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RESUMO 

O objetivo desta tese consiste em investigar a trajetória histórica da Capitania de Minas Gerais a 

partir de um viés que retome sua importância ao sistema internacional setecentista, valorizando os 

impactos que os achados auríferos deixaram na trajetória histórica da Europa, da América portuguesa e 

da Capitania. O enfoque teórico a conduzir a investigação assenta-se no realismo político, pela qual se 

valoriza a proeminência das relações de poder e foco nas rivalidades internacionais. A essa perspectiva 

realista das relações internacionais, coadunamos metologia baseada na idéia braudeliana de “Dialética 

das durações”.  

A organização dos capítulos reflete os múltiplos impactos que o ouro da Capitania de Minas Gerais 

exerceu ao longo do século XVIII. Neste sentido, respeitamos certa hierarquização espaço/temporal, 

investigando, primeiro, sua influência sobre o sistema político europeu, para em seguida, prescutarrmos 

suas emulações sobre o Brasil Colônia e a Capitania de Minas Gerais.  

No primeiro capítulo, recuperamos a história militar e diplomática da “II Guerra dos Cem Anos” 

(1688 – 1815), buscando evidenciar o importante papel que o Banco da Inglaterra e a dívida pública 

assumiram no esforço de guerra do Estado inglês em sua luta infraticida contra a França. Interessa-nos 

recuperar o debate historiográfico sobre a “Revolução Financeira” e introduzir a proposição de que o 

acesso ao ouro brasileiro constituiu elemento importante á organização e robstez do sistema bancário, 

creditício e financeiro da Inglaterra.  

Tendo em mente as estruturas de “longa duração” construídas a partir da rivalidade entre Inglaterra 

e França, e a inserção subalterna do reino de Portugal na geopolítica européia do período, investigamos, 

no segundo capítulo, como os interesses ingleses se fizeram valer sobre Portugal e seus domínios 

ultramarinos, capacitando-lhes desviar parte do fluxo de ouro de Lisboa para Londres. Destacamos, 

neste sentido, o paralelismo entre a trajetória ascendente da produção aurífera brasileira, o saldo negativo 

da balança comercial anglo-lusitana, os constantes ingressos de ouro nos cofres do Banco da Inglaterra e 

o concomitante incremento de cunhagem de moedas pela Casa de Moeda em Londres.  

Preocupama-nos, igualmente, neste segunda capítulo, compreender a trajetória histórica da política 

colonial portuguesa sobre o Brasil Apreendemos a política colonial como um dos braços do 

mercantilismo português e, mais especificamente, a política tributária sobre a Capitania de Minas gerais 

como enquanto dimensão fundamental do mercantilismo bulionista lusitano. Interessa-nos, em 

específico, contrapor a política de reestruturação dos laços imperiais induzida por Pombal – a qual 

permitiu uma incorporação da América portuguesa ao conjunto imperial a partir da ascensão de uma 

elite local incorporada a posições de comando político, econômico e administrativo – a política 

conduzida por Martinho de Melo e Castro ao longo do reinado de D. Maria – que buscou resguardar os 

benefícios da economia colonial à nascente burguesa lusitana.  

No capítulo final, “A Era do Ouro de Minas Gerais”, investigamos a trajetória histórica da 



 
  

	  

 

Capitania, a partir de uma proposta de periodização baseada na conjuntura particular da atividade 

mineradora e as distintias políticas de tributação sobre ela imposta. Um primeiro período, “Conde de 

Assumar e a Sede Insaciável por ouro”, abarca dos primeiros achados auríferos, na virada do século 

XVII para o XVIII até o ano 1720, e preocupa-se em recuperar a história dos bandeirantes paulistas e de 

dois importantes conflitos regionais, a Guerra dos Emboabas e Revolta de Vila Rica.  

Um segundo momento, a “Idade de Fausto nas Minas Gerais”, investiga o processo de afirmação 

da estrutura colonial da coroa portuguesa sobre as Minas Gerais à medida que se sedimenta a população 

na região aurífera. Avaliamos as diferentes experiências de tributação sobre o ouro, ao longo das décadas 

de 1720 e 1750, importando-nos refletir sobre as diferenças qualitativas entre os processos de tributação 

impostos segundo os regimes de quintação por casas de fundição e capitação e maneio. Dentre os 

assuntos que poderemos extrair desta discussão, destacamos: as diferentes pressões tributárias sobre os 

colonos e as implicações que os regimes de tributação imputaram à circulação monetária da Capitania. 

A última seção do último capítulo, “Entre a Cruz e a Espada” abarca a segunda metade do século, 

período de progressiva exaustão da mineração, muito embora coadune com o máximo esplendor 

cultural, com a arquitetura barroco, e político, com a Conjuração Mineira. Tendo como base o material 

coletado nos Autos da Devassa recontamos a trajetória final ds conjuradores de Minas. Sob Tiradentes, 

recaiu a culpa mais grave do movimento. Enforcado e esquartejado, o alferes se fez mártir.  

Propomos, desta feita, investigação que busca retomar o papel que o ouro da Capitania de Minas 

Gerais exerceu sobre o sistema político europeu setecentista, beneficiando imediatamente Portugal e, 

mediatamente, a Inglaterra. Por fim, exploramos três momentos da histórica da Capitania de Minas 

Gerais que estiveram às voltas com conjunturas políticas, econômicas e culturais distintas, muito embora 

matenhamos sob cada uma delas o mesmo olhar realista. Olhar este que reflete a preocupação da própria 

Coroa portuguesa: conquistar o território aurífero, ordenar a atividade extrativa, e punir os súditos 

revoltosos.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Capitania de Minas Gerais, Ouro, Quinto, Brasil Colônia.  

 

 



 
  

	  

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to analise Capitania de Minas Gerais history by a framework 

that reviews its importance in the internacional system of the eighteenth century.  Main source of gold in 

the world during the period, we try to inquire the historical impacts of the precious metal in Europe, 

Brazil and in the Capitania itself.  

Conducted by a realistic theoretical point of view and the “dialectique de la durée”’s braudelian 

methodological approach, we coordinate our investigation respecting a hierarchical espace/time 

dimension, each one concerned on different impacts of the gold.  

In the first chapter, we recuperate the military and diplomatic history of the “II Hundreds Year 

War” (1688 – 1815), and look for evidences of gold paper to England, especially for its relevance in the 

process of reformulation of its tax, fiscal and bank system. Process which has been denominated 

“Financial Revolution”. 

The second chapter is preoccupied in appointing the impact of gold in Portugal, that had to 

coordinate her submissed insertion in the European political system and the imposition of a colonial 

policy to Minas Gerais. In this sense, we try to rebuild the historical track of anglo-portuguese alliance 

and Portuguese mercantilism polices. By one side, we show the constant flow of gold to London and, by 

other, the growing tension between the Brazilian local elite and the interests of Portugal.  

Understood the basic structure underlying the European political system and the subsumed 

Portugal’s insertion on it, we investigate more accurately the historical path of Brazil’s colonial period in 

the last chapter. We reintroduce a brief history of the first two hundread years before gold discoveries in 

Sertão dos Cataguases, and then we center our efforts to understand the gold influence in Brazil and 

Minas Gerais.  

We propose a three period partition of Minas Gerais’ colonial history based on the particular 

conjunction of its mineral activity and the different tax policies imputed on it.  The first one, understood 

as the moment of conquest, goes from 1693, when the first gold is manifested to the Portuguese 

authorities, to 1720, when Conde de Assumar’s repression of Vila Rica Rebellion formally inset Minas 

Gerais in Portuguese Empire.   

The second period intends to rebuild Minas Gerais colonial history from 1720 to 1750. Driven by 

the gold’s purchase power, which is the direct result of the miner’s work, we aim to valorize the 

structural transformations the region passed through. We try to understand the different kinds of the 

quinto, paying special attention to the particularities of the regim by casas de fundição e moeda and the 

regim by capitação e maneio.  

The final section investigates the last half century of the Capitania. We try to recuperate historically 

the growing paper of Minas Gerais society, which flourishes culturally and politically. When the mining 



 
  

	  

 

activity is not able to accomplish its tax duties and Portugal dares to throw derrama, a group of men, part 

of the local elite, is already prepared to deepen the plan to fight for her freedom. The Conjuração 

Mineira is the last analysed object of what we have called “longo século de Minas Gerais”, and shows 

better than any other the power relation built between Portugal and its Colony.    

 

KEY-WORDS: Capitania de Minas Gerais, Ouro, Quinto, Brazil Colony. 
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"Résumons: premières années du xvi siècle : l'or du Soudan, déjà détourné par les Portugais de ses 

chemins directs vers la Méditerranée, se trouve lancé sur des voies nouvelles, en direction de l'océan 

Indien. Et, comme par hasard, la première Renaissance italienne s'étiole, périclite et pâlit.  

"Trente ans : et voící qu'affluent en Europe les metaux d'Amérique, retransmis par Seville. Comme 

par hasard également, la puissance espagnole s'affirme et s'épanouit. Les Génois y travaillent, qui ont 

pris position, dès l'origine, contre les Portugais, et, bientôt, supplantent les banquiers d'Augsbourg. 

Mais, d'ailleurs, si la Méditerranée bénéficie de l'argent espagnol, elle ne le reçoit pas toujours 

directement. La grande voie par où se répand la manne; c'est la voie océanique. La voie de Laredo à 

Anvers. Par là ne cessaient de couler les flots d'un Pactole, qui arrose à la fois la sécheresse d'Espagne 

et le gras рал s des Flandres. 

"Jusqu'au jour où cette voie est coupée. Où Anvers, par suite, commence à se flétrir. Où Médina del 

Campo s'étiole. Où Lyon cesse d'être la -ville triomphale des foires. Où l'Espagne se voit coupée des 

Flandres par mer. Mais où, par contre, la route maritime de Barcelone à Gênes prend sa vigueur. Où 

les pièces d'Espagne conquièrent la Méditerranée tout entière. Et prolongent sa prospérité jusqu'au 

milieu du XVII siècle... Jusqu'à l'heure où (peut-être drainé vers Manille, peut-être absorbé sur place par 

l'Amérique en progrès), le métal blanc cesse d'inonder la Méditerranée et, par elle, l'Europe. Déclin, 

décadence. Il n'y sera remédié, à la veille du xviii siècle, que par un afflux nouveau de richesse 

monnayée. Par un afflux d'or : celui des mines brésiliennes. Des « Mines Générales. 

"Ainsi se rythment les chapitres de l'histoire du monde. A la cadencedes fabuleux métaux." 

("BRAUDEL, F. Monnaies et civilisations : de l'or du Soudan à l'argent d'Amérique [Un drame 

méditerranéen]. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1  e année, N. 1, 1946. pp. 9-22.)
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Fonte das principais minas de ouro conhecidas no mundo no século XVIII1, a história da Capitania 

de Minas Gerais pertence à condição de objeto conspícuo da Economia Política Internacional. A 

importância histórica que o metal precioso demonstra ter tido no processo de fortalecimento das 

Monarquias e Estados europeus setecentistas –, mormente, sua contribução à monetização do mercado 

interno, à organização de um sitema tributário, fiscal, bancário e creditício robusto e às facilidades de 

realização do comércio internacional -, e o vulto de ouro extraído reenquadraram o Brasil colonial frente 

o império ultramarino português, também Portugal dentro dos quadros da geopolítica europeia do 

período.  

Registros históricos coletados pelo ouvidor-geral de Ouro Preto, Costa Matoso, no ano de 1749, 

apontam como primeiro descobrirdor do ouro das Minas o nome do bandeirante taubatense Antônio 

Rodrigues Arzão, que após sondagens com materiais rústicos que carregava, bateou três oitavas de ouro 

em pó no mítico Rio da Casa da Casa, no ano de 16932. Atacados pelos nativos da região, sua comitiva 

foi obrigada a abondonar seu acampamento e embrenhar pelas florestas do vale do Rio Doce, em 

movimento de fuga que os levaria à Capitania do Espítio Santo, onde apresentaram ao capitão-mor as 

três oitavas.  

A saúde deblitada de Arzão teria impossibilitado-lhe de organizar nova expedição, e as informações 

do roteiro teriam sido repassadas a seu cunhado Bartolomeu Bueno Siqueira e um grupo de bandeirantes 

a ele próximo, dentre os quais, Miguel Garcia e Carlos Pedroso Siqueira. Repetido o sucesso desta 

expedição, o primeiro manifesto de ribeiro aurífero de Minas Gerais foi realizado em 16953. 

Confirmava-se, não com certo atraso, a velha aspiração ibérica pelo “El Dourado”. 

D. Pedro II instruiu o governador do Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes que para a região dos 

descobertos auríferos se deslocasse. Instruía que reconhecesse o território e iniciasse o processo de 

organização da exploração das minas.  

Partiu Artur de Sá em direção a Taubaté. Interava-se com os bandeirantes recém-chegados sobre os 

desafios e betas do dito “Sertão dos Cataguases”. Ainda não havia o governador subido à região, e em 29 

de abril de 1698, escrevia animado a D.Pedro II: “continuamente se vão descobrindo novos ribeiros de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Villar (1980) 
2 Códice Costa Matoso, Coleção das notícias dos primeiros descobrimentos das minas na Américaque fez o 

doutor Caetano da Costa Matoso sendo ouvidor-geral do Ouro Preto, de que tomou posse em fevereiro de 
1749 & vários papeís. 1999.  

.3 O manifesto não era propriamente do ouro e sim do ribeiro aurífero, daí porque o Ribeiro de Miguel Garcia, e está na 
história registrado como primeiro local donde se extraiu ouro nas Minas Gerais. 3 "É impossível fazer a guerra sem 
homens, manter homens sem soldo, fornecer-lhes o soldo sem tributos, arrecadar tributos sem comércio." (Montchrétien 
apud Deyon, 1974, p. 51) 
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grandíssimo valimento, (...); o ouro é excelentíssimo, e dizem os ourives que é de vinte e três quilates".4  

A sede insaciável de ouro que movia D. Pedro II e Artur de Sá era compartilhada por reinóis e 

colonos. Uma gama de súditos, portugueses, paulistas, fluminenses, baianos, pernambucanos, 

maranhenses a abandonarem seus postos e buscarem a fortuna na inóspita região aurífera. À coroa 

interessava, antes de tudo, impor-se garantindo para si o controle dos ribeiros auríferos. Um enxame de 

súditos, colonos e reinóis, para aí afluíam, numa corrente cada vez mais intensa, A região por si só, 

porém, era ainda incapaz de oferecer condições materiais de sobrevivência a tanta gente e a crise de 

fome destes primeiros anos das Minas Gerais conviveram junto a um processo de brutal inflação. Aí, 

tudo se cobrava à base da “oitava de ouro”, mas nem sempre havia o que se comprar.  

Sendo	  a	  terra	  que	  dá	  ouro	  esterilíssima	  de	  tudo	  o	  que	  se	  há	  mister	  para	  a	  vida	  
humana,	   e	   não	  menos	   estéril	   a	   maior	   parte	   dos	   caminhos	   das	   Minas,	   não	   se	  
pode	  crer	  o	  que	  padeceram	  ao	  princípio	  os	  mineiros	  por	  falta	  de	  mantimentos,	  
achando-‐se	  não	  poucos	  mortos	   com	  uma	  espiga	  de	  milho	  na	  mão,	   sem	   terem	  
outro	  sustento.5	  	  

As principais decisões da Coroa estiveram destinadas à organização da mineração, e em nenhum 

âmbito isso se torna mais claro do que no ordenamento tributário da atividade. Quando das descobertas 

em Minas Gerais, a mineração estava regulada pela carta régia de 1618, instituído no Brasil por Filipe III 

(1598-1621), e que reservava a posse das minas de ouro ao rei, o direito real pelo rendimento de 20% 

sobre a produção aurífera. Tratava a jurisdição, portanto, do quinto do ouro não como um tributo, mas 

como uma contribuição enfitêutica. A jurisdição era, porém, pouco adequada à ordenação da atividade, 

dado que fora criada a partir da idéia de minas auríferas concentradas, enquanto o ouro encontrado em 

Minas Gerais era um ouro de aluvião de presença difusa nos rios e ribeiros.  

Em abril de 1702, foi outorgado o Regimento de Terras Minerais, documento que tratou de conferir 

maior adequação dos achados auríferos a um corpo de regras que protegesse os interesses reais.  

Instaurou-se a Intendência das Minas, órgão presidido por um superintendente, guarda-mor e guardas-

menores, cujas funções incluíam desde distribuição das lavras de mineração (datas), cobrança do quinto, 

superintendência do serviço da mineração e resolução dos pleitos pendentes entre mineradores.  

Tendo elaborado o ordenamento jurídico sobre a mineração, cabia a Coroa fazê-lo cumprir ao 

enxame de súditos. A luta pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas, também pelos 

ribeirões mais ricos contrapôs os primeiros descobridores paulistas aos novos forasteiros, conhecidos por 

emboabas, e majoritariamente compostos por minhotos, baianos, pernambucanos e cariocas.  

A tensão entre os grupos girava em torno das disputas por inserção e controle nas zonas de 

mineração e nas atividades comerciais de abastecimento alimentar, em específico da pecuário são-

franciscana. Uma série de eventos violentos ocorridos entre os anos de 1707 e 1709, os paulistas, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 (ARTHUR DE SÁ apud NOYA PINTO, 1979, p. 52) 
5 (ANTONIL, 1976, p. 169) 
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liderados pelo veterano bandeirante, Borba Gato, enfrentaram os combatentes liderados por Manuel 

Nunes Viana.   

O confronto tendia à derrota dos paulistas, já então, muito inferiores do ponto de vista demográfico. 

Manuel Nunes Viana houvera se autoproclamado governador interino das Minas, enquanto os paulistas, 

reunidos na Câmara de São Paulo, organizavam uma campanha. Em momento crítico do conflito foi a 

liderança emboaba convencida pelo recém empossado governador Antônio de Albuquerque Carvalho a 

se destituir de seus poderes e retomar às suas fazendas. Em consideração, o governador assentiria em 

manter os cargos já devidamente apontados pelo líder emboaba.  

Finda a Guerra dos Emboabas, ainda assim, o esforço por parte da Metrópole em assumir o controle 

da região das minas não se efetivou de imediato, e nova sucessão de insurreições e revoltas ao longo de 

toda década de 1710 confrontaram os esforços do poder real. É conhecida a descrição que o governante 

Conde de Assumar (1717 - 1721) faz à região como “tumba da paz e berço da rebelião” 6. E, há de se 

convir, que ele tinha razão para que assim a descrevesse.  

O mais grave motim do período foi a “Revolta de Vila Rica”, a qual eclodiu após o anúncio de que 

se ergueriam casas de fundição para a tributação do quinto e que se proibiria a circulação do ouro em pó. 

Os relatos apontam que, ao longo de 18 dias, todas as noites, bandos encapuzados desciam os morros, 

destruíam lojas, queimavam casas, e conclamavam o povo a se rebelar contra o poder do governador. O 

Conde, pressionado, chegou a ser obrigado a assinar um termo de conduta imposto pelos rebeldes, mas 

jamais teve a intenção de cumpri-lo. Em m uso do recém instalado corpo militar dos dragões, lançou 

suas forças em um ataque preciso aos líderes e reprimiu os puniu energicamente, imputando pena de 

morte ao português Filipe dos Santos e degredo a seus superiores.  

Fruto da rebeldia e violência, a Capitania de Minas Gerais foi alçada à condição de unidade política 

autônoma, separando-se da Capitania de São Paulo e Rio de Janeiro. Buscava o rei que o novo recorte 

administrativo permitisse uma presença mais ostensiva da Coroa portuguesa, personificada pelo 

governador e todo um corpo de funcionários a ocupar seu aparato militar, jurídico e tributário. A partir de 

1720 findava o período inorgânico de atuação da Coroa portuguesa, e Minas passava a ser 

definitivamente incorporada ao estatuto colonial. Vila Rica foi eleita sua capital.  

A mineração regulou as principais decisões da coroa, e em nenhum âmbito isso se torna mais claro 

do que no seu ordenamento tributário. Reforçada a imposição do quinto real pelo Regimento de 1702, 

não tratava, porém, da forma de sua cobrança, daí porque este assumiu diferentes feições ao longo do 

tempo.   

O primeiro sistema de sistema de tributação do quinto, pela facilidade com que se impunha a 

taxação, foi o sistema de cobrança por bateias, o qual incidia sobre cada um dos indivíduos – escravo, 

alforriados ou homem livre – que minerava nas datas. Taxava-se, portanto, o minerador por uma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 (PEDRO DE ALMEIDA apud SOUZA, 1994, p. 38) 



 
4 

	  

quantidade fixa, e não a produção do ouro resultante do seu trabalho. O sistema vigorou até 1714, 

quando se acertou pela cobrança de uma cota fixa de 30 arrobas de ouro7, repartida pelas comarcas e 

pagas pelas Câmaras das vilas.  

O sistema de cobrança do quinto por fintas estabelecia uma taxa anual fixa a ser, antecipadamente, 

paga ao soberano. Em contrapartida, todo o ouro extraído já era considerado quintado, podendo circular 

livremente pela Capitania. Em 1718, negociações entre o governador e as Câmaras reduziram de 30 

arrobas para 25 arrobas a cota devida pela Capitania, mas se compensava a redução do montante pago, 

pela transferência das receitas advindas de direito de passagem das comarcas ao erário régio.   

A Revolta de Vila Rica explodiu quando do intento de implantar as casas de fundição. A 

experiência foi postergada até 1724 e perdurou por uma década. Na Casa de Fundição, recolhia-se o 

ouro extraído das minas; deduzia-se o quinto; fundia-se o restante em barras; marcava-o com o selo real; 

e, finalmente, devolvia-o ao proprietário. Os quintos elevaram-se, mas as inúmeras denúncias de fraude e 

evasão fiscal motivaram a coroa à implantação do sistema de cobrança por capitação e meneio, que 

vigorou entre 1735 e 1750. Imposto cobrado em oitava de ouro, não incidia unicamente sobre a atividade 

da mineração. Cobrava-se sobre cada escravo empregado nas atividades econômicas da capitania, dele 

não se imiscuindo mascates, boticas, açougues e lojas. 

Em 1750, mais uma vez, a coroa retornou ao sistema de cobrança por casa de fundição e 

novamente justificava a alteração tributária tendo por base os descaminhos de ouro.  Instituída por alvará 

de 3 de dezembro de 1750 por D. João I (1750-1777), a cobrança do quinto era correlacionado a um piso 

mínimo, uma finta de 100 arrobas, a ser pago pelas Câmaras, e estipulava que o déficit configurado em 

dois anos consecutivos deveria ser complementado por lançamento de derrama. A cobrança por 

lançamento de derrama tornar-se-ia ponto central nas tensões entre a cora portuguesa, seus 

representantes políticos e a elite colonial que se conformava nas Minas Gerais. A primeira derrama 

coincidiu exatamente com a entrada de Portugal na Guerra dos Sete Anos, 1763, ano que se decidiu, 

igualmente, pela transferência da capital: de Salvador ao Rio de Janeiro. Uma segunda derrama foi 

lançada no início da década de 1770. E uma terceira esteve programada para ser lançada em inicio de 

1789.  

Outro grande produto mineral da Capitania de Minas Gerais foi o diamante. Descoberto por volta 

de 1729, no Arraial do Tejuco, região setentrional do núcleo minerador, os diamantes impulsionaram 

nova frente de expansão aos territórios meridionais da Capitania. Célere foi o processo de migração à 

próspera região e, em 1734, a Coroa decidiu instituir um órgão específico à região, a Intendência do 

Diamante.  

A região demarcada como o Distrito Diamantino incluía o Arraial do Tejuco, também áreas 

limítrofes, incluídas à medida que novos descobrimentos foram feitos. Por cinco anos, o Distrito esteve 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 1 arroba = 14,7 kg. 
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vedado a qualquer tipo de mineração e foi praticamente isolado.  

Tal qual o ouro, a organização da produção e a imposição tributária sobre a mineração de diamante 

variaram ao longo do tempo. A tendência foi um processo claro de controle da atividade. Enquanto 

perdurou a tradicional exploração por regime de contratos acetado junto a particulares, estiveram tais 

contratos limitados às mãos de indivíduos muitos específicos.  O primeiro contrato, referente aos anos de 

1740-13 foi obtido por João Fernandes de Oliveira, associado a Francisco Ferreira da Silva; o segundo 

contrato, referente a 1744-47, foi novamente obtido pelos referidos senhores; o terceiro contrato, 

referente aos anos de 1749-52, foi obtido por Francisco Caldeira Brant e seus irmãos Conrado, Sebastião 

e João Caldeira Brant. Intentou-se, igualmente, controlar a distribuição do produto na Europa, e então, os 

contratos foram ingleses e holandeses.  

No que pese o desenvolvimento econômico do Arraial do Tejuco, jamais aí foi instalada Câmaras 

municipais ou quaisquer outras repartições de representação similar. As responsabilidades legais 

couberam ao Intendente dos Diamantes, que se responsabilizaram pela vigilância, regulamentação e 

controle do território, respondendo diretamente à Metrópole e não diretamente ao governador da 

Capitania. Ao todo, seis foram os contratos concedidos à mineração por particulares, e a partir de 1771, 

assumirá a Coroa portuguesa o monopólio régio sobre a extração do diamante, que fica à da Companhia 

Real do Diamante. 

O vulto efetivo de metais preciosos extraídos de Minas será sempre por nós desconhecido.E com 

maior certeza, pode-se inferir uma periodização a respeito da produtividade da atividade. A seguir o 

início das atividades, em algum momento na segunda metade da década de 1690, a atividade passou por 

um movimento ascendente ate que atingisse seu auge por volta de 1735 e 1750. Seu declínio foi sensível 

nesta década de 1750, e cada vez mais profundo a partir da década seguinte. Ao fim do século a 

mineração já era uma atividade de relativa pouca importância.     

Até então, território longínquo e deserto, no ínterim de um século, as Minas Gerais passaram por 

rápido processo de mudança estrutural. Motor da ocupação do território colonial e da interiorização da 

Metrópole, atividade mineradora regular e sistemática estimulou sedimentação de sociedade e economia 

relativamente mais urbana, diversificada e complexa que a açucareira8. Impulsionada pela circulação do 

ouro amoedado e em pó, a economia de Minas viveu um processo de dinamização ainda não 

experimentado no âmbito da América portuguesa.  

O desenvolvimento trazido pela mineração transformou radicalmente a vida da capitania. Sua 

população, praticamente nula no ano de 1690, atingia 90 mil habitantes, em 1720; 230 mil, em 1750; e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 “Minas Gerais apresentará, no período colonial, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e 
cultural, padrões insuperados no conjunto da Colônia, no referente à diversificação e complexificação de suas 
estruturas.” (PAULA, p. 102) 
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320 mil habitantes, em 17899. Ao fim do século, Minas se transformara na unidade política mais 

populosa da América portuguesa; também a detentora do maior plantel escravista do Brasil. Em suas 

principais vilas, com destaque a Ouro Preto, um fenômeno novo, um florescimento cultural, o Barroco 

Mineiro, ilumina sua arquitetura urbana10. 

Os laços coloniais garantiram que Portugal usufruísse dessa fortuna mineral de maneira imediata. O 

metal precioso parecia-lhe abrir uma oportunidade histórica de ascensão da Dinastia de Bragança. 

Couberam a D. João V, seus ministros e governadores a missão de impor seu mando à Capitania de 

Minas. Organizar a produção extrativa, arbitrar e cobrar a tributação do quinto, para que então, pudesse 

cruzar o oceano com seu quinhão. A partir da tributação direta sobre o ouro, a Coroa portuguesa ampliou 

sua receita monetária e aliviou suas contas públicas. Restabelece posição confortável em sua balança de 

comércio e serviços, e se quer convocou Cortes. O ouro brasileiro adornou a hoste real, construiu 

palácios, capelas, igrejas e conventos. Auxilio nos esforços reais na reconstrução de Lisboa. 

Foi frente a uma Europa crescentemente competitiva e polarizada entre ingleses e franceses, que a 

Coroa portuguesa integrou aos seus domínios a Capitania de Minas Gerais. Portugal claramente se 

beneficiou de sua condição de Metrópole. Sua secular debilidade militar e econômica frente às demais 

potências européias implicava, todavia, que as vantagens do domínio aurífero fossem compartilhadas 

além-fronteira. 

A inferioridade militar portuguesa implicou permanente desafio à monarquia e aos estadistas 

lusitanos. Potência híbrida, vulnerável tanto por mar, quanto por terra, a Dinastia de Bragança manteve 

sempre a opção estratégica pela posição de neutralidade frente às rivalidades européias11. Mas sempre 

que foi impossível mantê-la, preservou a aliança anglo-lusitana. Esta foi a conjuntura diplomático-militar 

nas guerras de Sucessão Espanhola (1701-1715), Sete Anos (1756-1763) e Napoleônica (1789-1815).   

Desde a Guerra de Restauração (1640 – 1668), Portugal esteve em dependência das forças inglesa, 

e tal aliança cobrou seus custos. Os desequilíbrios estruturais de condução de uma “economia de guerra” 

impuseram graves desequilíbrios produtivos, os quais se refletiam em uma balança comercial 

constantemente deficitárias. Confirmados por tratados, a luta por retomada da soberania portuguesa, 

passaria por cessões territoriais, comerciais, tributárias e jurídicas aos seus aliados ingleses. 

Um dos mais evidentes sinais dessa crise vivenciada por Portugal era a permanente “sangria 

monetária” de sua balança de comércio e serviços. E foi nessa espiral que o ouro de Minas passou a ser 

drenado a Londres. Por comércio e por contrabando cruzou o Canal da Manha, em fluxo regular e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Paula (2000) 
10 “Trata-se, assim, de reconhecer, nos confins daquela terra colonial, a emergência de uma rede culturual em que 
pintores, arquitetos, escultores, músicos, escritores, artesãos produziram, moldaram, construíram uma fisionomia em que 
os signos e modos adventícios são transformados, aclimatados à cor local.” (PAULA, 114).  
11 Concertada a Paz pelo Tratado de Utrecht (1715) Portugal retornou à neutralidade. Tanto o é que, com exceção da 
esquadra que D. João V enviou a Veneza, em auxílio ao papa Clemente frente a pressão otomana, nos anos de 1716 e 
1717, a Coroa se manteve firmemente alijada das Guerras de Sucessão Austríaca (1740-1748) e Independência Norte-
Americana (1777-1783) 
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montante tal que não passou despercebido por grandes pensadores, contemporâneos e extemporâneos, 

os quais sublinharam a importância do ouro à Economia Política Internacional e à história do sistema 

político europeu.  

 Dentre os contemporâneos, cabe destaque a Adam Smith, em Riqueza das Nações, publicado em 

1777, e que já afiançava a importância dessa relação anglo-lusitana à Inglaterra, valorizando a qualidade 

específica que o superávit comercial é realizado, porque: “quase todo o nosso ouro (...) vem de Portugal. 

Com outros países a balança comercial nos é desfavorável ou só ligeiramente a nosso favor.” 12  

Já no início do século XX, a contribuição que o acesso ao ouro brasileiro concedeu à Inglaterra foi 

sublinhada, a partir do ponto de vista histórico, por Werner Sombart (1916) conectando-o ao processo de 

Revolução Industrial. E, a partir daí, um grupo de pensadores manteve a abordagem do tema.   

Apesar de sua predileção pelas investigações relacionadas à prata americana, em Monnaies et 

civilisations : de l'or du Soudan à l'argent d'Amérique (1946), Fernand Braudel abre o caminha da 

discussão, e é assertivo quando a importância do território de Minas Gerais à história monetária europeia 

do século XVIII. Enquanto Pierre Villar, em Ouro e Moeda na História (1980), apontava à relação do 

ouro brasileiro à organização do sistema monetário inglês, e Emmanuel Wallerstein, em Modern World 

System (1974/1990), relacionava o ouro brasileiro à capacidade de financiamento inglês nas lutas contra 

a França, no século XVIII: 

Os	   ingleses	   conseguiram	   superar	   melhor	   as	   pressões	   financeiras	   destas	  
guerras,	  em	  parte	  porque	  os	  custos	  militares	  foram	  menores	  e	  em	  parte	  porque	  
as	   suas	   reservas	   de	   metais	   preciosos	   eram	  mais	   favoráveis.	   (WALLERSTEIN,	  
1990,	  p.	  271)	  

O período colonial de Minas Gerais exerce papel assertivo também sobre a historiografia brasileira. 

História econômica do Brasil (1937), de Roberto Simonsen; Formação do Brasil Contemporâneo 

(1942), de Caio Prado Júnior; e Formação Econômica do Brasil (1959), de Celso Furtado, todos, cada 

qual a seu modo, trataram a exploração aurífera como uma atividade estruturante da história política e 

econômica do Brasil. Na busca pelos germes históricos da posição periférica e submissa que o 

capitalismo brasileiro evidenciava no início do século XX, tais autores voltaram seus olhos à pesquisa 

histórica e encontraram nos grilhões impostos pelo estatuto colonial às Minas Gerais exemplo conspícuo 

de traços de exploração que ainda se faziam valer na economia brasileira. Preocupava-lhes, em 

específico, o sentido externo das atividades centrais de nossa estrutura produtiva.   

No conceito “sentido da colonização” 13, a compreensão dessa relação de subordinação econômica 

das colônias frente às economias europeias assumiu sua forma mais acabada. Baseado em leitura 

marxista, centralizado em perspectiva que assume a natureza predatória da política colonial e a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Smith, vol. II. p. 47). 
13 "No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta 
empresa comercial, mais complexa que a da antiga feitoria, mas sempre com o mesmo carater que ela, destinada a 
explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comérceio europeu." (PRADO JR. p. 22/23) 
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centralidade dos mecanismos de transferência sistêmica do excedente econômico a Portugal, Caio Prado 

Jr elaborou grande painel da economia e sociedade colonial. 

A partir do cerne investigativo concebido por tais autores, a historiografia brasileira enveredou-se 

por importante debate ao longo da década de 1970. Grosso modo, dois grupos de origem marxista 

discutiam sobre a mais apropriada metodologia de investigação da história colonial. Buscavam, ambos, 

compreender a dinâmica da estrutura produtiva colonial e suas possibilidades de acumulação de capital. 

Um dos grupos, encabeçado por Fernando Novais e seu estudo Portugal e Brasil no Antigo Sistema 

Colonial (1979) aprofundou a tese de Caio Prado e buscou entender a crise do sistema colonial à luz do 

fenômeno da “Acumulação Primitiva de Capital” e do capitalismo nascente na Europa. No outro, 

autores como Ciro Flamarion Cardoso, em Agricultura, Escravidão e Capitalismo (1979), e Jacob 

Gorender, em O Escravismo Colonial (1978), insistiam contra o suposto vício metodológico de seu 

guiar pelo capital mercantil, e defendiam teses referentes às possibilidades de acumulação endógena de 

riqueza a partir dos conceitos de “brecha camponesa” e de um “modo de produção escravista colonial.”   

O debate coincidiu com ampla renovação da historiografia mineira, a qual teve desdobramentos, 

primeiro, na compreensão de sua história provincial, em seguida, de sua história colonial. O esforço 

realizado pelos trabalhos de Alcyr Lenharo (1979) 14, Roberto Borges Martins (1980 e 1982) 15, Robert 

Slenes (1985) 16, Douglas Cole Libby (1987) 17, e João Fragoso e Manolo Florentino (1993) 18 

questionaram fundamentalmente a ideia de que, ao fim do “ciclo da mineração”, a Província de Minas 

Gerais, por ter perdido sua economia de exportação, teria vivenciado um período de crise que se alastrara 

por todo o império. Os trabalhos eram voz uníssona: a perda de sua atividade exportadora não induzira a 

um processo de decadência, mas de readaptação. Diversamente da conclusão da historiografia clássica, 

os trabalhos apontavam a Províncias de Minas Gerias como uma unidade política dotada de 

diversificada estrutura econômica e amplo mercado interno, dotada de uma dinâmica econômica interna 

e capaz de inserir-se nos mercados vizinhos19.   

Importante obra deste movimento historiográfico, o qual se iniciou em uma revisão do período 

provincial e, a partir de então, retomou fôlego a uma crítica do período colonial, é a coletânea de artigos 

História das Minas Gerais: As Minas setecentistas (2010), organizada por Maria Efigênia Lage Resende 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 LENHARO, A. As Tropas da Moderação. São Paulo. Símbolo. 1979. 
15 MARTINS, R. Growing in the Silence: the slavery economy of ninethenth-century in Minas Gerais, Brasil. Tese de 
Doutoramento. Van Derbilt University, 1980. MARTINS, R. A Economia Escravista de Minas Gerais no Século XIX. 
Cedeplar. UFMG. Belo Horizonte, 1982. 
16 SLENES, R. Os Multiplos de Porcos e Diamantes. Campinas, Caderno IFCM-UNICAMP, 1985.  
17 LIBBY, D. C. Trabalho e transformação. São Paulo. Brasiliense, 1988. 
18 FRAGOSO, J. e FLORENTINO, J.M. O Arcaísmo como Projeto. 2 edição, Rio de Janeiro. Sette Letras, 1993. 
19 “A economia da região, nos anos setecentos, a partir das interpretações historiográficas da décadad de 1970, ganha 
significado primordial na compreensão da colonização portuguesa na América: ela evidencia uma complexa transição 
da economia moncultora de exportação para um conjunto de atividades econômicas diversificadas e destinadas ao 
atendimento dos interesses metropolitanos e a uma demanda interna vigorosa. Essa nova historiografia percebe, 
aquilata e tenta medir rigorosamente esse mercado interno." (MENESES, 2007, p. 275) 
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e Luiz Carlos Villalta. Lidos em conjunto, os estudos contemporâneos afastam-se de interpretações 

exclusivamente voltadas à economia aurífera, e enfatizam que a estrutura social e produtiva da região 

sofreu processo de transformação estrutural que combinou sedimentação populacional em território 

dinâmico, cuja economia extravasou, gradativamente, a atividade extrativa, passando a incluir 

agricultura, pecuária, manufaturas e serviços, em grande parte, voltados ao atendimento de um mercado 

interno crescente.  

As importâncias das críticas elaboradas evidenciam, porém, as dissonâncias metodológicas entre os 

trabalhos. Grosso modo, reencontramos aí as duas abordagens que tipificam o inconclusivo debate entre 

o grau de extroversão e introversão da economia colonial. Por um lado, o estudo de João Antônio de 

Paula, em “A Mineração de ouro em Minas Gerais no século XVIII”, assentado na clássica perspectiva 

marxista, busca corroborar os avanços da historiografia econômica regional, em especial no que toca ao 

ganho de amplitude e diversificação da economia regional, mas enfatiza a centralidade da mineração, 

por sua capacidade de produzir, ceder e reter excedentes econômicos à Metrópole20. Demarcam, nesse 

sentido, as especificidades administrativas, fiscais e sociais impostas à região, como fonte do “dinheiro 

universal”, e rememorando o trabalho de Francisco Iglésias (1974), assente que em Minas, prela 

primeira vez, a coroa portuguesa realmente se fez presente e vincou o estatuto colonial.   

É	   esse	   caráter	   turbulento	   e	   a	   rápida	   expansão	   da	   produção	   mineral,	   que	  
determinarão	   a	   efetiva	   imposição	   do	   Estado	   em	   Minas	   Gerais,	   como	   disse	  
Francisco	  Iglésias	  (IGLÉSIAS,	  1974).	  Até	  então,	  a	  presença	  do	  Estado	  no	  Brasil	  
era	   rarefeita	   e	  pontual.	  A	  descoberta	  do	  ouro	  e	   a	   expansão	  econômica,	   social,	  
política	  e	  demográfica	  daí	  decorrentes	  determinarão,	   tanto	  a	   rápida	  expansão	  
urbana	  quanto	  a	  efetiva	  imposição	  do	  Estado	  no	  Brasil,	  definindo	  assim	  um	  dos	  
traços	  centrais	  do	  pioneirismo	  da	  modernidade	  mineira.21	  

Sua leitura confere importância às relações hierarquizadas entre Metrópole e Colônia e ao sistema 

colonial como um grilhão às possibilidades de desenvolvimento autônomo da Capitania. Já na busca por 

compreender as relações do ouro brasileiro com a história européia, o autor reafirma sua posição teórica, 

ao propor que essa relação hierarquizada entre Minas e Portugal está vinculada ao processo histórico do 

regime capitalista de produção, à “acumulação primitiva de capital” e à ascensão do sistema capitalista 

de produção22.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Nas palavras do autor: “Trata-se, assim, de reconhecer a existência de um mercado colonial, que foi capaz de 

manter volumes consideráveis de importação de escravos, e consequentemente de produzir volumes 
consideráveis de excedentes, e mesmo de reter parte desses excedentes” (PAULA, 2000, 82), também, de “(...) 
considerar a produção mineral de Minas Gerais no contexto da reafirmação de mecanismos estruturais de 
subordinação, que limitam e condicionam tanto dinâmica da capitania quanto a da Metrópole subalterna”. 
(PAULA, 2000, 67). 

21 (PAULA, 2000, 37) 
22 “Desse modo, Minas Gerais, por meio da economia mineratória, participou do processo mesmo da consolidação da 
hegemonia industrial inglesa, encarnando um papel que tem um duplo sentido de reiteração de dependência: de um lado, 
à medida que a descoberta do ouro atrai para a capitania toda a maquinaria de controle e espoliação do poder 
metropolitano e, de outro lado, porque a descoberta do ouro reforça em Portugal a velha tradição mercantilista, a 
‘política de transporte’ de Antônio Sergio.” (PAULA,2000, p. 67  )  
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Minas	   Gerais	   teve	   papel	   importante	   no	   contexto	   do	   processo	   de	   acumulação	  
primitiva.	  A	  produção	  de	  ouro	  e	  diamantes,	  do	  lado	  da	  oferta,	  a	  ampla	  pauta	  de	  
importações	  a	  que	  a	  capitania	  acostumou,	  do	  lado	  da	  opressiva	  trama	  tributária	  
que	  se	  lhe	  impôs,	  significaram	  a	  geração	  de	  'superlucros	  coloniais',	  que	  tiveram	  
papel	  de	  destaque	  na	  consolidação	  do	  modo	  de	  produção	  capitalista.23	  

Segundo tipo de perspectiva histórica que pode ser encontrado em História das Minas Gerais, e 

encontra-se hoje bastante difundido na historiografia nacional, é diretamente tributária das interpretações 

de viés endogenista iniciadas por Ciro Flamarion, mas têm em Antônio Manuel Hespanha sua principal 

fonte inspiradora, e no grupo Antigo Regime nos Trópicos seu principal arauto. Propõem os autores uma 

leitura que se afaste dos conceitos de “Antigo Regime”, “Estado Absolutista” e “capitalismo mercantil” 

substituindo-as por duas novas balizas conceituais: “monarquia polissinodal” e “economia do bem 

comum”.  

A ideia de “monarquia polissinodal” pretende valorizar a existência de grupos de poderes 

concorrentes, que atuam corporativamente, dentro da monarquia portuguesa; a “economia do bem 

comum” sublinha a remuneração por meio de concessões de terras, títulos, serviços e ofícios como 

pagamento de serviços prestados ao rei pelos súditos. Em suas investigações, fincam a idéia que tais 

honrarias conferiam, além de privilégios individuais, também a difusão de um sentimento de 

pertencimento daqueles súditos à monarquia, sentimento este que era o garantidor da coesão imperial  

A perspectiva tem demonstrado grande adesão no campo específico da política e administração 

colonial. Aplicada à história colonial brasileira, a leitura rejeita a dicotomia Metrópole e colônia pela 

valorização de relações de mando mais centrífugas e horizontais entre a Coroa portuguesa e suas 

colônias ultramarinas.  

Em “Minas Setecentistas”, a influência dessa interpretação é perceptível de maneira direta em três 

importantes autores: Maria Beatriz Nizza da Silva, em “A Coroa e a Remuneração dos Vassalos”, 

Álvaro Araújo Antunes, “Administração da Justiça nas Minas Gerais” e Júnia Ferreira Furtado, em “O 

Distrito dos Diamantes: uma terra de estrelas”. Contra a suposta rigidez do “sentido da colonização” e 

efetividade, na prática, da imposição do estatuto colonial, trabalham com a contraposição de que entre o 

querer e o poder governar a colônia há todo um mar de águas e interesses escusos entre a coroa e a 

“nobreza da terra”, condição insuperável, essa que garantia, portanto, elevado grau de autogovernança às 

lideranças coloniais e às Câmaras municipais. 24 Essa mais liberdade é respeitada e consentida pela 

Coroa Portuguesa e usufruída pelos “homens bons”, que buscam na requisição de mercês e honrarias sua 

ascensão social. O comportamento político e social descrito coaduna, igualmente, ao modelo de pesquisa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 (PAULA, 2000, 73) 
24 Correlaciona-se, nesse sentido, com a busca de uma visão que valorize as conexões entre o Brasil Colônia e o 

contexto do Império Português, tal qual houvera sido intentado por Charles Boxer, em a Idade do Ouro no 
Brasil (1963); na obra, mais recente, de Luiz Felipe de Alencastro, Trato dos Viventes (2000); e na coletânea 
“Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagnes para uma história do Império Ultramarino” (2001), 
organizado por Júnia Ferreira Furtado. Ao fazê-lo, contudo, perde a relação hierárquica que Portugal, poder 
soberano, impõe a seus domínios. 
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do Arcaísmo como Projeto25, e sua proposta interpretativa de um progressivo enraizamento de interesses 

portugueses na América, da constituição progressiva de uma elite mercantil e financeira colonial, que 

atua com autonomia relativa na economia atlântica e em circuitos internos de acumulação de riqueza.  

A reprodução desta “economia dos dons” nos Trópicos sugere relações mais centrífugas e 

horizontalizadas dentro do Império Português do que a interpretação apresentada pela historiografia 

tradicional e, por suposto, encontra resistências.  

Destaca-se, neste sentido, a historiadora Laura de Mello e Souza que, em seu último livro, O Sol e a 

Sombra, é direta em seu argumento: “o entendimento da sociedade de Antigo Regime nos Trópicos 

beneficia-se quando considerada nas suas relações com o antigo sistema colonial.” 26. O estudo levado 

a cabo pela autora, a abarcar diferentes conjunturas coloniais e pretende valorizar o conceito de “dialética 

do mando” 27, conceito que a autora utiliza, para compreender a natureza contraditória da construção do 

poder real no Império Português, que tem sua centralidade instalada em Lisboa, mas cuja manifestação e 

cumprimento de suas ordens esbarram, em grande medida, na distância geográfica entre domínios 

ultramarinos e o centro imperial. Busca a autora reenquadrar o papel do Estado – relativizando-o quando 

necessário, sem, contudo, destituí-lo de sua posição dominante, readaptando historicamente o esquema 

clássico do “sentido da colonização” às novas críticas.     

Norteados por focos distintos de análise, não concluímos que as perspectivas históricas 

manifestadas em Minas Setecentistas sejam essencialmente contraditórias. As investigações não se 

negam porque navegam por diferentes temporalidades: enquanto a visão clássica da historiografia 

representa um instrumental analítico voltado para interpretações que captam as problemáticas de 

macrohistória, e ao fazê-lo trata dos grandes movimentos e das grandes estruturas, a análise do Antigo 

Regime dos Trópicos preocupa-se com a microhistória, com os eventos, família e indivíduos.  

Há de se notar, todavia, que as perspectivas mantêm-se influenciadas pelo viés da história 

econômica, e à antiga discussão sobre as possibilidades de acumulação de capital na colônia brasileira. 

Omitem, ou pouco valorizam o papel da geopolítica europeia sobre Portugal, e como tal estrutura reflete 

sobre a trajetória do Império Português e, em específico, sobre a política e administração do Brasil 

colônia. Enquanto a influência dos textos do Antigo Regime dos Trópicos têm se norteado pela 

valorização de uma elite colonial que mantém relações quase equânimes junto à coroa portuguesa – 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 FRAGOSO, J. e FLORENTINO, J.M. O Arcaísmo como Projeto. 2 edição, Rio de Janeiro. Sette Letras, 1993. 
26 Para a autora (SOUZA, 2012, 67). 
27 "Dialética do mando metropolitano" é o conceito que a autora utiliza, para compreender a natureza contraditória da 
construção do poder no Império Português. Dialética esta imposta em grande medida pela distância geográfica entre 
domínios ultramarinos e poder central instalado em Lisboa. “Em colônias, separadas dos centros decisórios do poder - 
as Metrópoles - por meses de navegação marítima e habitadas por grandes contingentes de escravos, o mando estava 
fadado a ser contemporizador, pois caso vestisse apenas a máscara da dureza,  edifício todo se esboroava,  perda do 
controle levando à da própria Colônia. Administração, portanto, só podia ser entendida à luz da prática: separar uma da 
outra condenava o observador à apreensão mecânica e funcionalista do fenômeno, impondo a perda do ser sentido 
dialético”.  (SOUZA, 2012, p. 31) 
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movimento que reduz o Estado a uma entidade que concede ou nega mercês, e uma investigação 

biográfica dos membros desta elite28 -, a influência marxista, mesmo quando enfatiza a hierarquia do 

sistema internacional, analisá-lo como uma fotografia, nunca como um processo dinâmico assentado em 

ações e reações entre os poderes internacionais. Muito pelo contrário, a investigação limita-se a convocar 

o processo expansivo do capital como força determinante da trajetória historia, e ao fazê-lo confere 

munição para que seja atacada por um suposto sentido teleológico.    

O objetivo desta tese consiste em investigar a trajetória histórica da Capitania de Minas Gerais a 

partir de um viés que retome sua importância ao sistema internacional setecentista, valorizando os 

impactos que os achados auríferos deixaram na trajetória histórica da Europa, da América portuguesa e 

da Capitania. Buscamos, neste sentido, valorizar as conexões entre as rivalidades européias e as 

estratégias imperiais de dominação impostas por Portugal à Capitania. E, em seguida, considerar as 

especificidades políticas e administrativas que a exploração regular e sistemática de ouro confere às 

Minas Gerais, sublinhando os mecanismos de subordinação que limitam a dinâmica da Capitania e as 

reações de seus súditos29. 

Assumimos como hipótese central, que o ouro teve impacto estrutural nas rivalidades do sistema 

político europeu setecentista, e em especial na relação geopolítica e geoeconômico entre Portugal e 

Inglaterra. Supomos, em segundo momento, haver uma relação entre as vicissitudes da inserção de 

Portugal na geopolítica européia e a imposição de uma estrutura administrativa, fiscal e militar por parte 

da Coroa portuguesa sobre a Capitania de Minas Gerais.  E, por fim, supomos haver uma sincronia entre 

a estratégia de imposição da política colonial e a capacidade de reação dos súditos à medida que uma 

sociedade se sedimente e solidifique suas condições materiais de reprodução.      

O enfoque teórico a conduzir a investigação assenta-se no realismo político, pela qual se valoriza a 

proeminência das relações de poder e foco nas rivalidades internacionais. O Sistema internacional é visto 

como um processo competitivo entre unidades político-territoriais, que detentoras dos meios de violência 

e coerção física, relacionam-se uns aos outros no imperativo de “proteção da sobrevivência social” 30. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Exemplo interessante desta abordagem é a tese de doutoramento de Simone Faria, “Os Homens do Ouro”, na 

qual a autora assume como objeto de pesquisa os cobradores dos quintos de ouro em Mariana, cobrindo uma 
lacuna que esteve por longa data ausente na historiografia administrativa. Ainda que temporalmente limitada às 
primeiras décadas do século XVIII, sua pesquisa revela a importância da Câmara de Mariana na cobrança, 
arrecadação e segurança do quinto real, que daí é conduzido aos portos do Rio para ser enviado a Lisboa. 

29  “Trata-se, assim, de considerar a produção mineral de Minas Gerais no contexto da reafirmação de mecanismos 
estruturais de subordinação, que limitam e condicionam tanto a dinâmica da capitania quanto a da Metrópole subalterna.” 
(PAULA, p. 68) 
30 “A mera preservação da existência social exige, na livre competição, uma expansão constante. Quem não sobe, cai. A 
vitória, por conseguinte, significa, em primeiro  lugar – seja ou não essa a intenção -, domínio sobre os rivais mais 
próximos e sua redução ao estado de dependência. O ganho de um nesse caso é necessariamente a perda de outro, que 
se dê em termos de terra, capacidade militar, dinheiro ou qualquer outra manifestação concreta de poder social. Mas, 
além desse ponto, a vitória significará, cedo ou tarde, o confronto e conflito com um rival de tamanho comparável ao 
seu; mais uma vez, a situação impele à expansão de um e à absorção, subjugação, humilhação ou destruição do outro.” 
(ELIAS, 1993, p. 134) 
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 Ocupando um território limitado, retalhado por diferentes poderes contíguos e circunscritos31, a 

sensação geral é de vulnerabilidade, sendo os vizinhos inevitavelmente considerados inimigos em 

potencial, assim como os inimigos deste, em aliados circunstanciais. O “dilema de segurança”  

constringe a todos, ainda que sob diferentes formas e intensidades.  

Sob ameaça constante de poderes rivais, cada uma das unidades políticas assume a guerra como 

instrumento último de preservação de sua autonomia política. A expansão do poder e a vitória na guerra, 

ao fim e ao cabo, atuam como imperativos à sobrevivência e preservação de sua soberania.   Realidade 

onipresente e ubíqua, a violência é uma das características desse sistema.   

A possibilidade constante de um novo conflito, em particular uma guerra entre as grandes 

potências, orientou estrategicamente – e orienta ainda hoje – a ação política e econômica das unidades 

políticas. A guerra pode, inclusive, não se realizar, mas a mera possibilidade de que se realize impõe não 

haver grande potência que não calcule seus movimentos sem vislumbrá-la no horizonte.  

Faz-se necessário organizar seus recursos e alianças em função desta possibilidade.  

Nesse sistema, a possibilidade do ataque mútuo estabelece o "dilema de segurança" a cada um dos 

atores políticos. Daí, porque, preocupar-se constantemente com o crescimento relativo do outro, 

especialmente, das unidades políticas vizinhas. Cerceado por territórios inimigos, em um território 

contíguo, o "mecanismo de relógio” 32 da guerra pulsa incessantemente e é em nome da paz, que as 

“zonas de segurança” 33 de cada uma das potências busca se expandir34.  

O sistema internacional contemporâneo, assentado em Estados nacionais, é um prolongado 

processo de centralização do poder político, o qual se iniciou no “longo século XVI”, na Europa e só na 

Europa, com base em um processo de rivalidade, darwinista, e daí, a partir dos séculos seguintes se 

impôs globalmente. Em sucessões de atos de ataque e conquistas as guerras demarcaram as fronteiras 

internas e externas das unidades políticas, aproximaram e fundiram tabuleiros militares. Num processo 

de “destruição-criadora” as guerras aproximaram os territórios que conformam o espaço do sistema 

político europeu35, posteriormente, as guerras expandiram-no para fora do continente.  Trata-se, portanto, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 (METRI, 2007).  
32 (ELIAS, 1993) 
33 (TILLY, 1996) 
34 Do ponto de vista teórico e figurado, na primeira hora desse jogo, a acumulação de recursos passou pela conquista de 
terras e comando sobre camponeses, os quais produziam e eram tributados. A lógica do sistema implica que expandir o 
acesso e controlo sobre recursos territoriais e humanos é necessário, mas esse processo de concentração, mantido ligado à 
terra, teria um limite absoluto. E esse processo de concentração de poder só se desamarra desse limite quando a 
designação genérica de riqueza - a forma mais abstrata da riqueza - passa a ser o dinheiro, em substituição à terra. Fiori 
(2005) 
35  Fiori (2007) localiza a origem do Sistema Interestatal Europeu no “longo século XIII”. O processo “destrutivo-
criativio” da “política-mundo” européia é visto como o resultado da fusão de uma série de tabuleiros de guerra, que 
outrora alijados, se sobrepuseram à medida que os poderes se concentraram e centralizaram. Neste sentido, a Guerra de 
Trinta Anos (1618-1648) é citada como marco do nascimento do tabuleiro-militar genuinamente europeu, embora aí não 
se encerre: “no século XVII, a ‘Guerra dos Trinta Anos’ (1618-1648) travada no território germânico acabou se 
transformando na primeira ‘guerra mundial européia’. Nela participaram os exércitos de quase todos os grande 
‘núcleos imperiais’ que haviam saído vitoriosos das lutas travadas desde o século XVI/VII. Foi esta guerra que 
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de processo de internacionalização – e não, globalização – de um sistema político específico, de matriz 

européia, que se iniciou com as grandes navegações portuguesas e perpetua ainda hoje.  

Temos este sistema como um todo anárquico e hierarquizado. Não há equipotência das soberanias 

nacionais. Há aqueles atores que têm mais, outros que têm menos, e outros que praticamente não detém 

soberania. Trata-se, sempre, de vencer as guerras, e as vitórias nas guerras tenderam a ser obtidas pelas 

unidades políticas com maior capacidade de mobilização de homens e recursos matérias s e financeiros. 

A organização militar, a estrutura produtiva, os sistemas fiscal, tributário e creditício foram, portanto, 

essenciais às unidades políticas à medida que cresceram os custos das guerras.  

Ao poder expansionista, a vitória em uma guerra permite a organização do tabuleiro político e 

econômico conquistado de modo a atender seus objetivos. Mais bem inseridas no tabuleiro, os poderes 

vitoriosos fazem desta nova condição a plataforma por futuros movimentos de acumulação de “mais 

poder” e “mais riqueza”. Aos poderes derrotados nas guerras restam as posições periféricas do sistema. 

A revisão de sua inserção no “jogo de poder” passa a ser uma necessidade histórica. Claro, sua 

mobilidade ascensional não dependerá única e exclusivamente de suas capacidades. O poder é sempre 

uma relação, e haverá imposições de barreiras por parte daquelas potências que já estão dentro do núcleo 

de potências, também por todos daqueles que igualmente buscam o movimento de ascensão.  

Pela gama de participantes e o número variado de tabuleiros envolvidos, a Guerra dos 30 Anos tem 

sido considerada a primeira guerra europeia, e a Reunião de Vestfália, o momento de conformação do 

sistema política de Estados soberanos. De maneira figurativa é como se a partir de meados do século 

XVII, houvesse surgido um principio organizador da estratégia política que não é mais a religião, mas a 

razão de Estado, a qual passa a apontar à ideia de “equilíbrio de poder” no âmbito das relações 

internacionais. Ou seja, a busca pela organização de alianças políticas construídas de modo a bloquear 

unidades políticas que representem ameaça, evitando qualquer possibilidade de que nasça ou cresça um 

poder dentro da Europa que possa vir a buscar um domínio hegemônico do continente.  

No “longo século XVI”, esse sistema político europeu incluía um grupo de unidades políticas 

heterogêneas: monarquias, cidades-estado, cidades-império, federações, organizações religiosas, etc.. 

Nenhuma organização política se mostrará, todavia, mais forte do que o Estado-economia nacional no 

“longo século XVIII”, destacando-se dentre todos: o Estado inglês. 

Nessa geometria entre o poder e a riqueza, o processo de concentração do poder superará os limites 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
‘integrou’ várias regiões ou ‘política-mundo’ preexistentes, criando um sistema bélico unificado que é a verdadeira 
origem do ‘sistema político europeu’, consagrado pela Paz de Westfália, de 1648. Esse sistema foi completado, um 
pouco mais tarde, pela ‘Grande Guerra do Norte’ (1700-1721) que trouxe finalmente a Rússia de Pedro ‘o grande’, para 
dentro do mesmo e velho ‘jogo das guerra, dentro de um território homogêneo que ia de Lisboa a Moscou, de Estocolmo 
a Viena, e de Londres a Constantinopla. Foi assim que nasceu o sistema interestatal europeu que se transformaria, um 
século depois, no núcleo dominante do ‘sistema políticio mundial’. Mas mesmo depois de Westfália, e do século XVIII, as 
guerras seguiram sendo o motor fundamental deste sistema, sua verdadeira força expansiva e ‘integradora’, o seus 
instrumento preferencial de acumulação e centralização do poder político, nos séculos seguintes.” (FIORI, 2007, p. 24). 
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da acumulação territorial a partir do momento em que a designação da riqueza passar a ser a moeda36. 

Quando entra a questão da moeda na nossa história da guerra fica óbvio que os recursos necessários à 

defesa e ao ataque, no campo do poder, são cada vez mais os recursos econômicos, incluindo aqui os 

recursos financeiros.37 A Inglaterra é uma criação desse encontro entre poder e dinheiro. Será este 

capital-financeiro o grande parceiro do Estado inglês nos campos de batalha europeus e, futuramente, na 

incessante busca pela internacionalização de seu império.   

A essa perspectiva realista das relações internacionais, coadunaremos uma metodologia 

investigativa baseada na idéia braudeliana de “Dialética das durações”. Explicitada por Braudel em uma 

série de conferências e, posteriormente, utilizadas em Civilização Material, Economia e Capitalismo, a 

noção por de trás da “dialética das durações” parte do princípio que os fenômenos sociais não têm, 

necessariamente, uma única, mas múltiplas temporalidades que o atravessam. 

Em sua obra magna, Braudel diferenciou e trabalhou com três níveis de análises temporais: o “curto 

prazo”, relacionadas à vida ordinária, cotidiana, dos homens e ao evento, habituadas às narrativas 

dramáticas de curto fôlego; o “médio prazo”, referentes aos tempos conjunturais, o tempo do mercado e 

dos “ciclos econômicos”; e as “longas durações”, ou o que seria a história estrutural, analisada em 

séculos, marcadas pela lógica do poder, do privilégio, e pelo domínio do anti-mercado.   

Braudel não limita sua metodologia a estes três tempos. Uma multiplicidade de temporalidades 

perpassa a história, e cada objeto analisado se adequa melhor ou pior a cada uma delas. "A história é uma 

dialética da duração” 38, afirma em certo momento, para logo em seguida concordar que frente aos 

tempos históricos, esta história da “longa duração” figura como dimensão invariante, como se as demais 

sobre ela gravitassem e a ela respondessem39. Este, o tempo dos Estados e do sistema político 

internacional. Nele, o pequeno mercador seria um mero viajante.  

Aos historiadores a utilidade da metodologia consistirá em facilitar a organização dessa massa 

infinita de observações que consiste nossa realidade bruta, de maneira a permitir capturar a interação, 

justaposição e contraposição entre os vários tempos a atuar sobre um fenômeno ou processo histórico.  

Tal qual o tempo, as realidades históricas se apresentarão sempre múltiplas, e é justo trabalhar o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 (Elias, 1993) 
37 Uma versão estilizada desse processo teria, em um primeiro momento, a relação do poder ligada diretamente à 

terra e aos camponeses que nela viviamm; em um segundo momento, a relação preferencial do poder passaria a 
girar em torno do príncipe e o banqueiro, embora tal relação fosse meramente pessoal, e certa distância fosse 
inclusive desejada: Eduardo III aliava-se ao Médices, Carlos V, aos Fugger. Já em um terceiro momento, o 
príncipe relaciona-se diretamente com o banqueiro, e estes assentam uma relação mutuamente benéfica de 
privilegiados, atuando, então, em uma economia-nacional. (FIORI, 2005) 

38 (BRUADEL, 1978, p. 98) 
39  “"Na superfície uma história factual, se inscreve no tempo curto: é uma micro-história. A meia encosta, uma história 
conjuntural segue um ritmo mais largo e mais lento. (...) Para além desse 'recitativo' da conjuntura, a história estrutural, ou de 
longa duração, coloca em jogo século inteiros; está limite do móvel e do imóvel e, por seus valores fixos há muito tempo, faz 
figura de invariante em face de outras histórias, mais vivas a se escoar e a se consumar, e que, em suma, gravitam em torno 
dela." (BRAUDEL, 1978, p. 105) 
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desprendimento analítico, ziguezaguear pelos tempos.  

Neste sentido, a investigação de um objeto que navegue por distintas temporalidades tenderá a 

evidenciar “diferentes patamares da realidade histórica”, também diferentes patamares de explicação 

histórica. Perscrutar na trajetória dos grandes Estados a cadeia de eventos que lhes permitiu ascender 

frente os demais; buscar transformações em suas estratégias políticas e militares em conjunturas críticas; 

em seguida, retornar aos indivíduos, aos eventos rotineiros, buscando aí, inquietações e contradições 

novas sofridas em busca de eventos que se mostraram críticos à construção de conjunturas; e conjunturas 

críticas que conformaram as estruturas históricas é um procedimento lícito. A nosso ver, a história da 

Capitania de Minas Gerais é um objeto dotado de tal potencial.  

A organização dos capítulos deste trabalho busca refletir os múltiplos e variados impactos que o 

ouro da Capitania de Minas Gerais exerceu ao longo do século XVIII. Neste sentido, estruturamos os 

capítulos de modo a respeitar certa hierarquização espaço/temporal, buscando compreender, primeiro, o 

impacto do ouro sobre o sistema político europeu a ele contemporâneo, e somente nos capítulos 

seguintes, intentar compreender seus impactos sobre a trajetória do Brasil colônia e da Capitania de 

Minas Gerais, mais detalhadamente. Trata-se de perspectiva eurocêntrica, mas uma escolha deliberada e 

tida como a mais eficiente à construção do argumento de que a história da Capitania de Minas Gerais é 

importante capítulo da história monetária europeia – tão nobre quanto o da prata de Potosí, porém muito 

menos estudado.  

No primeiro capítulo, O “Longo Século XVIII”: Geopolítica e finanças na “II Guerra dos 100 

Anos”, intentamos recuperar a crítica teórica e histórica de Fiori (2004) a respeito da gênese e maturação 

do sistema político europeu moderno, e então perscrutar como o ouro teria influído na trajetória 

ascendente da Inglaterra. 

A primeira seção do capítulo parte da centralidade do processo de concentração de poder dos 

Estados territoriais. Recuamos no “longo século XVI” braudeliano a fim de identificar os principais 

tabuleiros militares, suas unidades político-territoriais mais importantes e as rivalidades que o dão um 

caráter sistêmico. Tendo como base Braudel (1998), Kennedy (1986), Fiori (2004) e Findlay and 

O´Rourke (2007), focamos nossa atenção, sobre o tabuleiro da Europa Ocidental, na bipolaridade dos 

poderes rivais da Dinastia Habsburgo, personificada por Carlos V e a França Bourbônica de Luís XIV. 

Esse o ambiente político no qual o Estado nacional inglês matura seu processo de gestação e ascensão, 

objeto específico da segunda parte do capítulo.  

No intento de caracterizar o processo de conformação do Estado-economia nacional inglês, 

recuamos aos pródromos da Guerra Civil (1642 – 1649), e identificamos as ações em prol da 

nacionalização das forças armadas, do sistema monetário e do sistema tributário. Intentamos 

compreender tais transformações da estrutura política e administrativa da Inglaterra, a partir das diretrizes 

de poder emanadas pelo sistema político europeu continental: a crescente rivalidade que a Inglaterra 
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nutriu contra as Províncias Unidas, em sua disputa imediata pelo domínio do Mar do Norte; também 

contra a Espanha, em específico a partir da atuação que os comerciantes e piratas ingleses ganham no 

Caribe, e a intromissão inglesa na luta por independência de Portugal.  

A aliança acertada entre Inglaterra e Portugal a partir dos Tratados de 1654, e o Tratado de 

Westminster de 1661, acordo que selou muito mais que o matrimônio entre Carlos II e Dona Catharina, 

aparece-nos como decisão diplomática de crítica relevância aos signatários, não só pelo papel que a 

Inglaterra assumiu na condução da Guerra de Restauração portuguesa, como também pelo simbolismo 

de inaugurar uma relação diplomática que seria brutalmente aprofundada ao longo de todo o século 

seguinte.  

A terceira seção identifica uma nova diretriz de forças a atuar sobre o sistema político europeu. 

Identificamos na Guerra dos Nove Anos, o momento em que o eixo de poder do sistema europeu já não 

mais se polariza entre a Espanha Habsburgo e a França Bourbônica, mas passa a girar em torno aos 

interesses e poderes de Inglaterra e França. Trata-se de um novo alinhamento de forças na geopolítica 

europeia, o qual permanecerá válido ao longo de todo o século XVIII e prosseguirá até 1815, quando 

finalmente derrotado Napoleão.  

Esta última seção se dedicará a recuperar a história militar e diplomática da “II Guerra dos Cem 

Anos”, buscando evidenciar o importante papel que o Banco da Inglaterra e a dívida pública assumiram 

no esforço de guerra do Estado inglês. Interessa-nos recuperar historicamente o papel do ouro, em fluxo 

regular e sistemático, à organização e consolidação desse sistema bancário e creditício capaz de financiar 

as despesas do governo a partir de títulos de dívida público a prazos cada vez mais longevos e a taxas de 

juros cada vez mais baixas.    

Intentamos, neste sentido, ao longo do capítulo, reconstruir o padrão histórico de vitórias militares 

seguidas de conquistas territoriais, comerciais, financeiras e jurídicas, firmadas por tratados 

internacionais.  E, à medida que o fazemos, explorar a hipótese de que as vitórias militares dependeram 

de um sistema financeiro capaz de mobilizar os recursos necessários aos campos de batalha.  

Catalogados por John Almon, em A Complete Collection of Treaties from 1688 to 1771, a análise 

dos tratados internacionais assinados pela Inglaterra nos permitirá acompanhar o essencial da trajetória 

de ascensão do poder inglês. Firmados em contexto bélico, ou à luz de um potencial conflito, tais 

acordos estabelecem legalmente a estrutura e a dinâmica do sistema, arbitrando inserções específicas aos 

Estados quanto à sua capacidade de acumulação de mais poder e mais riqueza.  

Negociando, construindo e legitimando as assimetrias entre os Estados, seja por meio de acertos 

militares, matrimoniais, direitos sucessórios, alargamentos de território, facilidades tributárias, mercantis, 

e navegabilidade, imposição de indenizações e compensações, a diplomacia eleva-se enquanto 

importante instrumento na tentativa de regulação do “jogo de poder”, e na garantia das condições 

privilegiadas o poder inglês garantiu para si e seu capital nacional.  
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Tendo em mente as estruturas de “longa duração” construídas pela rivalidade entre os Estados 

europeus, buscaremos, no segundo capítulo, “Portugal e ouro frente a ‘II Guerra dos 100 Anos’”, 

investigar o impacto das descobertas auríferas sobre Portugal – Metrópole, e beneficiário direto dos 

descobrimentos auríferos no Brasil. Busca-se, então, perscrutar as tensões relacionadas à elaboração de 

estratégias de política colonial de conquista e ordenamento econômico- jurídico-militar da América 

portuguesa; e a inserção subalterna do reino de Portugal na geopolítica europeia setecentista. 

A par das guerras como motor originário e princípio organizador do sistema, uma primeira seção 

fará célere recuo histórico aos pródromos do processo de conformação do Estado português e buscará 

recuperar seu papel protagonista como agente de expansão do sistema europeu. Tratamos, neste 

momento, de evidenciar como a rivalidade entre Portugal e Espanha é determinante à formulação das 

estratégias políticas de Portugal. Intitulada “O tabuleiro de guerra ibérico e a construção do Estado-

imperial português”, grosso modo, sua periodização se estende do processo de reconquista, em algum 

momento do século XII, e avança até o fim da Dinastia de Avis, com a morte sem herdeiros de D. 

Sebastião, e a invasão militar hispânica. 

A segunda seção do capítulo recupera a trajetória político-militar e diplomática de Portugal no 

processo de Restauração de sua soberania política, iniciado em 1640 e findo em 1668. Trata-se de 

avançar a discussão sobre a Guerra de Restauração enquanto uma guerra que assume feição europeia, e 

compreender o papel de destaque que a Inglaterra passa a assumir frente a política externa da Dinastia de 

Bragança.  

A terceira seção, “Reinserção internacional de Portugal Restaurado”, preocupa-se na 

contextualização da conjuntura política e econômica de Portugal e seu império, nas décadas seguintes à 

restauração de sua soberania política. Destacamos, neste sentido, a crítica dependência econômica do 

reino, explícita na ideia de “sangria monetária” de Duarte Ribeiro Macedo; também o esforço de 

rehierarquização da política externa portuguesa, que firme em sua postura de neutralidade, realinha suas 

preferências imperiais e torna o Brasil o foco de sua política colonial. A periodização da seção segue até 

os primeiros anúncios de descoberta das minas de ouro na América portuguesa, em meados da década 

de 1690, momento em que a Europa ainda se vê convulsionada pela Guerra dos Nove Anos.  

Se no capítulo anterior tratamos do ouro como importante elemento na conformação do sistema de 

crédito inglês, interessa-nos, na seção quarta do capítulo segundo, “Portugal e ouro frente a ‘II Guerra 

dos 100 Anos’”, construir o argumento de que o processo de transformação do sistema monetário inglês 

dependeu de regular acesso aos metais preciosos, daí a especial relação que nutre junto a Portugal e seu 

império ultramarino.   

A partir das obras de Sideri (1970) e Noya Pinto (1979) buscamos compreender como os interesses 

ingleses se fizeram valer sobre Portugal e seu domínio ultramarino ao longo do século XVIII, e como tal 

preponderância foi capaz de desviar o fluxo de ouro de Lisboa para Londres. Destacamos a importância 
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comercial e financeira de Portugal à Inglaterra. Em Comércio e Poder e O Ouro Brasileiro e Comércio 

Anglo-Português, encontramos acusação da trajetória ascendente da produção aurífera brasileira, o saldo 

negativo da balança comercial portuguesa, e o concomitante incremento de cunhagem de moedas de 

ouro pelas Casas de Moeda em Londres. Buscamos, destarte, evidenciar o paralelismo entre a produção 

mineral da América portuguesa, os constantes ingressos de ouro nos cofres do Banco da Inglaterra, e a 

implantação e consolidação progressiva do sistema monetário inglês.  

A quinta seção, “O iluminismo português e o Brasil do ouro” continua investigação sobre o 

setecentismo em Portugal, e tem como intento compreender a trajetória histórica da política colonial 

portuguesa sobre o Brasil. Buscamos uma primeira apreensão histórica da política colonial como um dos 

típicos braços do mercantilismo português e, mais especificamente, a política tributária sobre a Capitania 

de Minas gerais como enquanto dimensão fundamental do mercantilismo bulionista lusitano.  

 A seção respeita uma periodização relativa aos reinados de D. João V, D. José I e D. Maria I, e 

intenta abarcar os principais desafios por eles enfrentados na Europa e na América portuguesa. 

Tratamos, então, de compreender o esforço de interiorização da máquina administrativa, militar e 

tributária sobre o território aurífero das Minas Gerais, valorizando, em específico as preocupações 

imediatas com sua acessibilidade e o combate aos descaminhos. O ouro brasileiro selava a sorte do 

Império Português asiático, e o esforço passava a ser defender militar e diplomaticamente o Brasil.  

A ascensão de D. José I traz consigo a figura de Pombal, quem, por si só, é senhor de uma 

temporalidade específica: o período pombalino. Valorizaremo-lo enquanto herdeiro político de uma 

linhagem que remonta ao Conde de Ericeira e a D. Luís da Cunha, sem nos olvidarmos de seu 

aprendizado in loco do mercantilismo inglês, quando diplomata em Londres. Feito Secretário de Estado, 

Pombal usaria tal bagagem para responder aos desafios de centralização do poder real, de modernização 

administrativa e militar do Estado português. Interessa-nos, em específico, compreender a política de 

reestruturação dos laços imperiais por ele induzida, a qual permitiu uma incorporação mais bem 

estruturada da América portuguesa ao conjunto imperial e a ascensão de uma elite local, a qual passou a 

incorporar posições de comando político, econômico e administrativo. Investigamos, historicamente, a 

importância assumida pelas companhias de comércios no quadro da economia colonial; a tensão entre a 

política colonial jesuíta e os interesses da Coroa enquanto dimensão vital ao resguardo da fronteira e 

controle da mão de obra indígena.  

Perscrutamos o reinado de D. Maria a partir deste ângulo de combate à política colonial desenhada 

pelo Marquês de Pombal, buscando enfatizar suas ações pelo fim do monopólio das companhias de 

comércio e por um tipo de controle colonial em benefícios da nascente burguesa lusitana. No afã de 

retomar as rédeas da política colonial, o Secretário Martinho de Melo e Castro acelerará as tensões 

latentes em Minas Gerais. E é a partir deste quadro que fazemos uma primeira aproximação do que foi a 

Inconfidência Mineira, denunciada em 1789.     
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As obras da historiografia diplomática de Eduardo Brazão (1940), José Manuel Fragoso (1997) e 

Jorge Borges Macedo (2006) permitem-nos analisar a importância geoestratégica de Portugal a partir da 

ideia de que vulnerabilidade militar é uma crônica ameaça, e impõe aos seus estadistas permanente 

desafio de hierarquização entre os objetivos continentais e ultramarinos. Aos olhos dos estadistas, há 

quase um imperativo territorial que lhes impele na direção de aliar-se às potências que almejam a 

manutenção de uma Península Ibérica segmentada, intenção que tem sido um dos pilares da estratégia 

britânica em sua expansão sobre o continente; mas não tão clara quanto à França e Províncias Unidas. 

Intenção esta diametralmente oposta aos interesses espanhóis, cujo objetivo manifesto tem sido a 

conquista integral dos territoriais peninsulares. Destacamos, neste sentido, a importância militar de 

Portugal à realização da estratégia militar inglesa no continente. Relevância esta que fica evidenciada no 

papel assumido por Portugal nas guerras de Sucessão Espanhola (1701-1715), Sete Anos (1756-1763) e 

Napoleônica (1789-1815), quando seu território foi elevado à condição de tabuleiro militar e 

transformou-se em ponta de lança de invasões anfíbias sobre a Espanha, via Mar Mediterrâneo.  

Catalogados por Castro (1857), Collecção dos Tratados, Convenções, Contratos e Actos Públicos 

Celebrados entre Coroa de Portugal e as Mais Potências desde 1640 até o Presente, também neste 

capítulo os tratados internacionais assumem condição de fonte primária de valor analítico. Instrumentos 

de imposição de mando, garantidas a princípio pela força das armas, e não como acordos voltados a uma 

pretensa justiça, a análise diacrônica dos tratados internacionais firmados propiciará interpretação sobre o 

processo de construção da arquitetura de poder europeia e a inserção subordinada de Portugal ao longo 

do período em escrutínio. 

A partir da rivalidade entre as potências européias e a específica inserção de Portugal no sistema 

internacional, passamos a investigar no terceiro capítulo, “A ‘Era do Ouro das Minas Gerais”, a trajetória 

história da Capitania, preocupados com a formulação das políticas coloniais arbitradas por Lisboa à 

produção aurífera. Buscamos, neste sentido, conexões históricas entre a trajetória de inserção portuguesa 

na geopolítica europeia, as ações dos governadores da Capitania no que toca à necessidade de conquista 

do território, ordenação da estrutura administrativa, jurídica, militar e tributária sobre as Minas Gerais, e 

as reações da sociedade mineira à medida que ETA se assentou e tomou vulto. 

A primeira seção tem como objetivo inserir a história da Capitania de Minas Gerais, dentro do 

contexto mais amplo que é a história do Brasil Colônia. Propomos um recuo temporal que nos remonte à 

viagem de descobrimento comandada por Pedro Álvares Cabral, discutimos os fundamentos 

econômicos da ocupação colonial, primeiro com as explorações comerciais do pau-brasil e, 

posteriormente, com a indústria canavieira. Foi neste espaço entre a Casa Grande e Senzala que se 

desenvolveu a relação pessoal entre o senhor do engenho e o escravo, tão paradigmática do “Brasil do 

Açúcar”, a qual passaremos contrapor à idéia de “Brasil do Ouro” nas seções seguintes.   

Preocupa-nos enfatizar o latifúndio açucareiro enquanto fonte donde emanam os laços econômicos 
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externos do Brasil, mas, igualmente, sublinhar atividades econômicas igualmente fundamentais à 

ocupação, defesa e exploração econômica da colônia. Foram as bandeiras paulistas, atividade até então 

preocupada quase exclusivamente na preação de indígenas, que primeiro desbravaram os sertões dos 

Cataguazes e aí descobriram ouro.  É a partir da reconstrução histórica do papel das bandeiras que 

adentramos na história propriamente de Minas Gerais, o objeto a ser perscrutado nos capítulos seguintes.  

A conjuntura particular da atividade mineradora e as distintas políticas de tributação sobre o ouro 

permitirão uma primeira proposta de periodização do “longo século das Minas Gerais”. Insistimos, 

todavia, na necessidade de trabalhar com outras problemáticas, as quais incutem diferentes matizes à 

política colonial à medida que se percebe o processo de sedimentação e aculturação da sociedade 

mineira. Daí porque mantermos preocupação também em explicitar questões relativas ao controle do 

território e das fronteiras; a importância dos tributos sobre entradas e passagens; a organização do corpo 

militar da capitania; o combate aos descaminhos e aos quilombolas; o florescimento de uma elite letrada 

e de uma cultura barroca.  

Na primeira seção do capitulo, “Conde de Assumar e Sede Insaciável por ouro”, interessa-nos 

recuperar a trajetória histórica das primeiras descobertas auríferas, os primeiros conflitos regionais, e os 

principais eixos da organização administrativa, fiscal e militar impostos à nova Capitania.  

Dentre as principais obras a auxiliar nossa análise, destacamos: “História Antiga de Minas Gerais”, 

de Diogo de Vasconcelos, “1680-1720”, de Souza e Bicalho (2006), “A Capitania de Minas Gerais”, 

de Augusto de Lima Júnior (1978), “Metais e Pedras Preciosas”, artigo de Sérgio Buarque de Holanda, 

e “Cultura e opulência do Brasil”, de Antonil, escrito em 1711, obra de referência obrigatória.   

No que toca diretamente às primeiras décadas de Minas, destacamos os seguintes documentos: o 

“Regimento dos Superintendentes de Minas de 1702”;  a memória "Levantamento em Minas Geraes no 

anno de 1708 (Extrato da vida do padre Belchior de Pontes, escripta pelo Padre Manoel da Fonseca”; a 

"Carta régia de 10 de maio de 1753, de Pedro Dias Paes Leme”, referente aos serviços de abertura do 

Caminho Novo; o “Discurso Histórico e Político”, escrito em 1720, pelo Conde de Assumar; e o Termo 

do perdão dado ao povo de Vila Rica na ocasião que se levantou. 

A terceira seção do capítulo, “Idade de Fausto nas Minas Gerais” investiga a trajetória histórica do 

processo de afirmação da estrutura colonial da coroa portuguesa sobre as Minas Gerais à medida que se 

sedimenta a população na região aurífera. Preocupa-nos investigar as diferentes experiências de 

tributação sobre o ouro, ao longo das décadas de 1720 e 1750, período de auge da mineração, 

importando-nos refletir sobre as diferenças qualitativas entre os processos de tributação impostos 

segundo o regime de Casa de Fundição e Capitação e Maneio. Dentre os assuntos que poderemos extrair 

desta discussão, destacamos: as diferentes pressões tributárias sobre os colonos e as implicações práticas 

que os regimes de tributação imputaram à circulação monetária da Capitania. 

À nossa preocupação de estudo sobre o regime de tributação sobre o ouro incluímos, a partir de 
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1729, pesquisa sobre o regime de tributação sobre os diamantes. Damos destaque à atuação ao 

governador Gomes Freire de Andrade, personagem central na história de Minas, e do Brasil, a partir da 

década de 1730. Couberam a ele missões que incluíam imposições na alteração do regime de tributação 

aurífero, diamantífero, também missões militares contra quilombolas, e diplomáticas na fronteira 

meridional da colônia.  

Utilizamos nesta seção fontes primárias impressas, com destaque à correspondência entre D. João 

V e D. Lourenço de Almeida sobre os descobrimentos dos diamantes, datado de 1729 a 1733, também a 

correspondência entre o governador, o ouvidor e o capitão de dragões responsáveis pela imposição de 

ordem na região diamantífera; a Instrução a Martinho de Mendonça de Pina e Proença, o Regime de 

Capitação e Maneio, os Clamores e Suplicas das Câmaras em novo do povo, enviados entre os anos de 

1741 e 1744, e de posicionamento crítico ao regime de tributação; o documento intitulado Instrução e 

Norma que deu o Conde de Bobadela a seu irmão José Antônio Freire de Andrade, para o governo de 

Minas; o Regimento dos Capitães do Mato, datada de 1722, e uma documentação sobre a Expedição 

mandada fazer por Gomes Freire para bater os quilombos do Campo Grande, de 1746. Por fim, 

analisamos o alvará de 3 de dezembro de 1750, que reinstituiu as casas de fundição.   

A última seção do último capítulo, “Entre a Cruz e a Espada” investiga Minas Gerais na segunda 

metade do século. Trata-se de período que abarca o início do processo de exaustão da mineração 

aurífera, muito embora coadune com o período de máxima sedimentação da sociedade mineira. 

Com base na idéia de que a história deve ser compreendida a partir de uma análise geográfica e 

regionalizada, iniciamos a seção com uma descrição corográfica da Capitania de Minas, mesclando-a a 

uma interpretação dos dados demográficos extraídos da "Taboa dos habitantes da Capitania de Minas 

Gerais, 1776", atribuído a Claudio Manoel da Costa. A abordagem facilita a compreensão do processo 

de diversificação regional que a mineração estimulou ao longo de todo o século XVIII e tem como 

objetivo secundário apontar às diferenças regionais quanto à capacidade de absorver o impacto negativo 

derivado da exaustão da mineração no século seguinte.  

Nesta me linha de investigação, tecermos discussão mais detalhada sobre o impacto da crise 

mineratória sobre os outros tributos – os dízimos, cobrado sobre a produção e a renda; as entradas e 

passagens, cobradas pela circulação de mercadorias e pessoas. 

Em contraposição à economia açucareira, agrária, a economia mineradora é compreendida como 

uma economia urbana. Uma das principais características dessa manifestação urbanística foi o 

florescimento do Barroco Mineiro, cujo papel central foi desempenhado pelas Ordens Terceiras, 

Irmandades, e artistas locais, dentre os quais Aleijadinho e Ataíde.    

Os impactos negativos da exaustão aurífera sobre as Minas Gerais serão tratados a partir de dois 

excertos: o primeiro, de autoria do governador D. Rodrigo José de Meneses, relatado em carta enviada a 

Martinho de Melo e Castro, em 4 de agosto de 1780; o segundo, de autoria do desembargador J. J. 
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Teixeira Coelho, Instrucção Para o Governo da Capitania de Minas Gerais. Serão ambos ignorados.  

Utilizaremos o poema Cartas Chilena, de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, de modo a ilustrar a 

poesia arcadista mineira e discutir a crítica relação do governador D. Luís da Cunha Meneses e parte da 

plutocracia mineira, tensionada pelo retorno de um mercantilismo conservador por parte de D. Maria I. 

O ápice desta relação toma forma a partir das Instruções do Ministro Martinho de Melo e Castro a 

Visconde de Barbacena, a qual fazemos uso para iniciar investigação mais detalhada sobre Conjuração 

Mineira, buscando compreender quem eram os envolvidos e suas motivações. Tendo como base o 

material coletado nos Autos da Devassa, completamos a discussão proposta e recontamos a trajetória 

final de Tiradentes, sobre quem caiu a culpa mais grave do movimento. Enforcado e esquartejado, o 

alferes se fez mártir.  

Tendo em mente a inserção geopolítica de Portugal e as tensões que tal submissão, as três últimas 

seções deste capítulo conformam investigação de eventos e conjunturas políticas que podem se 

apresentar a partir de suas particularidades locais, mas que compartilham uma mesma estrutura 

geopolítica que as envolve e permeia. Propomos investigação que busca explorar três momentos da 

histórica da Capitania de Minas Gerais que estiveram às voltas com conjunturas políticas, econômicas e 

culturais distintas, muito embora sob cada uma delas mantenhamos um mesmo olhar realista. Olhar este 

que esteve preocupado, primeiro, em conquistar e, em seguida, ordenar as atividades centrais e punir os 

súditos revoltosos.  

O Setecentismo é muito mais que um século às Minas Gerais.40 E o que aqui denominamos “O 

longo século de Minas Gerais” intenta chamar atenção à especificidade e a celeridade do processo de 

transformação do antigo território das “Minas de Cataguazes”. Nosso “Longo século” inicia-se em 

meados de 1690 e tem na morte de Tiradentes seu marco final. O evento público de esquartejamento e 

decapitação do alferes Tiradentes é momento ímpar de apreciação de diferentes temporalidades 

históricas se entrecruzando.  A crueldade da morte imposta ao inconfidente evidencia uma das 

características centrais que buscamos elucidar com essa tese: o poder como relação precípua nas relações 

internacionais seja entre as Monarquias e Estados europeus, ou entre as Metrópoles europeias e suas 

respectivas colônias, numa luta por opressão e pilhagem. Ao fim ao cabo, a luta é a busca por 

transformação de poder em “mais lucro e mais poder”.41    

Esperamos que este trabalho seja útil na valorização do conhecimento histórico como instrumento 

basilar e imprescindível nos estudos das ciências humanas. Todas as sociedades que se pretendem 

grandes países soberanos buscam no conhecimento e compreensão do seu passado o cimento que lhes 

garante a coragem necessária ao enfrentamento dos desafios presentes e a coesão de perspectiva para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40Maria Efigência Lage de Resende (2007): “Na história de Minas Gerais, o Setecentismo é mais que um século: 

é uma época.” 
41 Fiori (2005) 
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construção de um futuro comum.  

Gosto de pensar, que a singularíssima trajetória histórica de Minas Gerais, síntese de contradições 

essenciais que marcam a formação do Brasil, nos permite estudar as vicissitudes das raízes da nossa 

nacionalidade. 
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2. O “LONGO SÉCULO XVIII”: GEOPOLÍTICA E FINANÇAS NA “II GUERRA 

DOS 100 ANOS” 
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No terceiro volume de Civilização Material, Economia e Capitalismo: séculos XV – XVIII, 

Fernand Braudel investiga, a partir do conceito de “economia-mundo”, a gênese e expansão do sistema 

político, econômico e cultural da Europa. Braudel sugere que, por volta do século XVI coexistiam juntas 

à economia-mundo europeia, a qual ele próprio dedica seu estudo, outras “economias-mundo”: a 

“Rússia”, a “África Negra”, a “América”, o “Islã”, e o “enorme Extremo Oriente”. Teria sido, porém, a  

“economia-mundo europeia” aquela que se demonstrou mais forte e, ao longo dos séculos, acabou por se 

impor sobre as demais.  

 Compreendendo “economia-mundo” enquanto uma unidade econômica que detêm densidade de 

fluxos mercantis e financeiros que lhes permite viver uma vida sistêmica42, seu estudo é periodizado 

segundo a proeminência de algumas “cidades-mundo” 43. Destacam-se, na trajetória de expansão da 

“economia-mundo” europeia, o período de proeminência de Veneza, Gênova, Antuérpia, Amsterdam, 

Londres; cada qual, no seu tempo, tendo assumido o posto de mais importante centro do fluxo de riqueza 

do espaço europeu. 

 
Figura 1 

 
Fonte:	  Braudel,	  1998.	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 "Uma economia-mundo é uma soma de espaços individualizados, econômicos e não econômicos, agrupados 

por ela; que a economia-mundo representa uma enorme superfície (em princípio, é a mais vasta zona de 
coerência, em determiada época, em uma região determianada do globo); que, habitualmente, ela transcende 
os limites dos outors grupos maciços da história." (BRAUDEL, 1998, 14) 

43 “Uma economia-mundo possui sempre um pólo urbano, uma cidade no centro da logística dos seus negócios: 
as informações, as mercadorias, os capitais, os créditos, os homens, as encomendas, as cartas comerciais 
chegam a ela e dela voltam a sair. Nela, quem dita as leis são grandes comerciantes, por vezes excessivamente 
ricos.” (BRAUDEL,1998, 20) 
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Quando Braudel analisa a centralidade dessa economia-mundo, identifica, porém, algo novo, uma 

revolução, a “revolução do mercado nacional” 44. Mais ou menos em torno de 1650, a economia-

nacional inglesa é um novo elemento nesse sistema. Fruto da intervenção do poder político, e não do 

desenvolvimento endógeno do mercado e das livres trocas, o ato de criação do mercado nacional é 

momento de territorialização e nacionalização das atividades econômicas existentes; momento de 

erguimento de fronteiras tributárias externas, eliminação as barreiras internas e organização de um 

sistema de crédito lastreado em dívida pública.   

As críticas teórica e histórica elaboradas por Fiori (2004), no artigo Formação, expansão e limites 

do Poder Global, assentam-se justamente na constatação braudeliana de que a “maturidade política 

precedeu a maturidade econômica” 45 no ato de gestão dos mercados nacionais, do que se segue, do 

ponto de vista lógico, a anterioridade conceitual da noção de poder sobre a de capital, e, do ponto de vista 

histórico, a existência prévia de um sistema competitivo de poderes do qual o poder inglês faz parte. 

Altamente influenciado pela metodologia das longas durações históricas, Fiori retomará a 

investigação histórica das origens do sistema internacional europeu, mantendo como foco analítico, 

porém, a luta pelo poder. A decisão altera a perspectiva histórica: ascendem os Estados enquanto 

protagonistas e o “dilemas de segurança” enquanto explicação lógica ao movimento de ação e reação 

das unidades políticas do sistema. Sua leitura compreende as formações do sistema político europeu e do 

Estado moderno a partir da consolidação de um prolongado processo de centralização do poder, 

decidido pelas guerras. Daí, porque, em contraste aos conceitos de “jogo das trocas” e “economia-

mundo”, conceitos que movem a investigação braudeliana, o foco de Fiori são: “o jogo da guerra” e a 

“política-mundo europeia” 46.  

Chegados os outonos de Veneza, Gênova e Amsterdam, o século XVIII será o tempo de Londres e 

da economia-nacional inglesa, organizada e gerida pelo Estado nacional inglês. Sua principal rival será 

Paris e a economia-nacional francesa. Seis grandes conflitos disputarão as potências, no período de 1688 

a 1815.  Nesta série de conflitos que ficou conhecida como a “II Guerra de 100 Anos”, disputarão a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 “Essa primeira vitória determinou a segunda – a revolução industraial próxima (..)” (BRAUDEL, 1998, p. 

326) 
45 "Uma vez que, nesse quadro, a maturidade política precedeu a maturidade econômica, a questão é saber 

quando, como e por que razões esses Estados adquiriram, economicamente falando, uma certa coerência 
interna e a faculdade de se comprotar como um conjunto com relação ao resto do mundo." (BRAUDEL, 1998, 
p. 255) 

46 Para Fiori (2005), o coração do sistema político mundial pulsa movido por uma dupla contradição. A primeira 
contradição deriva da dependência mútua desses atores pelos recursos econômicos, apoios e alianças políticas e, da 
irrefreável necessidade de se manter em condição de superioridade relativa, especialmentre frente os vizinhos imediatos. 
Segunda contradição, de certa maneira, consequência desta, é entre a tendência de nacionalização das forças armadas, 
nacionalização do fisco, da moeda, do sistema bancário, do crédito, ao mesmo tempo em que observamos um impulso 
permanente de expansão imperial das grandes potências. Há, portanto, uma força que impele tais atores para dentro da 
Europa e, outro, para fora da Europa. Impulso, que olhado pelo capital, apontaria à globalização. Impulso que, do ponto 
de vista do poder, buscaria a conformação de um império mundial. 
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hegemonia do continente e também os postos de acumulação acelerada de riqueza do comércio 

ultramarino.  

A partir de uma perspectiva realista e uma visão de longo prazo da história, intentamos, neste 

capítulo, contextualizar a “II Guerra dos 100 Anos” à luz da trajetória histórica de conformação do 

sistema político europeu. Tendo como referência temporal o “longo século XVI” e a crítica teórica 

levantada por Fiori (2005), destacamos o papel da guerra enquanto mecanismo de aproximação e fusão 

de tabuleiros militares que, desconectados até a Guerra dos 30 Anos, a partir de então passarão a se 

conformar enquanto um todo sistêmico.  

Centraremos nossa investigação histórica no tabuleiro da Europa Ocidental, onde, no “longo século 

XVI”, o poder expansivo era a Espanha Habsburgo, e a rivalidade principal foi exercida pela França. A 

partir deste quadro ampliado, focamos o estudo da trajetória histórica de maturação e ascensão do Estado 

inglês. Em seguida, recuperamos a trajetória militar e diplomática inglesa ao longo da “II Guerra dos 

Cem Anos”.  

Interessa-nos, primeiro, recapturar a trajetória histórica das vitórias militares inglesas e a tradução 

destas vitórias militares nos tratados diplomáticos contemporâneos; segundo, evidenciar o papel central 

do Banco da Inglaterra e da instauração da dívida pública ao esforço de guerra inglês. Esse novo arranjo 

entre poder e moeda observado na Inglaterra setecentista recebeu a devida atenção por Peter Dickson 

(1977), em The Financial Revolution in England, e coube a ele criar a expressão “Revolução 

Financeira”. Posteriormente foi o conceito trabalhado em perspectiva histórica de longa-duração por 

Patrick O’Brian (1988), em The Political Economy of British Taxation, 1660 - 1812 e John Brewer 

(1988), The Sinews of Power. Sobressai como conceito derivado de suas análises o papel do Estado 

fiscal-militar, resultado da progressiva estatização sobre o sistema tributário. Neste contexto, o papel do 

ouro enquanto metal precioso estruturante do sistema bancário e financeiro inglês, ainda tem não foi bem 

investigada. Parte substancial das pesquisas histórica é enfática, porém, quanto aos limites que, já na 

virada do século XVIII para o XIX, no calor das Guerras Napoleônicas, o lastro metálico do sistema 

financeiro inglês se mostrava uma âncora por demais pesada. O fim do lastro metálico representava um 

novo estágio do processo de modernização do sistema financeiro inglês, nele assumindo o papel 

protagonista, a emissão de libra em papel-moeda.    

Ao longo dos capítulos seguintes, através do instrumental histórico, buscaremos perscrutar 

historicamente como o acesso regular e sistemático ao ouro brasileiro beneficiou a organização de 

sistema bancário e creditício inglês, tendo sido o ouro foi um dos principais cimentos da relação entre 

Portugal e a geopolítica europeia setecentista.  
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2.1. MATURAÇÃO DO SISTEMA POLÍTICO EUROPEU: CONTENSÃO HABSBURGO 

E EXPANSIONISMO BOURBÔNICO (1500-1640/1689) 

A despeito de exatidão na narrativa cronológica, é possível distinguir uma divisão na trajetória 

ascendente do desenvolvimento político da Europa. Em contraste com a miríade de pequenas unidades 

políticas que se digladiavam umas contra as outras, nos tempos medievais, a partir do século XVI, 

percebe-se uma tendência de concentração de poder territorial e a coexistência de um número cada vez 

menor de unidades políticas no continente.    

Neste ambiente anárquico, em que a regra máxima é a luta pela concentração de poder, a guerra 

assume condição de principal instrumento de preservação da sobrevivência. Coabitando um território 

contíguo, cada poder político-territorial sente-se vulnerável e toma seu vizinho como uma ameaça. Seu 

poder é sempre relativo. Trata-se de sistema de poderes movido pelo “dilema de segurança”, em que 

guerra é a principal arma para sobrevivência, também para criação de articulações e integrações de 

territórios. Aos poderes vitoriosos, a guerra é o momento de conquista de novos territórios e súditos, 

também de imposição de benefícios comerciais e jurídicos sobre o poder derrotado. Os tratados 

internacionais são o momento de legitimação de tais vitórias.   

Até meados dos séculos XVII, distinguimos três tabuleiros militares no espaço que constitui hoje o 

sistema político europeu. Um destes tabuleiros ocorria nos Bálcãs e Mediterrâneo, e era resultado da 

expansão do Império Otomano. Aí se chocavam as estruturas de poder da civilização otomana contra as 

estruturas de poder do cristianismo de maneira direta. O clímax deste conflito ocorreu por volta de 

meados do século XVI e coincidiu com o reinado de Solimão I (1520 – 1566). A pressão exercida pelos 

otomanos atingiu a Áustria, no Danúbio; Veneza, no Mar Adriático com Veneza; e a Espanha no 

Mediterrâneo Ocidental com a Espanha. A Áustria e a Espanha, que por algum tempo estiveram unidas 

no Império Habsburgo, foram importantes sujeitos desta contenda, alçando a figura de Carlos V. 

Somente após 1700 o poder otomano inicia um período de perda de substância relativa, o qual se 

prolongará pelos séculos seguintes e, pode-se dizer, chega a nossos dias. 

Outro tabuleiro bélico importante desse espaço à altura do século XVII encontrava-se no que é a 

região Nordeste da Europa atual, e girava em torno do Mar Báltico. Coabitavam aí a Dinamarca, 

Polônia, Rússia, Brandeburgo e Suécia. Liderada por Gustavo Vasa, a Suécia detinha posição 

proeminente na região. O domínio sobre o estreito de Oresound cumpriu papel de grande importância na 

hierarquia entre os poderes locais. Quem o dominasse tinha para si o controle da conexão entre os Mares 

do Norte e Báltico. O zênite do poder sueco se dará durante a Guerra dos Trinta Anos, mas a partir de 

então, sua expansão será detida pelos poderes de Brandeburgo-Prússia e da Rússia, que a partir da 

Grande Guerra do Norte (1700-1721) ingressa de maneira formal como grande potência do sistema 

político europeu. 
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O terceiro tabuleiro e, para nós, o mais importante, encontrava-se na Europa Ocidental. Aí, a 

rivalidade principal se dava entre Espanha e França, monarquias católicas. A rivalidade foi de extrema 

importância na constituição da estrutura política deste tabuleiro entre os séculos XV e XVII. Lutaram 

não só nos Pirineus, mas também na Itália, onde disputaram sua influência sobre importantes cidades do 

comércio euro-asiático.    

Poderes relativamente mais débeis eram Portugal e a Inglaterra. Disputando a Península Ibérica 

com o poder espanhol, também contra os muçulmanos do Sultanato de Fez, encontramos Portugal, 

liderado pela Dinastia de Avis, que encontrou sua vocação no expansionismo ultramarino. A Inglaterra, 

por outro lado, tendo disputado e perdido seus domínios continentais na “I Guerra dos 100 Anos” é uma 

ilha. Será na condição de ilha que executará seu processo de concentração e maturação do seu poder, nos 

séculos seguintes, exercendo paralelamente um movimento de imperialismo interno sobre os territórios 

de Gales, Escócia e Irlanda, e imperialismo externo.   

Durante todo “Longo século XVI”, a monarquia hispânica, fruto da união política entre os Reis 

Católicos – Fernão, de Castela, e Isabel, de Aragão –, desempenhou fundamental papel na história 

europeia. Sob os reinados de Carlos I (1517 – 1556) e seu filho, Filipe II (1556 – 1598), a monarquia 

atingiu a sua máxima potência, tendo aderido ao seu vasto domínio na Europa, extensos territórios 

ultramarinos na América e na Ásia.     

A ascensão da Monarquia Espanhola Habsburgo explica-se em parte pela fortuna de Carlos V, 

quem recebeu as heranças de seus quatro avôs. De sua avó materna, Isabel I, recebeu a coroa de Castela, 

colônias africanas e os territórios recém-descobertos da América. De sua avó paterna, Maria de 

Borgonha, recebeu os Países Baixos e outros territórios na França (Luxemburgo, Franco-Condado). De 

seu avô materno, Fernando II, a Coroa de Aragão, as ilhas Baleares, e seus domínios na Itália, Nápoles, 

Sicília e Sardenha. De seu avô paterno, os domínios da Casa de Habsburgo e o direito ao Sacro Império 

Romano, que efetivamente obteve, em 1519.   
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Mapa 1: O império de Carlos I na Europa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos de Carlos V confrontaram diretamente aos interesses franceses, com os quais dividiam 

fronteira a oeste, nos Pirineus, e a leste no Rio Reno. Na batalha de Pavia, 1525, os terços castelhanos se 

fizeram valer nos territórios italianos, onde dominaram os ducados de Milão e o Franco-Condado, 

importantes à contiguidade e comunicação de seus territórios47. Lutou, igualmente, contra os turcos que, 

liderados por Solimão I, disputavam o domínio do Mar Mediterrâneo e os territórios dos Balcãs. A 

ameaça turca atingiu se auge quando de sua vitória na Batalha de Mohács, em 1529, e o movimento de 

conquista realizado sobre Viena, em 1532. Daí não passariam, porém, tendo o Rio Danúbio se 

transformado em barreira geográfica e militar.   

Às vitórias nos campos de batalha da Europa, Carlos V acumulou conquistas ultramarinas. 

Diferentemente dos portugueses, que em seu secular projeto de expansionismo marítimo sofreram 

periódicos reveses até que lograssem conquistar algumas feitorias na costa atlântica da África, os 

espanhóis foram extremamente afortunados. 

No ano de 1493, já em sua primeira viagem, Colombo, português a serviço de Castela, pretendendo 

atingir a Ásia, lançou-se ao mar viajando sempre para oeste. Colombo imaginou ter chegado a alguma 

parte das Índias, talvez na ilha de Cipaio. Fez notar, então, que os nativos das ilhas recém-descobertas 

conheciam e trabalhavam o ouro como ornamento. Nas viagens seguintes, o navegador ampliou o seu 

conhecimento sobre as correntes de vento e marítimas da região e iniciou uma política de exploração dos 

arauaques com base no motim. A esta fase de espoliação fácil iniciou-se uma exploração com base na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 O Príncipe, escrito por Maquiavel, em 1519, discute o realismo político nesta conjuntura histórica. Seu apelo a 

Lourenço de Médici era o de que ele abandonasse a individualidade das cidades-estados italianas - as quais 
giravam em mais de duas centenas - e as organizasse em uma estrutura mais ampla de poder, tal qual ele 
próprio observava ocorrendo na Espanha e França. 

Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 
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extração do ouro de aluvião, em São Domingos, Porto Rico, Cuba e, mais tardiamente, Jamaica e 

México, a qual durou até 1530.  

As enormes riquezas minerais espoliadas a partir do Caribe e México mostraram ser somente o 

prenúncio da grande fortuna que se abriria com as missões de conquista espanhola realizadas por Cortés, 

no México, em 1519; e por Pizarro, no Peru48, na década seguinte. Foi nesta parte mais austral do 

território explorado por Pizarro que se descobriu, em 1545, “El cerro de Potosí”, a principal fonte de 

prata do mundo pelo século seguinte49. 
 
Tabela 1: Importação de prata da América pelos espanhóis 
	  

Importação	  de	  prata	  da	  América	  pelos	  espanhóis	  (quilos)	  
1511	  -‐	  1520	   0	   	  1591	  -‐	  1600	  	   2.707.626	  
1521	  -‐	  1530	   86.193	   1601-‐	  1610	   2.213.630	  
1531	  -‐	  1540	   177.573	   1611	  -‐	  1620	   2.192.255	  
1541	  -‐	  1550	   303.121	   1621	  -‐	  1630	   2.145.339	  
1551	  -‐	  1560	   942.858	   1631	  -‐	  1640	   1.396.759	  
1561	  -‐	  1570	   1.118.592	   1641	  -‐	  1650	   1.056.430	  
1571	  -‐	  1580	   2.103.027	   1651	  -‐	  1660	  	   443.256	  

Fonte:	  Pierre	  Villar	  (1980).	  

 

As extraordinárias receitas que Carlos V obteve na América contribuíram ao financiamento militar 

que garantiu a expansão do seu território. Incluíam, dentro da Europa, Espanha, Portugal, além de Países 

Baixos e territórios da Alemanha, Áustria, Hungria, Franco-Condado e Itália; fora da Europa, seus 

territórios coloniais espanhóis se assentam sobre um eixo que conecta o Atlântico Norte com o Caribe e, 

deste, em continuidade forçada por terra, pelo Istmo do Panamá, conecta a América do Sul e expande-se 

até Filipinas, pelo Pacífico.  

Quando da abdicação de Carlos I da Espanha, V do Sacro Império, em 1556, o imperador exclui os 

seus domínios sobre o império germânico na herança de seu filho primogênito, Filipe II. Deve ter 

julgado que seus territórios, por falta de contiguidade territorial, sofriam por estar pressionados em vários 

fronts militares, e que a flexibilidade necessária para combater os inimigos somente poderia ser obtida 

dividindo-se o império em duas lideranças. O trono do Sacro Império caberia, portanto, ao seu irmão 

mais novo, Fenando I. 

Embora os domínios da monarquia espanhola sob a liderança de Filipe II (1556 – 1598) tivessem 

retrocedido em extensão, a força do poder espanhol mantinha-se enorme e, agora, mais concentrada. A 

incorporação de Portugal, em 1580, a paritr da crise sucessória que se alastrou após a morte sem herdeiro 

de D. Sebastião, em Marrocos, ampliou enormemente o horizonte de possibilidades da Dinastia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Peru era então a designação de toda a América do Sul ou, mais especificamente, a área conhecida das mesetas 

andinas de grandes altitudes, a se estender desde a atual  Colômbia até a Bolívia 
49 Villar (1980) 
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Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 

Habsburgo. O controle monolítico sobre a Península Ibérica elevou o sentimento de segurança que a 

Espanha sentia em seu centro de poder, enquanto os Pirineus se tornavam confortável acidente 

geográfico contra a França. Não o bastasse, o domínio de Portugal garantia-lhe ampliação do raio de 

ação sobre o Atlântico, Mediterrâneo e o Golfo de Biscaia; igualmente, a posse de vasto império 

ultramarino.  

Filipe II foi o monarca mais poderoso de seu tempo. Os espanhóis detinham o controle de parte dos 

territórios da Itália e de Amsterdam, dois importantes lócus de acumulação de riqueza e poder na 

Europa. Além disso, descobriram os metais preciosos na América. Sua capacidade de ação era 

geograficamente enorme, cobria todos os continentes. A Espanha Habsburgo era o primeiro protótipo de 

poder global que o sistema político europeu moderno conhecia. Seu exército chegava a 300 mil homens, 

quase todos atuando fora da Espanha.  

No que pese o potencial do império espanhol, pelo menos três grandes desafios dificultavam sua 

organização e defesa. Primeiro, a descontinuidade territorial de seus domínios, que implicava constante e 

ubíqua pressão de rivais inimigos, em especial de franceses e turcos. Segundo, a heterogeneidade étnico-

cultural-religiosa de seus súditos, fato que impunha grande dificuldade de aceitação da legitimidade dos 

reis católicos, questão que se intensificou nos conflitos civis nos Países Baixos e no Sacro Império, e 

eram de menor importância na Itália, Espanha e Portugal. Terceiro, a falta de homogeneidade das 

legislações de cada uma destas unidades políticas sobre seu comando pessoal, o que implicava grandes 

transtornos à capacidade de mobilização militar e fiscal.  

 
Mapa 2: A Monarquia Hispânica de Felipe II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

	  

Os reinados de Filipe III (1598-1621) e Filipe IV (1621-1665) demarcam o período de efetiva 

contensão das pretensões espanholas no continente europeu. Quando o ímpeto expansivo das principais 

potências europeias converge ao “dilema de segurança” da Guerra dos Trinta Anos, os Habsburgos de 

Espanha e Áustria se viram defronte a uma coligação de Estados liderados por França e Suécia – a qual 

incluía insurreições nas Províncias Unidas, Catalunha, Sacro Império e Portugal. 

 Os Habsburgos simplesmente tinham coisas demais a fazer, inimigos demais a 
combater e frentes demais a defender. A resistência das tropas espanholas não podia 
compensar a necessidade de dispersá-las pelas guarnições internas, pelo norte da 
África, na Sicília e Itália e no Novo Mundo, bem como pelos Países Baixos. (...) o 
bloco dos Habsburgos era um conglomerado de territórios muito dispersos, um tour 
de force político-dinástico que exigia enormes recursos permanentes, em materiais e 
engenhosidade, para manter-se de pé. Como tal, constitui um dos melhores 
exemplos de excessiva distensão estratégica na história: pois o preço de ter tantos 
territórios era a existência de numerosos inimigos (...) 50·. 

A heterogeneidade da estrutura fiscal e militar dos Estados partícipes da Coroa Espanhola foi o 

grande óbice enfrentado pelo Conde Duque de Olivares em seu esforço de mobilização de recursos e 

tropas na Guerra dos 30 Anos. Os vários reinos e domínios liderados por Filipe IV (1620-1656) 

mantinham-se unidos pelo laço pessoal do monarca, mas não conformavam uma unidade administrativa 

e, legalmente, não havia obrigação nenhuma dos Estados-partícipes da Monarquia em efetuar 

contribuições regulares ao tesouro real. Se a Nápoles e Sicília interessavam o recolhimento de tributos 

que visasse construção de uma força naval mediterrânea capaz de conter os avanços turcos, desagradáva-

lhes contribuição aos esforços direcionados no vale do Reno e Países Baixos.    

O grau máximo desta centrifugação fiscal era notado dentro da própria Espanha. A Coroa de 

Aragão, por exemplo, detinha um sistema tributário diferenciado a cada uma das suas unidades políticas: 

Aragão, Catalunha e Valência. A negação das ditas Cortes quanto à proposta de unificação fiscal 

limitava drasticamente as possibilidades fiscais da Coroa, que extorquia de Castela o substancial de suas 

necessidades51.  

A entrada definitiva da França na Guerra de Trinta Anos, em 1635, demarca processo de inflexão às 

pretensões dos espanhóis habsburgos no sistema político europeu. Incapazes de se fazer valer frente a 

holandeses, germânicos e suecos no tabuleiro germânico, os espanhóis seriam obrigados, a partir de 

então, a se prepararem mais arduamente a lutar em suas fronteiras imediatas nos Pirineus52. A situação 

se complicaria, quando, em 1640, as dificuldades de manutenção da segurança externa reverberaram-se 

em oportunidade de eclosão de movimentos insurgentes dentro dos domínios ibéricos, destacando-se as 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 (KENNEDY, 1989, p. 55). 
51 Segundo Elliott (1965), à essa altura, os recursos ultramarinos atingiam algo entre um terço e um quarto da receita 
adquitira dos tributos impostos sobre os seis milhões de castelhanos. 
52 Essa guerra contínua é de grande importância à trajetória de organização tributária e militar de Espanha e 

França, e engendraria o esqueleto burocrático do que viria a ser seus respectivos Estados nacionais. O Conde 
Duque de Olivares enfrenta grandes desafios na busca por organização dos tributos e das forças armadas do 
império e, na França, não é menor a preocupação de Richelieu e Mazarin 
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rebeliões da Catalunha e, em seguida, de Portugal  

Após 80 anos de conflito, as Províncias Unidas conquistaram, em Vestfália, sua inserção autônoma 

no sistema político europeu. Apesar da perda do importante domínio, a contensão da Espanha 

Habsburgo do rol de grandes potências não seria definitivamente processada antes que a França 

impusesse sua vitória, em 1659. Seu poder territorial era ainda relevante: aquém-Pirineus retomara o 

controle sobre a Cataluña; além-Pirineus, digladiava por manter influências sobre os países baixos 

espanhóis, controlava os territórios de Sicília, Sardenha, Nápoles e o ducado de Milão; a ela pertencia 

também o maior império ultramarino: grande parte das colônias da Américas Sul, Central, México, 

Flórida e Filipinas.  

A resiliência será a marca da Espanha na segunda metade do século. Tendo sido freadas suas 

pretensões na Europa, tornou-se ela própria alvo de ataque, em especial da França. Defendeu-se apesar 

das dificuldades financeiras e geoestratégicas, sem que pudesse contar com um órgão de poder 

centralizado53 ou um monarca enérgico. À morte de Filipe IV, em 1665, sucedeu-lhe a regência da 

Rainha Maria Ana de Áustria, até que Carlos II alçasse ao trono em 1675. Os problemas congênitos do 

monarca, seus traços físicos e a debilidade de sua saúde apontavam-lhe breve vida e futuras dificuldades 

na sucessão espanhola, especialmente à medida que o temor de sua esterilidade se confirmava.  

De Província revoltada, em 1568, a grande potência no fim do século seguinte, a história da 

ascensão holandesa no rol dos principais poderes europeus demarca período de intensa belicosidade. 

Enquanto fez parte do conjunto hispânico, nutriu-se das benesses da prata fácil e sua posição com porto 

de distribuição de mercadoria pelo Rio Reno. Rebelou-se e, após 80 anos de conflito, conquistaram sua 

inserção autônoma no sistema político europeu.  

A ascensão da República ocorreu ao longo do século XVI, e à luz da importância que a Espanha 

Habsburgo adquiriu no concerto europeu de nações. Sua trajetória como grande potência europeia não 

estava ainda clara em 1568, quando arrebentou a insurreição civil, liderada por Guilherme I de Orange, 

stadhoulder das províncias de Holanda, Zelândia e Utrecht, e somente de maneira gradativa, pela 

incapacidade dos espanhóis de debelarem a rebelião, primeiro, com os terços do Duque de Alba, em 

seguida pela repreensão de Alexander Farnese, Duque de Parma, que sua condição de autoridade política 

foi sendo reconhecida pelas demais unidades.  

Contrários aos mandos fiscal e religioso impostos por Filipe II, os rebeldes angariam apoio de mais 

quatro províncias nortistas, Frísia, Groninga, Guelders e Overissel e, em 1581, estava conformada a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Segundo Elliott (1965), a coroa permaneceria nas mãos da Rainha Regente e uma Junta de Gobierno, entre 1665 e 
1675, até que Carlos II completasse 14 anos. A composição da Junta expõe a preocupação de Felipe IV em fazer 
representar os interesses das diversas regiões pertencentes à Coroa durante a menoridade real.  Esta foi "una época de 
continua descentralización, un período durante el cual el sistema federal 'aragonés' era aceptado, quizá de mejor grado que 
en cualquier otra época, por el gobierno de la Casa de Austria. (...) No era este, sin embrago, un federalismo por 
convicción, si no un federalismo por la fuerza. La tranquilidad de que gozaban las diversas provincias de la Monarquia era 
una consecuencia directa de la debilidad de Castilla".    
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República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Amsterdam, em substituição a Antuérpia, 

assumiu a liderança do processo de independência. Sua população subiu de 50 mil habitantes, em 1600, 

para 100 mil, em 1620, e 200 mil, em 1650, em clara evidência de sua condição central na “República-

império”.  
 

Mapa 3: Os Países Baixo nos tempos de Felipe II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutou no continente e no além-mar. Em oposição às pretensões ibéricas sobre o mundo 

ultramarino, a ideologia das Províncias Unidas era o do “Mare Liberum” e, nessa disputa pelo comércio 

de longa distância, as companhias comerciais ultramarinas holandesas assumiram papel protagonista54 
55. À Vereenidge Oost Indische Compag'nie (VOC), companhia holandesa fundada no ano de 1602, 

coube a missão de subtrair os portugueses do comércio asiático de pimentas e especiarias. Sua expansão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 "(...) quando ocorre a Restauração, as Companhias das Índias Ocidentais (WIC) e Orientais (VOC) das Províncias 
Unidas estavam solidamente implantadas ou ameaçavam importantes parcelas dos domínios coloniais portugueses: 
ocupavam grande parte da faixa costeira do Brasil; em África, ambicionavam Angola e S. Tomé e Príncipe, no lado 
Ocidental; no Índico, acometiam Goa, Damão, Diu, Bombaim, as feitorias da costa do Malabar e parte da ilha de 
Ceilão; no Pacífico, Malaca era uma possessão acossada, resistindo as ilhas de Timor, Solor e Flores; na China, Macau 
fazia face a recorrentes assédios." (LOUSADA,2012, p.235).  
55 "No Brasil, a Companhia das Índias (W.I.C) havia dominado o litoral do Nordeste entre o Ceará e o rio São 
Francisco. Na costa ocidental da África, havia conquistado o castelo da Mina, graças a uma força naval despachada do 
Recife. No Oriente, a Companhia das Índias Orientais (V.O.C) havia-se assenhorado das ilhas Molucas e de metade do 
litoral oeste do Ceilão. Dos três centros da talassocracia lusitana, Ormuz fora capturada pelos ingleses, ao passo que 
Málaca e Goa, sede do governo do Estado da Índia, encontravam-se sob bloqueio marítimo, ao qual a primeira 
sucumbiria em começos de 1641. Produto do conflito com a Espanha, a expansão colonial dos Países Baixos pusera em 
cheque o controle português do comércio do açúcar, do tráfico de mão-de-obra africana e do comércio das especiarias, 
bases do império ultramarino e da riqueza do Reino." (MELLO, 1998, p. 21). 

Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 
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iniciou-se por territórios estratégicos na Insulíndia, onde a presença e o controle do Estado da Índia eram 

menos consolidados. A partir do Cabo da Boa Esperança, não navegavam pelo Canal de Madagascar, 

mas pelo Índico profundo. A corrente os levava até o estreito de Jacarta, e foi a partir de sua posição em 

Amboíno, em 1605, que se iniciou sua expansão imperial. Conquistou as ilhas de Tidore e Solor, em 

1613; Jacarta, em 1619, garantindo inserção sobre os mares de Java e China56. A estratégica posição 

portuguesa em Málaca sucumbiria em 164157; e em 1652, Jan Van Riebreck estabelecia a primeira 

feitoria holandesa no Cabo da Boa Esperança. 

Cabia à West Indische-Compagnie (W.I.C), companhia fundada em 1621, nos mesmos moldes da 

sua congênere, atuação sobre o Atlântico. Após o êxito da defesa luso-espanhola na primeira tentativa de 

invasão sobre a capital da colônia brasileira, Bahia, em 1624, a companhia direcionou suas atenções 

sobre a região de Pernambuco, onde tomou Recife e Olinda, em 1630, e assumiu importantes áreas de 

produção açucareira nos territórios adjacentes nos anos seguintes. A partir daí, estabeleceram-se mesmo 

nos domínios na Costa do Ouro africana, conquistando a importante fortaleza de São Jorge da Mina. A 

situação do Atlântico português, no primeiro quartel do século XVII, esteve então profundamente 

dependente do poder e da economia holandesa, que dominava "entre a metade e 2/3 da navegação entre 

Portugal e o Brasil, de maneira autorizada ou clandestina".58  

By the end of the century the trading cities of Indonesia were almost all under the 
direct or the indirect control of the VOC, which dominated the trade in pepper, 
nutmegs, cloves and other species. (...) From 1636 the VOC had a station in Bengal, 
and silk and opium entered the range of goods traded 59; 

(…) 

From 1663 to 1701 the Dutch ran the Atlantic slave trade not only on their own 
account, but also as holders of the state of the New World, and as agents for 
Portugueses and Italian firms. 60 

As Províncias Unidas lutaram em terra e no mar. Foi a partir da inserção comercial e financeira 

privilegiada que detinha dentro do Império Habsburgo, em especial pela facilidade de acesso à prata, que 

os holandeses realizaram as potencialidades geográficas e assumiram papel protagonista no comércio 

intraeuropeu, pelas vias fluviais do Reno e pelas vias do Oresund até o Báltico61. E foi a partir de tais 

condições que as repúblicas se rebelaram.  

A região dos países baixos foi um dos principais tabuleiros militares da Guerra dos 30 Anos, a qual 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Segundo Panikkar (1977), o movimento do circuito comercial indo-asiático explica o sentido de penetração da V.O.C 
às regiões de Masulipatão e Palecate, na Índia. Aí obtinha tecidos de algodão, que lhe permitiam dar fluidez ao comércio 
de cabotagem da Insulíndia e comercializar na China. 
57 (LOUSADA, 2012; MELLO, 1998).   
58 (MELLO, 1998, p. 24). 
59 (ARBLASTER, 2006, p. 135) 
60 (ARBLASTER, 2006, p. 137). 
61 Arrighi (1995), Braudel (1987, 2009). 
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consagrou, pelo artigo IV, a independência das Províncias Unidas62·. Paradoxalmente, as lutas de 

independência neerlandesas coincidem com um período de prosperidade econômica, política e cultural.  

A partir de sua capacidade naval, comercial e logística, as Províncias Unidas acumularam também uma 

inigualável capacidade financeira. A solidez de seu mercado bancário centralizou-se no Banco de 

Amsterdam que, fundado em 1609, se transformou no grande centro de depósito e de câmbio europeu63. 

Detendo o controle sobre os metais preciosos depositados em seus cofres, Amsterdam centralizava o 

sistema de pagamentos internacionais da Europa. Trata-se, nas palavras de Braudel, do “milagre 

holandês”  

A geografia explica em parte porque a República das Províncias Unidas “fracassa” no “jogo de 

poder” europeu do setecentista. Após Vestfália, inicia um novo período de sua trajetória histórica, a partir 

da qual a garantia de sua segurança depende única e exclusivamente de suas forças. O momento de 

conquista de sua soberania é também o momento de assumir a responsabilidade pela solução dos seus 

próprios “dilemas de segurança”. Ganha inimigos a República. E suas relações diplomáticas se 

complexificam. Deixam, progressivamente, de girar em torno à ameaça de reincorporação espanhola e 

passarão a girar cada vez mais em torno da rivalidade, nos mares, contra a Inglaterra, e, no continente, 

contra a França.  

A ameaça inglesa à dominação marítima holandesa mirou, primeiro, a disputa pelos mares do Norte 

e Báltico. A proclamação dos Atos de Navegação, em 1651, ao impor que as mercadorias europeias e 

coloniais não poderiam ingressar ao mercado inglês senão por navios ingleses ou navios do país de 

origem das referidas mercadorias estorvava diretamente a influência do comércio de reexportação das 

Províncias Unidas, e se transformou no pomo de discórdia de um conflito intermitente entre as potências 

ao longo do seiscentos64. A disputa por influência no controle sobre os mares foi travada em três guerras, 

1652-54, 1665-67 e 1672-1674, sem que uma vitória decisiva tenha sido infligida. Também sem que os 

holandeses fossem capazes de se impor sobre os ingleses. A ascensão inglesa foi sentida a ponto de a 

travessia pelo Canal da Mancha impor aos navegantes da V.O.C e da W.I.C cautela, obrigando-lhes a 

busca por uma rota alternativa, contornando o Mar do Norte pela Escócia.  

No que pese a pressão marítima dos ingleses, era do continente, das forças expansivas de Luís XIV 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Pelo artigo IV do Tratado de Vestfália, acertava-se: “That the Circle of Burgundy shall be and continue a Member of 
the Empire, after the Disputes between France and Spain (comprehended in this Treaty) shall be terminated. That 
nevertheless, neither the Emperor, nor any of the States of the Empire, shall meddle with the Wars which are now on foot 
between them. That if for the future any Dispute arises between these two Kingdoms, the above said reciprocal Obligation 
of not aiding each others Enemys, shall always continue firm between the Empire and the Kingdom of France, but yet so 
as that it shall be free for the States to succour; without the bounds of the Empire, such or such Kingdoms, but still 
according to the Constitutions of the Empire.” 
63 Ver. Wallerstein. O Sistema Mundial Moderno e Findlay R, and O'Rourke K. Power and Plenty: Trade, war, 

and the world economy in the second millennium 
64 Tais imposições seriam ampliadas até 1673, obrigando-se a que o comando do navio britânico deveria caber a capitão 
inglês, que sua tripulação deveria atingir o mínimo de três quartos de súditos britânicos, que as tarifas de importação 
seriam diferenciadas segundo a origem das mercadorias e os cascos dos navios. 
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Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 

que vinha a principal ameaça à República das Províncias Unidas65·. Os avanços de Luís XIV sobre a 

“fronteira natural do Reno” passaram a sufocar de maneira imediata os domínios habsburgos e, a partir 

daí, os domínios holandeses. A pressão militar imposta pela França obrigou a República a se envolvera 

em todos os grandes conflitos da segunda metade do século.  

Sua soberania seria preservada, mas a elevado custo demográfico. Tratou-se de organizar um 

exército profissional, e o ampliou à medida do possível. De um corpo total de 50 mil homens, em 1650, 

passou a 73 mil, em 1690 e 130 mil, em 171066, um esforço demográfico enorme, dado que sua 

população se manteve estacionada em torno de 2 milhões de habitantes67.  

A imperiosa necessidade hierarquização das prioridades continentais sobre as ultramarinas obrigou 
as Províncias Unidades a guinadas diplomáticas bem particulares no período. Devido às pressões 
continentes exercidas pela França, por dois momentos, nas Guerras de Devolução (1667-1668) e Franco-
holandesa (1672-1679), os holandeses foram obrigados a encerrar as guerras que travava com a 
Inglaterra no mar. A mais emblemática ação diplomática e militar foi a efusiva ação de William e Mary 
que, pressionados no continente, decidiram lutar pela inserção da Inglaterra na Guerra dos Nove Anos 
(1688-1698).   

 
Mapa 4: Expansão da França de Luís XIV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 O imperativo defensivo das Províncias Unidas é um caso exemplar de como a geografia influencia e condiciona as 
decisões políticas das nações. Assentada em território plano, em parte a uma altitude inferior ao nível do mar, e sem 
grandes obstáculos naturais, não há nada que demarque um obstáculo a uma expansão inimiga vinda do continente, de 
modo que o domínio integral da região é a melhor opção estratégica para a manutenção de sua conquista. Na 
impossibilidade de domínio sobre a planície germânica, a região dos países baixos encontra-se permanente vulnerável 
(ARBLASTER, 2006).  
66(KENNEDY, 1989). 
67 (ARBLASTER, 2006). 
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Foi a França de Luís XIV quem impôs a principal diretriz de força ordenadora do sistema político 

europeu na segunda metade do seiscentos. A partir da perspectiva francófila, as Guerras dos 30 Anos (1618-

1640) e Franco-espanhola (1635-1659) não demarcam qualquer sinal de estabilidade internacional68. A 

secular hostilidade habsburgo foi respondida pela efetivação de uma série de ofensivas militares, de 

modo a absorver os domínios castelhanos ao longo do vale do Rio Reno, das montanhas alpinas69.  

Os êxitos e fracassos franceses no período são coetâneos à realeza de Luís XIV (1661-1715) e é de 

todo difícil separar a proeminência de sua figura pessoal à do Estado francês. Buscando-se aproveitar de 

um quadro geopolítico onde os principais atores europeus mantinham-se preocupados em seus 

respectivos blocos regionais, Luís XIV pôde manejar sua estratégia expansiva com algum grau de 

liberdade militar e diplomática. Aproveitou-se das contendas anglo-holandesas, da disputa ibérica, das 

rivalidades internas ao esfacelado Sacro Império, e da distração austríaca pela ação turca sobre os Bálcãs, 

para orientar-se ao "arredondamento" de suas fronteiras.  

A primeira oportunidade de conquista territorial evocada pela reação francesa ocorreu com a morte 

de Filipe IV, em 1665. Em reivindicação aos direitos de sua esposa, Maria Teresa, Luís XIV proclamou 

suas pretensões sobre domínio de territórios espanhóis nos Países Baixos – ainda que a renúncia do 

direito sucessório de sua esposa havia sido condicionada ao acerto do dote matrimonial70. A veemência 

do ataque francês descortinou o primeiro sinal de desconforto à Europa e, como reação “espontânea”, 

Inglaterra e Províncias Unidas encerraram as hostilidades da segunda guerra Anglo-holandesa (1665-

1667) e aderiram junto à Suécia uma tríplice aliança disposta à contensão francesa. 

Antes que a aliança entrasse em batalha, acertou-se pelo Tratado de Aix-La-Chapelle (1668) a 

incorporação das fortalezas de Armentiers, Bergues, Charleroi, Douai, Furnes, Lille, Oudenarde e Tornai 

à França, mas tão importante quanto a conquista de tais domínios consistia no fato de que Luís XIV 

confirmava mano militari que os direitos hereditários da rainha francesa sobre a Coroa Espanhola 

fossem considerados legítimos. 71  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 "A assinatura do Tratado dos Pirineus não pôs fim, é claro, às rivalidades das grandes potências européias, nem ao 
seu hábito de solucioná-las pela guerra." (KENNEDY, 1989, p. 79). 
69 A França sofria por ser uma potência híbrida, mas não no grau sentido pelas Províncias Unidas. Sua população de cerca 
de 20 milhões de habitante permitia-lhe mobilizar grandes esforços no teatro continental e ainda lhe garantia capacidade 
de construção de uma marinha capaz de fazer frente às das potências marítimas. O exército, por exemplo, foi elevado de 
30 mil homens, em 1659, a 350 mil homens, ao longo da Guerra de Sucessão Espanhola; a marinha, rejuvenescida com 
grande dificuldade por Richelieu e retomada por Coulbert consistia, em 1689, a maior armada européia em números 
absolutos. Seus 120 navios não apresentavam, todavia, a qualidade dos 100 navios da frota britânica e nem dos 
marinheiros holandeses e zelandeses que tripulavam as 66 embarcações da República das Províncias Unidas 
(KENNEDY, 1989). Apesar deste grande esforço de modernização, os objetivos marítimos franceses jamais acenderam 
ao grau de importância que os continentais. A marinha francesa até conseguiu aumentar sua importância sobre o 
Mediterrâneo, e atuar com algum grau de influência sobre o Canal da Mancha ou assentar algumas colônias ultramarinas, 
mas tais objetivos sempre encontraram forte entrave nas marinhas inglesa e neerlandesas. O foco de expansão do poder 
francês era o centro do continente europeu.   
70 “Ainda que as alianças que se contraem por casamentos entre as coroas não produzem sempre o fruto que se pode 
desejar, não devem ser desleixados, como um dos importantes motivos das negociações.” (RICHELIEU, 1955, p. 211) 
71 (BLACK, 2001; KENNEDY, 1989). 
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Mesmo que a coesão de força das potências da Tríplice Aliança tenha se coadunado em prol de 

contensão do avanço francês, as próprias forças que dela faziam parte permaneceram detidas em suas 

rivalidades regionais. Enquanto Inglaterra e Províncias Unidas reposicionaram suas forças naquela que 

viria ser a terceira guerra entre os Estados, a Suécia assumia posição de luta no Mar Báltico, onde 

combateria novamente contra a Dinamarca pelo estreito de Oresund.  

Embora se sentisse menos livre em relação à aliança diplomática acertada, foi o a própria França 

que utilizou das debilidades regionais de modo a delas extrair uma posição mais benéfica: comprou a 

neutralidade sueca – neutralidade que  viria a se tornar aliança, a partir do apoio francês à Guerra de 

Scania (1672-1679); estimulou aproximação militar junto à Inglaterra  – selada pelo Tratado de Dover 

(1670). Sem que declarasse guerra, Luís avançou sobre estratégico enclave espanhol no Reno, a fortaleza 

de Metz, e dela fez seu centro de gravidade militar nas expansões futuras sobre os reinos Palatinados, 

Alsácia, Franco-Condado, Lorena.72 

Diferentemente do que o nome sugere, a Guerra Franco-holandesa (1672-1679) envolveu não 

somente as potências mencionadas, mas dois blocos rivais. Quando do início das hostilidades, as 

alianças acertadas pela França incluíam Inglaterra, Suécia, Brandemburgo-Prússia e Bavária, além das 

neutralidades de Colônia, Hanover, Áustria – embora esta última aliança estivesse condicionada à não 

realização de ataque contra Espanha. Os ataques franceses estiveram inicialmente voltados às Províncias 

Unidas, que os suportou ao custo de abrir os diques de suas fortalezas e inundar parcialmente seu 

território73. Quando os ataques franceses se direcionaram aos Países Baixos espanhóis, estes se 

apresentaram incapazes de contensão e a influência habsburga na região foi extirpada quase que por 

completo. Aos tradicionais ataques no Franco-Condado, combinaram-se ofensivas sobre Sicília, Nápoles 

e Catalunha, e mesmo no espaço ultramarino: Índia, Novo Mundo e África.74  

Foi o próprio sucesso da expansão francesa que lhe afastou aliados, assim como atraiu os Estados 

neutros e indecisos a aderirem aliança oposta. A Áustria, o Sacro Império, o ducado de Lorena, os 

Reinos Palatinados e a Dinamarca redirecionaram sua política externa à aliança hispano-holandesa, em 

meados da década, enquanto a Inglaterra rompeu o Tratado de Dover e entrou em concertação junto às 

Províncias Unidas, encerrando pela segunda vez suas dissensões regionais e juntando forças contra 

França. 75 

Mesmo isolado politicamente, o fim da contenda explicita o poder adquirido por Luís XIV. O 

próprio fato de que Tratado de Nijmegen é em verdade uma série de tratados firmados separadamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 (BLACK, 2001; KENNEDY, 1989; STROUDS, 1999).   
73 Para além da manifesta vulnerabilidade geoestratégica que a República detinha em relação à França, a descentralização 
do poder político das unidades partícepes da Confederação consistia um segundo problema à mobilização da guerra. A 
necessidade de conduzir esforço militar ativo conduziu ao golpe de Estado de 1672, que ascendeu William de Orange à 
posição de stadholder, figura proeminente que se construirá a partir da imagem de alter-ego de Luís XIV 
74 (BLACK, 2001; KENNEDY, 1989). 
75 (BLACK, 2001). 
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nos anos de 1678 e 1679 demonstra que a coesão antifrancesa permanecia desorientada. Em conjunto, a 

França confirmava substancial avanço sobre os Países Baixos Espanhóis76, e muito embora ainda não 

expandisse sua fronteira junto às Províncias Unidas, passara a controlar parta do vale do Rio Escalda. 

Gante e Antuérpia continuavam redutos espanhóis intermediários, mas a tendência desta linha apontava 

as ações seguintes. A conquista do Franco-Condado permitia-lhe avanço em sua fronteira sudeste, onde 

a cadeia alpina lhe garantiria fortaleza natural; a posição avançada de Freiburgo, para além do Reno, 

demarcava o ponto mais oriental da influência francesa no continente, e impunha às regiões de Alsácia e 

Lorena a condição de enclaves a serem fagocitados.77  

Apesar da promessa de paz, Luís XIV transformou o movimento de apropriação de suas novas 

fortalezas em um movimento de contínua postura militar. Assumiu o controle de praças além das quais 

lhe foram prometidas e, por força bruta e intimidação, avançou sobre os Países Baixos78 e Médio-

Reno;79 além-Alpes, adquiriu Casale. Além-Reno, tomou Estrasburgo.  

A aliança antifrancesa, embora volumosa, não evitou a isolada declaração de guerra por parte de 

Espanha, a qual resultou única e exclusivamente na perda de mais um território no vale renano: 

Luxemburgo. O Tratado de Regensburgo (1684) era, porém, mais realista: não acertara paz, mas trégua 

por vinte anos.80  

À medida que a expansão do poder francês aprofundava a manifesta tendência de fusão dos 

tabuleiros militares regionais da Europa, generalizava-se pari passu um sentimento de insegurança frente 

a nação. Em região onde os Estados se rivalizam em fronteiras contíguas, atingia-se gradativamente um 

limite a partir do qual os Estados rivais tenderiam a se coligar “definitivamente” frente o desafio 

continental, em detrimento de suas rivalidades regionais. Ao avançar sua fronteira à margem esquerda 

do Reno, a França pressionava não só espanhóis e holandeses, mas germânicos do vale do Reno e 

mesmo suecos, cujos territórios transfronteiriços da Dinastia Vasa passaram a fazer fronteira com os 

novos domínios de Luís XIV. 

Os primeiros sinais deste desconforto europeu já haviam sido sentidos nas guinadas diplomáticas de 

Inglaterra e Províncias Unidas, que por duas ocasiões engrossaram a oposição francesa. A insegurança 

passara a ser acompanhada de uma clara desconfiança pelas constantes rupturas unilaterais dos Tratados 

firmados, manutenção de pesado contingente militar por parte da França e a insistência em se restaurar e 

abaulartar fortalezas avançadas. A mais recente derrota da Espanha de mostrava que a reação individual 

teria pouco efeito e a orquestração de esforços em palcos militares múltiplos era a melhor estratégia à 

contensão do poder francês.    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Passava ao controle de Luís XIV as fortalezas Bouchain, Bouillon, Charlemont, Condé, Longwy e Vallenciennes 
(BLACK, 2001). 
77 (BLACK, 2001). 
78 Flandres, Verviers, Dinant e Bouillon, nos Países Baixos. 
79 Traarbach e Landau, nos Reinos-palatianados, Estrasburgo e Freiburgo, na Alsácia. 
80 (BLACK, 2001). 
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Foi neste sentido que, em 1686, um grupo de príncipes germânicos, liderados pelo Imperador do 

Sacro Império, Leopoldo I, firmou pacto de defesa coletiva à região, a Liga Habsburgo. Seu caráter 

regional, ainda que evidente em seu objetivo de oposição à influência francesa, tomaria salto definitivo 

de qualidade a partir do ingresso de Espanha, Províncias Unidas e Inglaterra – esta, não antes que o 

Stadhouse das Províncias Unidas, William de Orange, fosse convidado pelo Parlamento inglês, se 

mostrasse disposto a invadir a Inglaterra e lutar pelo trono de Carlos I .  

Em novembro de 1688, a Liga de Habsburgo transformou-se na Grande Aliança e estava disposta a 

converter a controvérsia das sucessões do Eleitor do Palatinado e do Arcebispo de Colônia em um 

conflito internacional. 81  

What	  is	  interesting	  about	  the	  crises	  in	  1688	  is	  not	  that	  is	  led	  to	  war,	  but	  that	  the	  
conflict	   proved	   to	  be	   a	  major	   one	   and	   this	   despite	   the	   fact	   that	   the	  Austrians	  
remained	   at	   war	   with	   the	   Turks.	   This	   was	   not	   what	   Louis	   wanted,	   and	   to	   a	  
considerable	  extent	  it	  can	  be	  attributed	  to	  chance	  factors,	  in	  particular	  William	  
III's	   seizure	   of	   Britain.	   His	   subsequent	   commitment	   to	   the	   defence	   of	   the	  
Spanish	  Netherlands,	  a	  defence	  that	  Spain	  was	  no	  longer	  able	  to	  provide,	  played	  
a	  crucial	  role	  in	  the	  continuation	  of	  the	  anti-‐french	  coalition.	  82	  	  	  	  	  	  	  

 

A Guerra dos Nove Anos confirmou um novo alinhamento de forças na geopolítica europeia. De 

certa forma, depois do Tratado de Vestfália e Pirineus, a luta pelo poder entre os Estados tinha garantido 

a contensão da Dinastia Habsburgo e passara a uma luta multipolar, muito embora a fonte expansiva de 

poder fosse, indubitavelmente, a França. Enquanto a Espanha desidratava-se frente Luís XIV, e as 

Províncias Unidas sofriam por ter de mobilizar o substancial de sua riqueza e de sua população à defesa 

de sua soberania, a Inglaterra, protegida pelos mares, seguiu seu ritmo histórico com menos disrupções.    

A aliança entre Stuarts e Oranges, William e Mary, talvez tenha sido decisiva à sobrevivência das 

Províncias Unidas, e contribuiu, definitivamente, à ascensão e maturação do poder inglês.  A partir da 

Guerra dos Noves Anos, a se prolongar por quase 130 anos, a principal rivalidade europeia será travada 

entre ingleses e franceses.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 (KENNEDY, 1989). 
82 (BLACK, 2001, p. 52). 
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2.2. ASCENSÃO DO PODER INGLÊS (1640-1689) 

A partir de perspectiva realista e adoção de metodologia de análise história que privilegie visão de 

longo prazo, buscaremos, a princípio, enquadrar a “II Guerra dos 100 Anos” à luz da trajetória histórica 

de gênese e organização do sistema político europeu. Tendo como referência a crítica levantada por Fiori 

(2004), destacamos o papel da guerra enquanto mecanismo precípuo de acumulação de poder. Tem a 

guerra também o papel de aproximar e fundir distintos territórios, quando estes são feitos tabuleiros 

militares. Identificamos, no espaço que se tornou o sistema político europeu, à altura do século XVII, três 

tabuleiros militares - Europa ocidental, o Báltico e o tabuleiro dos Bálcãs e Mediterrâneo. Será a partir da 

Guerra dos 30 Anos, que tais regiões, até então desconectadas umas das outras, passarão gradativamente 

a se conformar – agir e reagir – enquanto um corpo único, um sistêmico, o sistema político europeu.  

Durante a Guerra dos 30 Anos, pela primeira vez, unidades políticas dos três tabuleiros militares 

que viria se constituir o continente europeu mediram força: austríacos, espanhóis, suecos, holandeses, 

alemães, franceses, portugueses. Foi pela diversidade de representantes interessados nas reuniões de 

Vestfália, que ela se tornou símbolo de um determinado tempo e espaço. A Paz de Vestfália não selou, 

porém, a paz européia, mas é marco da integração política do sistema de poderes europeu83.  

Paradoxalmente, ainda que Vestfália seja tomada como marco da criação de um sistema 

interestatal, dos 145 estados ali reunidos havia uma heterogeneidade enorme quanto à estrutura 

administrativa de seus poderes, e nenhum deles estava prestes a se organizar da maneira pela qual a 

Inglaterra, ausente na sobredita conferência, estava prestes a fazer. . 

 A perda das Províncias Unidas representou duro golpe à Dinastia Habsburgo, mas suas perdas não 

parariam por aí. À medida que o poder de Castela se desvanecia, a França de Luís XIV assumiu pari 

passu a condição de principal força expansiva do sistema. Durante seu longo reinado, pressão contínua 

foi feita sobre os domínios hasburgos, em especial sobre o território dos Países Baixos espanhóis, 

Franco-condado e norte da Itália. Quem passou a dar as cartas militares e diplomáticas na Europa foi a 

França e, na mesma medida em que seu expansionismo militar de “arredondamento” fronteiriço se 

realizou com sucesso, perpetuou-se a fusão dos tabuleiros militares que os espanhóis haviam iniciado84. 

Expandia-se, todavia, não somente o poder francês, mas também um sentimento coletivo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 A data simbólica de Vestfália busca enfatizar o reconhecimento da noção da soberania política enquanto pedra 
fundamental da relação entre as unidades do sistema, e aceitação de que, na ausência de qualquer poder superior ao poder 
político – no caso, o poder religioso – a guerra instituicionaliza-se como o instrumento decisivo de solução de conflitos 
internacionais.  
84 A partir da rivalidade entre Inglaterra e França podemos começar a falar, sem grandes anacronismos históricos, de um 
sistema político genuinamento europeu. Crítica pertinente poderia sugerir a importância do marco representado pela 
Grande Guerra do Norte, dada a inporação definitiva da Rússia ao sistema. Nossa preocupação, porém, está em 
compreender o processo de gênese daquele que foi o primeiro Estado-nacional, a Inglaterra, daí a ênfase nas datas 
referentes à trajetória específica de sua organização política.  
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insegurança. Sensação esta que passou a ser compartilhada por um grupo cada vez maior de atores 

políticos: espanhóis, holandeses, austríacos, venezianos, austríacos, ingleses, etc.  

Essa percepção sistêmica das relações internacionais é basilar aos pensadores mercantilistas 

ingleses. Escrito nas décadas de 1620 e 1630 – embora só viesse a público em 1664 – England´s 

Treasure by Foreign Trade parte do questionamento de Thomas Mun a respeito da periférica inserção da 

Inglaterra no comércio internacional. Como poderia a Inglaterra, dotada de população duas vezes maior 

e autosuficiente em agricultura, submeter-se à liderança holandesa sobre o Mar do Norte? Questionava a 

ampla liberalidade dos pescadores holandeses e propunha o fortalecimento do poder naval como 

garantia de usufruto do potencial econômico do espaço marítimo imediato segundo os próprios 

interesses.   

Em 1625, são as pressões das derrotas inglesas contra a Espanha e França, ainda no quadro da 

Guerra dos 80 Anos, que conformam o quadro sobre o qual Carlos I decide dissolver o Parlamento. Daí 

em diante, serão onze anos de ausência de parlamentares no centro de decisão da monarquia inglesa, até 

que a rebelião da Escócia aponta à necessidade de novos tributos e o Parlamento é reconvocado. A partir 

de então, à rivalidade essencial observada na luta interna pelo poder inglês opõe crescentemente as forças 

partidárias de Carlos I, rei da Inglaterra, e as forças do Parlamento, lideradas por Oliver Cromwell, até 

que, em 1640, a luta política assume caráter militar.  

Em 1648, ano de Vestfália, a Inglaterra vivencia quase uma década de guerra intestinal e, em 1649, 

ao decapitarem seu rei, os ingleses estão em pleno processo de gestação do seu Estado, o primeiro com 

feição essencialmente nacional, e o qual será o padrão de organização burocrático dos Estados atuais.  

De maneira simplificada, esta reorganização do poder inglês envolveu pelo menos três novas atitudes: a 

nacionalização da força militar, a nacionalização dos tributos e a organização de um sistema bancário e 

de crédito. O processo tomou meia centúria até que tomasse forma, não tendo sido previamente 

planejado, mas se construído ao longo de todo o século XVII. Inicia-se, claro, na Guerra Civil e assume 

corpo na Revolução Gloriosa e Guerra de Nove Anos, quando se dá a fundação do Banco da 

Inglaterra85.  

Foi nos primeiros momentos da Guerra Civil Inglesa que as forças do Parlamento estabeleceram 

uma nova organização de suas forças militares, a qual foi denominada de New Model Army. O primeiro 

posto, capitão-geral do New Model Army, foi dado a Thomas Fairfax. Thomas Cromwell foi indicado 

coronel de um regimento de cavalaria e, a partir deste posto, sua ascensão foi célere. A meritocracia e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Diferentemente de Veneza, Gênova, Antuérpia e Amsterdam centros de convergência do fluxo de riqueza e 

poder na política e economia europeias. A ascensão de Londres manifesta algo distinto, porque Londres é a 
cabeça de uma economia-nacional, a economia-nacional inglesa, um novo elemento na história do sistema 
político europeu em formação. Para Braudel, a importância desta criação é tamanha, que toma-na como a 
“revolução do mercado nacional”, assumindo-a como condição prévia e necessária à realização da própria 
“revolução industrial”. Nas palavras do autor: “Essa primeira vitória determinou a segunda – a revolução 
industraial próxima (..)” (BRAUDEL,1998, p. 326) 
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não o status social era, agora, responsável pela promoção militar e, diferentemente das forças ordinárias 

do período, seus soldados foram profissionalizados: ficavam aquartelados e recebiam salários, 

alimentação, agasalho e treinamento. Desligados de sua condição local puderam, igualmente, 

movimentar-se a tabuleiros mais longínquos.  

Rapidamente, o New Model Army inverteu a relação de forças na guerra e, em 1646, logo antes de 

Carlos I se entregar às forças escocesas rebeldes, os parlamentares tomavam a última fortaleza real em 

território inglês. A execução de Carlos I, em 30 de janeiro de 1649, encerrou a insurreição civil na 

Inglaterra. O Parlamento passaria a lidar, agora, com a ameaça representada pela Irlanda e Escócia.  

A reconquista da Irlanda, província rebelde desde 1641, sempre esteve nos planos do Parlamento, e 

a promoção de uma ofensiva foi quase como um movimento automático após as forças reais terem 

sucumbido. A campanha, lançada por Cromwell, nos anos de 1649 e 1650, foi rápida e brutal. No 

mesmo ano de 1650, o New Model Army atacava a Escócia, onde se encontrava o príncipe herdeiro, 

Carlos. Derrotados os realistas na batalha de Worceste, sucumbiram as últimas forças contrárias à 

república.  

A estrutura política do Commonwealth of England estava organizada, em 1653, e, no topo, Oliver 

Cromwell assumia o posto de Lord Protector. A guerra civil capacitara a Inglaterra a concentrar o poder 

no arquipélago britânico86, e a postura intransigente dos republicanos foi lançada sobre os poderes 

continentais.  

Foi o domínio das Províncias Unidas sobre o território imediato do Mar do Norte que lhe colocou 

em linha de frente contra a Inglaterra. As Províncias Unidas saíram da Guerra dos 80 Anos como uma 

das grandes potências européias. Líder do comércio marítimo global, atuante em todos os mares. Ainda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 A construção do poder britânico, entendido como o processo de dominação da Inglaterra sob a faixa céltica de 

Gales, Escócia e Irlanda, é o resultado de um processo militar e diplomático que recua desde meados do século 
XVI e estende-se até o início do século XIX. Juridicamente estabelecido por três Acts of Union, este 
"imperialismo interno" liderado pelo parlamento de Westminster explica-se pela permanente sensação de 
insegurança interna e vulnerabilidade externa representada pela ameça celta, e consiste a origem do processo de 
centralização e expansão do Estado inglês. A incorporação de Gales à orbita inglesa de poder recua a 1536, 
tendo sido a ele concedido 27 cadeiras parlamentares. Suas ricas jazidas mineirais e sua escassa população, que 
não atingia meio milhão, eram bons estímulos ao avanço inglês. A relação anglo-escocesa, por seu turno, foi 
mais demorada e complicada. Muito embora desde 1603 a Dinastia Stuart mantivesse as duas coroas, Inglaterra 
e Escócia mantinham governança soberana. Somente em 1707, ao longo do conflito da Guerra de Sucessão 
Espanhola, à medida que a França tratava de estimular os escoceses à insurreição interna, que a Inglaterra 
dissolverá o parlamento escocês e instituirá a representação legislativa comum, criando 45 assentos aos 
representantes escoceses na Casa dos Comuns e 16 na Casa dos Lordes. A incorporação da Irlanda data de 
1801, tendo sido efetiva ao longo da Guerra contra a França napoleônica, após uma série de rebeliões internas. 
Sua efetivação foi a mais complicada, tanto pelo fato de que tratava-se de uma ilha separada à inglesa, como 
pelas especificades culturais e religiosas da população. A relação de dominância inglesa na região recua a 
séculos anteriores, tendo se intensificado a partir da Revolução Inglesa e o controle exercido sobre as terras 
agricultáveis. Aos irlandeses, pelo Act of Union, foram prometidas 100 cadeiras na Casa dos Comuns e 32 na 
dos Lordes. Em 1801, a Grã Bretanha, não sem que suas dissidências internas fossem completamente 
resolvidas, atuava como um único corpo político, cujo centro nevrálgico localizava-se em Londres. (LEVINE, 
2007). 
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que as dificuldades da guerra tivessem lhe imposto graves perdas em sua frota - em particular, na frota 

do Mediterrâneo, cuja redução em sua frota foi da ordem de 50% - a partir da Paz de Vestfália, a 

República pode comercializar mais livremente no Mar do Norte e Báltico. Da mesma forma, seus 

domínios na Ásia, África e no Novo Mundo podiam ser assistidos com mais presteza e organizados 

segundo seus interesses. Em pleno fervor da Revolução Civil Inglesa, a marinha britânica ousou fazer 

frente à marinha holandesa. A vizinhança lhes tornava competidoras. O Ato de Navegação foi o 

instrumento estratégico que permitiu o fortalecimento da marinha de guerra, capacitando-a competir 

com a poderosa marinha holandesa.  

A proclamação dos Atos de Navegação, em 1651, ao impor que as mercadorias europeias e 

coloniais não poderiam ingressar ao mercado inglês senão por navios ingleses ou navios do país de 

origem das referidas mercadorias atacava diretamente a influência do comércio de reexportação das 

Províncias Unidas. Direcionados à contensão dos interesses holandeses sobre o Mar do Norte, a nova 

política inglesa intensificou a rivalidade regional e fez estourar a Primeira Guerra Anglo-holandesa.   

Ainda em maio de 1652, antes que formalmente se decretasse guerra, navios holandeses já 

enfrentavam seus rivais ingleses. Comandados pelo almirante Maarten Tromp, sob posse de suas 

fragatas, de menor calado e mais manobreiras, os holandeses lutaram contra a marinha do almirante 

Robert Blake nas proximidades do estreito de Dover, em combate inconcluso, ainda que com muitas 

avarias em ambas as forças.87 A decretação de guerra foi realizada em junho e, a partir daí, outra cinco 

batalhas foram realizadas. Cada uma das potências detinha algo em torno de 300 navios de guerra a 

disposição e deles fizeram uso no intento de controlar a passagem sobre o Canal da Mancha. A maioria 

das batalhas foi realizada no Mar do Norte, destacando-se a de Scheveningen, em agosto de 1653, por ter 

sido a primeira a presenciar a tática de posicionamento dos navios em linha de batalha. O único conflito 

alijado deste tabuleiro imediato ocorreu nas proximidades da ilha de Elba. Em Abril de 1654, em 

momento de clara vantagem às forças inglesas, a Holanda decidiu por um acordo de paz, através do qual 

aceitava o Ato de Navegação de 1651 e a posse inglesa da ilha de Santa Helena.  

Paralelamente à rivalidade com as Províncias Unidas, os ingleses se envolveram em luta com os 

espanhóis hasburgos. Quando a primeira Guerra Anglo-holandesa chegou ao fim, em 1654, Cromwell 

imiscuiu-se oportunamente na rivalidade entre França e Espanha, cuja belicosidade houvera se iniciado 

em 1635 e perpetuara mesmo após a pacificação geral acordada em Vestfália. Ingleses e espanhóis 

disputaram uma guerra essencialmente naval pela ampliação de sua liberdade de navegação sobre 

estratégicos territórios marítimos: o Golfo de Biscaia, o canal da Mancha e o Mar Mediterrâneo.  

Liderado pelos Generais Blake e Montagu, o bloqueio ao porto de Cádiz, no ano de 1655, consiste 

uma das principais operações da guerra. Realizado o bloqueio, atacou-se o comboio da frota das Índias 

de regresso da América. O ataque impôs grandes perdas materiais à Espanha em número de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 César (2013) 
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embarcações e homens, além de tê-la subtraído de parte de seu tesouro em metais preciosos. 

Cromwell e o Cardinal Mazarino mantiveram negociações tendo em vista uma aliança militar 

contra as Províncias Unidas, e esta veio a se consubstanciar, em março de 1657, pelo Tratado de Paris.  

Pelo acordado, 6 mil soldados ingleses se juntariam a 20 mil franceses em ataques contra os Países 

Baixos espanhóis. O encerramento da guerra aproximou-se a partir da captura dos portos de Mardyck, 

em setembro de 1657, e do bem sucedido cerco ao porto de Dunquerque, em maio de 1658. A vitória 

inglesa na Batalha de Dunes selou a campanha.  

Em luta contra os espanhóis, aos ingleses interessava não somente ampliar seus domínios sobre os 

mares e estreitos no continente europeu, mas, igualmente, melhorar sua inserção no longo comércio 

internacional, em específico no comércio de açúcar realizado a partir das Caraíbas. Aí, a dominação de 

territórios a partir de assentamentos foi prática relativamente tardia aos ingleses. Tendo se iniciado entre 

1600 e 1630, com a ocupação das ilhas de St. Kitts, Nevis, Antigua, Montserrat e Barbados, no Caribe, 

será a partir da campanha militar lançada por Cromwell que sua posição definitivamente passará a 

incomodar os espanhóis.   

Lançada em fins de 1654, a campanha militar direcionada a atacar a América espanhola tinha um 

objetivo ousado: conquistar Hispaniola. A defesa espanhola se fez valer, e o ataque foi dissuadido. A 

missão naval contentou-se, por isso, em tomar a Colônia de Santiago (atualmente, Jamaica), então, uma 

ilha de menor interesse. A história colonial da Jamaica é esclarecedora de como a política de colonização 

do novo mundo atuou de modo a beneficiar a “acumulação primitiva de capital” dos Estados europeus. 

A ilha acena como perfeito projeto de colonização mercantilista: Sua conquista requereu baixo capital 

inicial relativo e muita ousadia. Da pilhagem e contrabando, os ingleses extraíram o capital necessário à 

inversão produtiva na indústria açucareira e, a partir dela, fixaram-se no território de maneira eficiente 

para tocarem seu projeto expansionista. Nas décadas seguintes, a Jamaica seria alçada à condição de 'hub 

of the British Empire’.  

Serão os ingleses quem, interessados na bicefalia política da Península Ibérica, no momento mais 

crítico da causa restauracionista portuguesa, lhes auxiliarão. Auxílio interessado, pelo qual cobrarão caro.  

Pelo Tratado de Matrimônio de 1661, ao peso de um dote matrimonial de 2 milhões de cruzados, 

cessões territoriais de Tânger, na costa da África, e Bombaim, na Índia, e privilegiada inserção dos 

comerciantes ingleses nas praças de Goa, Cochim, Diu, Bahia de Todos os Santos, Pernambuco e Rio de 

Janeiro, os ingleses auxiliaram de maneira decisiva na condução do esforço final da luta de 

independência.  

O casamento entre os infantes tornou-se marco da aproximação diplomática de portugueses e 

ingleses, que se dispunham a lutar a favor da restauração, interessado em evitar a Península Ibérica 

controlada pela Espanha. A Inglaterra decidia lutar em território continental. E, ao se aliar à causa 

portuguesa, condicionava suas próprias pretensões no curso da restauração portuguesa. Cobrava caro 
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pelo custo de lutar pela soberania da Casa de Bragança, porque a vitória não era uma garantia. Primeiro, 

porque as forças espanholas eram relevantes. Os terços espanhóis ainda consistiam força terrestre 

poderosa e, neste momento, teriam tática e logística facilitada e não precisarem desviar atenção ao 

inimigo francês88. Além do mais, a armada espanhola continuava combativa, e o poder naval britânico, 

mesmo em trajetória de empoderamento, ainda não lhe era de todo superior.   

A Inglaterra cobrava caro a aliança com Portugal porque sabia que, do ponto de vista estratégico, 

imiscuir-se no tabuleiro ibérico significaria deslocar forças terrestres e marítimas para além de sua 

fronteira nacional, movimento que desguarneceria sua segurança interna, e reduzia o poder de dissuasão 

frente a possível ataque inimigo. E, de fato, perigos havia.  

Quando, em 1665, estourou a Segunda Guerra Anglo-holandesa, a Inglaterra se viu, novamente 

envolta em diversos tabuleiros militares. Cumpriu, porém, sua promessa com D. João IV. A frota inglesa 

resguardou a costa portuguesa e o império ultramarino lusitano. Em união às forças portuguesas, o 

exército inglês lutou nas batalhas decisivas de Montes Claros e Ameixial, 1668.   

A vitória portuguesa na Guerra de Restauração tornou a Inglaterra “herdeira presuntiva” 89 do 

império lusitano. E na luta pela soberania portuguesa, a Inglaterra cumpria um de seus interesses 

estratégicos: manter a Península Ibérica fragmentada. Lutar por Portugal, contra as pretensões da 

Espanha. E, ao fazê-lo, transformar o seu poder militar em instrumento de inserção privilegiada no 

comércio de longa distância de Portugal, beneficiando-se da particular posição que os portugueses 

haviam construído no século anterior, na Ásia e na América.  

Do dia que Carlos II assumiu o reinado até 1674, a Inglaterra vivenciou intenso período de 

belicosidade. As questões estrangeiras e os conflitos se entrelaçaram. Carlos, que já herdara a luta a favor 

de Portugal na Guerra de Restauração, realizaria novas ofensivas contra as Províncias Unidas, iniciando 

a Segunda Guerra Anglo-Holandesa (1665-1667) 90.  

As tensões permaneciam latentes. E mesmo sem ter declarado guerra, um ataque surpresa foi 

conduzido pelo Duque de York, irmão do monarca, às posições holandesas em Guiné, na costa da África 

e em Nova Amsterdam, na América. As principais batalhas da Segunda Guerra Holandesa se deram 

pelo domínio do Canal da Manha. Ajudada pela França, a partir de 1666, os holandeses obtiveram 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 A belicosidade entre Espanha e França, que não houvera terminado com Vestfália, chegou a um fim, em 1659, 

pela assinatura do Tratado dos Pirineus. Este período é de grande importância à devida compreensão da história 
européia, tendo sido aí que se deu a inversão da hierarquia de forças entre a Espanha Habsburgo e a França. Na 
insular Inglaterra, nova crise política se instalaria após a morte de Cromwell em 1658, e ascensão de seu filho, 
Richard Cromwell. Insatisfeito, o Parlamento decidiu pela restauração da monarquia Stuart, e Carlos II foi 
convidado a retornar para a Grã-Bretanha, sendo coroado rei dois anos mais tarde. Durante 28 anos, estará ele à 
frente da Monarquia Britância, dividindo forças com o Parlamento. 

89 (MELLO, 1998, p. 229). 
90 Há nítido paralelismo na cronologia da promulgação dos atos de navegação inglês e o estourar das guerras 

anglo-holandesa deste período. O Ato de navegação de 1660, ainda mais restritivo que o primeiro, além de 
obrigar que todas as mercadorias que adentrassem os mercados do império britânico fossem transportadas por 
navios ingleses, impunha que detivessem 3/4 do corpo de marinheiros de origem inglesa ou de seus súditos.. 
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melhor sorte. Pelo Tratado de Breda, assinado em 1677 os holandeses garantiram concessões no 

transporte de produtos da Europa á Inglaterra, e retomaram suas conquistas na costa ocidental da África 

e nas Índias Orientais após acatar decisão de transferência de Nova Amsterdam à Inglaterra.  

Um dos principais sintomas que a política européia assume caráter sistêmico ocorre quando as 

ações da França sobre a Espanha repercutem na estratégia de ingleses e holandeses. Quando a França 

decide atacar a Espanha, na Guerra de Devolução (1665-1667), Inglaterra e Províncias Unidas 

imediatamente olvidam suas recentes diferenças, e junto à Suécia, se aliam em intento de conter Luís 

XIV. Mas quando a França mirou as Províncias Unidas, a partir de 1672, naquela que ficou conhecida 

como Guerra Franco-holandesa, a Inglaterra já houvera assinado, secretamente, um tratado de aliança 

com Luís XIV, o Tratado de Dover, pelo qual concordavam em juntar forças.   

Em 1672, aproveitando-se novamente da pressão francesa sobre os Países Baixos espanhóis, os 

ingleses decretaram guerra às Províncias Unidas. A invasão francesa e o assassinato de Johan de Witt 

ascendem William III à posição de Stadholder e a ele coube a defesa da República. Combatidos no Mar 

do Norte pelos ingleses e em terra pelos franceses, os holandeses foram obrigados a dividir suas forças 

em duas frentes. A liderança marítima coube ao almirante Michiel de Ruyter, que enfrentou o Duque de 

York. As vitórias holandesas obtidas nas batalhas de Solebay, Schooneveld e Texel evitaram a 

realização de uma operação anfíbia em seu litoral e foram determinantes à assinatura de uma paz em 

separado com os ingleses, em 1674. França e Holanda ainda perduraram no conflito. A paz só seria 

assinada em 1679, pelo Tratado de Nijmegen91.  

Os 27 anos que se estenderam as três guerras anglo-holandesas não foram suficientes para garantir 

para um lado ou outro o comando sobre a primazia naval do Mar do Norte, mas foram capazes de alçar a 

guerra naval a um patamar de sofisticação muito mais elevado. A construção das belonaves foi 

padronizada, e os navios de linha passaram a ter três e até quatro conveses, além de uma centena de 

canhões a bordo.92 Ninguém houvera conseguido destruir por completo as forças do inimigo, e já era 

flagrante a importância que a marinha inglesa impunha no Mar do Norte. À medida que prosseguissem 

as pressões francesas no continente, os holandeses seriam incapazes de evitar o ganho de importância 

dos interesses ingleses no Mar do Norte, também no Caribe e na Ásia. 

Essa postura mais altiva do poder inglês na segunda metade do século XVI iniciara-se a partir da 

Guerra Civil (1642-1649), amadurecera ao longo da segunda metade do século e atingiria maturidade na 

Guerra dos Nove Anos. Escrita nas décadas de 1660 e 1670, as obras Tratado dos Impostos e 

Contribuições, Verbo Sapient e Aritmética Política, de William Petty evidenciam a relação entre a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 O ato de navegação de 1673, promulgado já no bojo do conflito, protegia ainda mais a indústria naval britânica, agora, 
impondo que o comando do navio britânico coubesse exclusivamente a um capitão inglês, e que as tarifas de importação 
fossem diferenciadas segundo a origem das mercadorias e os cascos dos navios.  
92 As táticas militares foram testadas e aprimoradas, sendo a tática meleísta, a ser adotada como uma das 

principais táticas dos comandantes ingleses, especialmente cara ao almirante Nelson em sua luta conta os 
franceses no fim do século XVIII e início do XIX. 
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conjuntura histórica e pensamento mercantilista inglês. 

 O desenvolvimento teórico do pensamento de Petty pode ser conduzido à ideia de que uma 

tributação eficiente só é possível a partir de um processo de endogenização da capacidade produtiva, ou 

seja, de organização de uma economia-nacional. No sentido de que, sem esta economa-nacional não 

haveria possibilidade de mobilização de recursos para o financiamento da guerra, nem efetivação de um 

plano estruturada de subordinação contra a posição subalterna da Inglaterra. 

O Estado tem papel central em sua análise, a ele cabe “defesa por terra e mar, da sua paz interna e 

externa, como também a vindicação honrosa das ofensas de outros estados”. A fim de enfrentar a 

hostilidade internacional, argumentava necessidade de constante postura de guerra defensiva.93.   

A centralidade que assume o conceito de “excedente econômico” em sua obra se relaciona, 

portanto, não diretamente à importância que cabe à renda na forma de lucro, mas à necessidade de uma 

tributação capaz de manter um exército forte e minimamente oneroso à população. Esta era a maneira 

que a Inglaterra teria para enfrentar potências que lhe fossem superiores em território e população.  

 Em 1688, o cenário conjecturado por William Petty se cumpriu. A Inglaterra defrontrava a França, 

potência muito mais formidável do que tinha alguma vez sido a Espanha ou a Holanda. No estourar da 

guerra, a desproporção de força podia ser mensurada pela própria diferença demográfica: a França 

contava, então, com uma população quatro vezes superior, e um exército que chegava a 400 mil homens, 

enquanto os soldados ingleses contabilizavam-se na casa de 70 mil soldados.  

A Inglaterra não combatia sozinha. A ameaça francesa era o cimento destas relações amistosas 

entre William III, Leopoldo I, Eugênio de Sabóia. A França, em sua coesão hexagonal, se tornara a 

unidade política europeia mais poderosa da segunda metade do século XVII, e Luís XIV insistia em 

movimentos expansionistas.  

Paradoxalmente, a inserção da Inglaterra na disputa foi só obtida por meio de uma sucessão forçada 

da realeza de Jaime II, após o convite de um grupo de políticos ingleses e a bem sucedida invasão de 

William, stadhoulder das Províncias Unidas, marido da antiga herdeira, Mary Stuart. 

Em novembro de 1688, pressionado no continente europeu pela ameaça francesa e tendo sido 

convidado pelo parlamento inglês para assumir o trono de Jaime II,  o stadhouder William III, marido da 

princesa inglesa Maria, desembarcou em Brixham, sudoeste da Inglaterra, com 11 mil soldados e quatro 

mil cavaleiros.  A ação militar foi executada com sucesso. Jaime fugiu em exílio forçado para Irlanda. 

Seguiu para a França, depois da derrota das forças jacobitas na Batalha do Boyne em 1 de julho de 1690, 

tendo aí vivido o resto de sua vida como pretendente real da coroa inglesa em uma corte patrocinada por 

seu primo e aliado, o rei Luís XIV da França. O caminho estava aberto para William III e Mary II, 

coroados rei e rainha da Inglaterra, em agosto, se agregassem à liga defensiva contra as pretensões de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 “(...) estar internamente sempre em postura de guerra é a maneira menos custosa de evitar que a guerra 

venha de fora.” (PETTY, 1983, p. 18) 
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Luís XIV94.  

O palco principal dessa grande luta secular ocorreu na fronteira entre França e Países Baixos 

espanhóis, Reno, Ducado de Savóia e Catalunha. Conflitos se realizaram também na América do Norte 

e na Índia.  No plano interno, William III combateu forças leais a Jaime II, que a partir da Irlanda, onde 

fora reconhecido como monarca legítimo pelo Parlamento, organizou, com ajuda francesa, os levantes 

jacobitas. 

Foi durante a Guerra dos Nove Anos que o Parlamento Inglês discutiu pela primeira vez a 

necessidade de financiamento das despesas militares fazendo uso de um banco nacional e endividamento 

por emissão de títulos de dívida. Tratava-se, no campo econômico, de evidente transplantação das 

instituições financeiras holandesas à Inglaterra.  

A fundação do Banco da Inglaterra inaugura novo vínculo entre o crédito do governo e o mercado 

privado de capital, alavancando sua capacidade de financiamento da Guerra dos Noves anos a um nível 

superior à da sua receita tributária. A diferença entre as receitas fiscais e as despesas do governo era 

financiada por instrumentos de crédito. Nos período de guerra, a necessidade de aumento das despesas 

militares do governo e a incapacidade de cobri-las unicamente pelas receitas tributárias, implicou na 

emissão de títulos de dívida pública que financiassem tal esforço.      

Após nove anos de combates, as lutas continentais pareciam ter favorecido as forças de Louis XIV, 

mas estas se encontravam exaustas. No que pese os avanços militares, a partir de 1696, a França estava 

às vias de uma crise econômica e, em mar, a superioridade inglesa, auxiliada pelos holandeses, ficara 

evidente depois da Batalha de Barfleur, em 1694. A paz foi assinada em 20 de setembro de 1697, e 

confirmada por todos os Estados beligerantes95. O Tratado de Ryswick (1697), embora garantisse a Luís 

XIV partes dos ganhos territoriais em Alsácia e Estrasburgo, não permitiu a manutenção de 

Luxemburgo, Freiburgo e Lorena, territórios pretendidos em 1684. As ambições francesas foram 

contidas, ainda que a Grande Alinça não fora capaz de restabelecer as fronteiras acertadas nos Tratados 

de Pirineus e Vestfália, como pretendia.  

Confirmou-se, pelo artigo quarto, a legitimidade do reinado de William III -  apesar da morte de 

Mary, em 1694; e pelo artigo nono, a garantia dos territórios pertencentes à Casa de Orange no 

continente, tal qual assinado no Tratado de Nimeguen de 1678, entre Províncias Unidas e França.  

Ao fim da Guerra de Nove Anos, a economia-nacional inglesa é um novo – e central – elemento na 

trajetória histórica do sistema político europeu. Fruto da intervenção do poder político, e não do 

desenvolvimento endógeno das trocas de mercado, o ato de criação do mercado nacional é momento de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 A coroação de William III e Mary I marca, igualmente, a supremacia do Parlamento no tocante a temas de 

política financeira e política externa, os quais foram consagrados pelo Bill o Rights. O Triennal Act, que previa 
eleições obrigatórias e impedia qualquer outro poder de dissolver o Parlamento, eleva a instituição ao centro da 
política da Inglaterra.  

95 Leopoldo I, com pretensões sobre o domínio do Médio Reno, persistiu em luta até 30 de outubro de 1697. 
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territorialização, nacionalização, das atividades econômicas existentes: criação das fronteiras tributárias 

externas, eliminação as barreiras internas e organização de um sistema de crédito lastreado em dívida 

pública. A consolidação de um sistema de crédito baseado em títulos de dívida pública de prazos de 

pagamento cada vez mais alongados a custos de juros cada vez menores consistirá uma das grandes 

maquinações da Inglaterra nas décadas seguintes, sendo considerada por Dickson (1993) como uma 

revolução: a  “Revolução Financeira”96. 

Londres é o centro de uma economia-nacional. O Estado nacional inglês nasce, por seu turno, 

dentro de um sistema internacional de poderes mais amplos, cuja territorialidade estende-se em um 

processo gradativo de fusão de tabuleiros: de Lisboa a Moscou, Estocolmo a Viena, Londres a 

Constantinopla. Existe um sistema de poderes, e a contiguidade territorial destas unidades políticas 

implica que as ações e reações de uma unidade política influenciam as ações e reações das demais 

unidades. Existe um sistema de poderes, e as forças de cada uma destas potências não são equânimes. 

Pelo contrário, há uma hierarquia entre elas, destacando-se a França, principal potência continental, e a 

Inglaterra, cuja ascensão militar, política e econômica lhe conduzirá ao papel de principal rival do bloco 

de contensão a Luís XIV.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96"The system of public borrowing developed in the first of the period, which enabled England to spend on war 

out of all proportions to its tax revenue, and thus to throw into struggle with France and its allies the decisive 
margin of ships and men without which the resources previously commited might have been in vain” 
(DICKSON,1993, p.9)  
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2.3. II GUERRA DOS 100 ANOS: GEOPOLÍTICA E FINANÇA (1689-1815) 

O “Longo Século XVIII” europeu inicia-se em 1688 e estende-se até 1815. A rivalidade principal a 

ordenar as linhas de forças do sistema político europeu foi construída em torno à tensão entre a Inglaterra 

e a França. Seis foram as guerras travadas entre as duas potências. Para além da referida Guerra dos 

Nove Anos (1688 – 1697); entre 1701 e 1714/15, ingleses e franceses combateram na Guerra de 

Sucessão Espanhola; 1740 a 1748, na Guerra de Sucessão Austríaca; de 1756 a 1763, na Guerra dos Sete 

Anos; de 1777 a 1783, na Guerra de Independência Norte Americana e, decisivamente, nas Guerras 

Napoleônicas (1792 – 1815) 97.  

Em clara rememoração à série de contendas que ingleses e franceses travaram na Idade Média, 

reconhecemos esta série de conflitos como a “II Guerra dos 100 Anos” 98. Algo em torno de 9 milhões e 

duzentos mil mortos são as baixas estimadas, ao longo destes de 127 anos, metade do tempo esteve 

caracterizado por belicosidade explícita entre as duas potências99. A outra metade do tempo, presume-se, 

foi gasta no reparo de destruições provocadas pelo conflito e em preparativos para as guerras futuras.  

O desafio aos interesses britânicos foi realizado por uma potência terrestre. Poderíamos partir da 

ideia, portanto, de que a principal motivação expansionista da França era a conquista de territórios dentro 

do continente Europeu, enquanto o principal interesse inglês objetivava a aquisição e resguardos de 

territórios ultramarinos. Foi a própria França quem impôs à Inglaterra sua natureza insular, ao fim da “I 

Guerra dos 100 Anos” e, desde 1453, a Inglaterra jamais voltou a lutar com a mesma intensidade por 

domínios territoriais na Europa.   

No processo de reorganização de seu poder, a Inglaterra esteve, primeiro, defrontada pelas 

rivalidades internas ao arquipélago da Grã Bretanha. O sucesso de seu “imperialismo interno” sobre 

Gales, Escócia, Irlanda, inevitavelmente, ao longo do século XVII, reconduziu os líderes ingleses do 

século XVII a uma participação cada vez mais ativa no sistema político que se ia configurando em torno 

da rivalidade entre franceses bourbons e espanhóis habsburgos, até que, chegado o momento, a Espanha 

sucumbe à pressão de Luís XIV e será a Inglaterra quem assumirá a frente defensiva contra a França.   

Na batalha pelo predomínio sobre os destinos da Europa, ingleses e franceses lutaram pela 

efetivação de seus respectivos objetivos terrestres e ultramarinos, mas a essência competitiva do sistema 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Vestfália integra a política europeia, mas será na Guerra dos Nove Anos, na Guerra de Sucessão Espanhola e 

na Grande Guerra do Norte (1700-1721) que o sistema político europeu tomará contornos mais claros. A 
Rússia sai de sua solidão com Pedro, o Grande. Lança então as bases de sua grandeza; rivaliza, combate e 
vence a Suécia, desbancando-a do rol das grandes potências. A Guerra dos Nove Anos e Guerra de Sucessão 
Espanhola envolve toda a Europa e demarca explicitamente a ascensão Inglesa e o esfacelamento espanhol. 
(FIORI, 2005) 

98 Segundo Findlay and O’Rourke, foi John Robert Seeley quem primeiro usou o termo “II Guerra de 100 Anos”.   
99 Aceitando-se, a princípio, as estimativas de mortos catalogadas por Charles Tilly (xxxx) e se acrescentando uma 
estimativa de mortos na Guerra de Independência norte-americana em algo em torno de 100 mil, entre soldados e civis.  
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gradativamente evidenciou que nem uma das partes poderia deixar que a outra se expandisse por demais 

sobre os territórios pretendidos por sua inimiga, para que sua vitória se consolidasse de fato. Nem a 

França poderia deixar que a Inglaterra se sobressaísse demasiado nos mares, nem a Inglaterra poderia 

deixar que a França controlasse integralmente o continente100.  

É certo que a França atacaria os espaços ultramarinos ingleses. Mas ataques a tais territórios 

deveriam ser combinados com vitórias francesas no continente. A conquista de influência sobre 

portugueses, espanhóis, holandeses, hanoverianos, prussianos e austríacos mostrar-se-á fundamental na 

estratégia das duas potências. Se conquistadas suas influências, a França poderia, a partir da supremacia 

sobre a Europa central, ter tempo suficiente para reunir recursos navais e disputar o predomínio que os 

britânicos conquistaram sobre os mares. À Inglaterra, grosso modo, diríamos que lhe interessava, 

fundamentalmente, a preservação de um equilíbrio de poder no sistema europeu - que se mantivesse o 

espaço germânico retalhado, embora forte o suficiente para se proteger dos avanços franceses; e uma 

península ibérica bicefálica, mantendo-se Portugal como importante aliado.    

Diferentemente das Guerras de contensão do poder Habsburgo, as quais podem ser compreendidas 

como um enfrentamento entre um bloco dinástico e inúmeros rivais dispersos, a “II Guerra dos 100 

Anos” assumiu a forma de uma série de guerras de coalizão 101.  

Muito mais do que qualquer outra atividade, a guerra e a preparação para a guerra engendraram os 

principais componentes dos Estados europeus. Trata-se de perceber o processo gradativo de 

modernização na organização das forças armadas, num sentido que a dotasse de caráter profissional e 

permanência. A criação das forças armadas ativas e cada vez mais perenes engendrou a necessidade de 

uma estrutura duradoura de estado igualmente duradouro. 

As preocupações direcionadas à construção de uma infraestrutura militar que incluísse academias 

de guerra, quartéis, estaleiros e hospitais, pressionaram os atores políticos a uma maior organização 

burocrática da atividade militar102. Criaram-se órgãos complementares capazes de suprir as necessidades 

de preparação e atuação bélica: tesouros, serviços de comunicação, abastecimento, recrutamento e 

órgãos coletores de impostos porque a vitória na guerra era a garantia da própria sobrevivência.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 "While could be argued that the main motivation for France was territory and hegemony withing the continent of 
Europe itself, and for England the acquisition and protection of the overseas sources of her valuable colonial trades, the 
logic of the opposing interests dictated that Britain could not afford to let France dominate the continent, nor France let 
Britain expand her overseas settlements and trading stations unchecked." (Findlay and O’Rourke, 2007) 
101 "Uma guerra prolongada e desgastante acaba por se transformar numa prova da capacidade relativa de cda 

coalização. Se um dos lados tem 'mais' ou 'menos' poder e riqueza, é o que se torna cada vez mais significativo 
à medida que a luta se prolonga." (Kenedy, 1989) 

102 "as modificações mais significativas ocorridas nos setores militar e naval, no sécuo XVIII, foram provavelmente na 
organização, devido à maior atividade do Estado."  "A monopolização e burocaratização do poder militar pelo estado 
são (...) parte central do processo de criação da nação', processo esse recíproco, já que a maior autoridade e os maiores 
recursos do estado por sua vez davam às suas forças armadas um grau de permanência que, com freqüência, não existia 
um século antes. Não só havia exércitos 'profissionais', 'permanentes, e marinhas 'reais', como também uma infra-
estrutura muito mais desenvolvida, com academias de guerra, quartéis, estaleiros etc., e com administradores deles 
encarregados." (Kenedy, 1986, p. 81) 
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Tabela 2: Guerras e número estimado de mortos 
	  

Guerra	   Mortos	  estimados	  	  
Guerra	  dos	  Trinta	  Anos	  	   2.071.000	  
Guerra	  Franco-‐espanhola	   108.000	  
Guerra	  Otomana	  (1657	  -‐	  1664)	   109.000	  
Guerra	  Franco-‐hollandesa	  (1672-‐1679)	   342.000	  
Guerra	  Otomana	  (1682	  -‐	  1699)	   384.000	  
Guerra	  da	  Liga	  de	  Augsburgo	  (1688	  -‐	  1697)	   680.000	  
Guerra	  de	  Sucessão	  Espanhola	  	   1.251.000	  
Guerra	  de	  Sucessão	  Austriáca	   355.900	  
Guerra	  dos	  Sete	  Anos	   992.000	  
Guerra	  Otomana	  (1787	  -‐	  1792)	   192.000	  
Guerra	  da	  Revolução	  Franca	  (1792	  -‐	  1802)	   663.000	  
Guerras	  Napoleônicas	   1.869.000	  
Fonte:	  Tilly	  (1996).	  

 

"A guerra teceu a rede européia de estados nacionais, e a preparação da guerra criou as 

estruturas internas dos estados situados dentro dessa rede.” 103. E tão importante quanto a 

modernização das forças militares foi o papel realizado pela modernização dos financiamentos dos 

custos de guerra.  

Durante vários séculos, as unidades políticas europeias financiaram a construção de suas forças 

armadas a partir de um sistema tributário assentado no recolhimento antecipado de receitas tributárias, 

mas, ao longo do século XVIII, à medida que as guerras de coalizão exigiram mobilização de maiores 

recursos e que a ameaça de conquista pelos estados maiores tornou-se ameaça cada vez mais séria, a 

tendência foi a de que os governantes buscassem suprimir ou cooptar os antigos intermediários e atuar 

diretamente sobre o recolhimento tributário.  

As coalizões de poder faziam das guerras combates cada vez mais prolongados e desgastantes. Ao 

mesmo tempo a capacidade de mobilização recursos se fez necessidade premente e regular. Daí porque 

o processo complementar entre a nacionalização do poder militar e a nacionalização tributária das 

principais unidades políticas europeias. Processo este que remove a posição que outrora fora de 

intermediários autônomos, seja na cobrança de impostos, administração de tribunais e recrutamento 

militar, e os substitui por novos órgãos e instituições pertencentes à estrutura burocrática do Estado. 

Estes, por seu turno, assumem uma feição mais parecida à de Estados-nacionais modernos.  

Custear as ações militares, os preparativos para as ações militares e a reconstrução dos prejuízos 

provocados pelas guerras anteriores elevou a importância do sistema tributário, da moeda e das finanças 

às unidades políticas europeias. E a Inglaterra, mais do que ninguém, soube fazer de sua moeda, a Libra, 

e do seu Banco da Inglaterra, instrumentos de ampliação do seu poder.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 (TILLY, 1994, p. 133). 
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Fundado em 1694, o Banco da Inglaterra é resultado de um arranjo político entre o Parlamento e 

um grupo de banqueiros associados à elite mercantil, o qual tinha como objetivo mobilizar recursos à 

causa da Guerra dos Nove Anos. O banco foi erguido a partir da subscrição de ações no valor de 

1.200.000 libras esterlinas, integralmente repassadas à Coroa a uma taxa de juros de 8%.104 A esta 

quantia emprestada ao rei, o banco emitiu títulos de dívida na quantia exata do capital depositado por 

seus prestamistas; títulos estes que poderiam circular como meio de pagamento, ainda que sem curso 

forçado.  

Pensado como uma instituição de crédito, portanto, com capacidade de receber depósitos, também 

de emitir crédito - inicialmente no montante máximo de L 1.200.000 – o Banco da Inglaterra teve o 

privilégio de ter o pagamento de sua dívida ligado diretamente a uma série de impostos aduaneiros e de 

consumo. Um esquema que garantia ampla vantagem em relação a qualquer um dos seus concorrentes. 

Vantagem ainda maior sobre os demais bancos lhe seria garantida quando, em 1704, por ato da coroa 

inglesa, passava-se a garantir ao proprietário de qualquer nota da instituição a sua convertibilidade em 

metais preciosos.  

O Banco da Inglaterra condicionou sua integridade financeira à capacidade inglesa de garantir 

acesso privilegiado às fontes ouro da Coroa portuguesa, recém aliada, quem descobrira minas de ouro no 

sertão de sua Colônia na América. A coincidência temporal entre os achados auríferos e o peso que os 

Tratados Comerciais de Panos e Vinhos assumiram na balança comercial de uma e outra parte 

imbricarão os dois processos ao longo de todo o século XVIII. Enquanto perduraram as minas de ouro 

do Brasil, permaneceu a Inglaterra se beneficiando dessa aliança privilegiada. Daí, não se deduz que a 

culpa submissão política e econômica imposta pela Inglaterra a Portugal deva ser imputada ao Tratado 

de Metheun. É este um processo de mais longo prazo, do qual o dito tratado é um elemento importante.   

A nacionalização do sistema tributário consistiu condição prévia ao desenvolvimento saudável do 

crédito público ao garantir os mecanismos de cumprimento das obrigações assumidas por parte do 

governo105. Prévio ao período de nacionalização progressiva da arrecadação dos tributos, realizado por 

Carlos II, tal arrecadação era realizada por grupos privados, em troca de pagamento já acordados. Tal 

sistema era denominado de Farming System. O processo de eliminação destes agentes intermediários e o 

início do processo de verticalização do sistema tributário inglês iniciam-se com a nacionalização dos 

customs, datada de 1671. Prossegue, então, com a endogenização tributária dos excise, em 1683, e do 

land tax, em 1684. Receitas provenientes da concessão do direito de cunhagem de moeda e venda de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 O capital do Banco da Inglaterra foi realizado a dois de julho de 1694, e seu estatuto promulgado em 4 do 

mesmo mês. (VILLAR, 1980) 
105 "A partir do final do século XVII, os orçamentos , as dívidas e os impostos cresceram ao ritmo da 

guerra.Todos os Estados europeus passaram pela mesma experiência [...] Se a guerra impulsionou os Estados, 
nem por isso exauriu sua atividade. Ao contrário, impelidos pelos preparativos para a guerra, os governantes 
deram inicio de bom o mau grado a atividades e organizações que acabaram por adquirir vida própria: 
tribunais, tesouros, sistemas de tributação, administrações regionais, assembleias públicas, e muitos outros” 
(Tilly, 1996, p.132) 
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títulos nobiliárquicos existiam, mas os referidos tributos constituíam, já em 1688, quase 90% das receitas 

da coroa e, ao longo do século XVIII, se manterão as principais receitas fiscais do governo106.  

Ao longo da Guerra dos Nove Anos, o Estado inglês mobilizou L 16.555.391 de gastos militares.  L 

9655000 foram obtidos por meio de tributos, enquanto L 6.9000.000 foram financiados com crédito 

público, majoritariamente títulos de curto prazo, destinados ao financiamento de atividades ordinárias 

dos departamentos públicos: tallis, exchequer bills, navy bills, victualling bills. Deles dependia o 

substancial da capacidade do Parlamento cumprir a demanda de crescimento e atuação da Royal Navy e 

da Royal Army, suas principais clientes, seus principais braços. A consolidação de um sistema de crédito 

baseado em títulos de dívida pública de longo prazo a custos de juros cada vez menores consistirá uma 

das grandes maquinações da Grã-Bretanha, e o essencial da “Revolução Financeira” 107.  

Após nove anos de combates, os exércitos aliados haviam demonstrado capacidade de fazer frente 

ao exército francês108 e, no mar, a superioridade inglesa ficara marcada. O poderio naval francês fora 

devidamente desgastado, e a marinha inglesa ascendia à conquista da posição de principal força nos 

mares da Europa. A paz assinada em 20 de setembro de 1697 foi confirmada por todos os Estados 

beligerantes109. Pelo Tratado de Ryswick (1697), as ambições francesas foram parcialmente contidas e a 

legitimidade do reinado de William III, apesar da morte de Mary, em 1694 foi assentida.  

Firmado na pretensão de estabelecimento de paz, o Tratado de Ryswick de 1697 silenciava-se, 

todavia, a respeito de importante questão: a sucessão da dinastia Habsburgo na Espanha. Há muito já se 

sabia da possibilidade de morte sem herdeiros de Carlos II. Era esta uma questão esperada e abertamente 

debatida nos círculos da diplomacia110. Já no imediato pós-guerra, uma série de negociações foi, então, 

intentada por Inglaterra, França, Províncias Unidas e Áustria. Dentre os vários candidatos possíveis à 

sucessão de Carlos II, os mais proeminentes, tanto por suas ascendências quanto por suas capacidades de 

mobilização militar, eram: Felipe de Anjou, neto de Luís XIV com Maria Teresa; José Fernando, neto de 

Leopoldo I com Maria Antônia; e o arquiduque Carlos, outro filho do imperador Leopoldo I da Áustria e 

neto de Filipe III111. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 (CORDOVA, 2013) 
107(CORDOVA, 2013) 
108  (BLACK, 2001). 
109 Leopoldo I, com pretensões sobre o domínio do Médio Reno, persistiu em luta até 30 de outubro de 1697. 
110 Em carta, de 20 de Abril de 1698, o diplomata português na França, José da Cunha Brochado, expôs a centralidade da 
questão ao seu monarca: “Todos os que conhecem e escrevem sobre as conveniências dos Príncipes, conferidas com o 
poder de suas forças (e) a situação de seus Estados, persuadem, como regra trivialíssima, a diminuição de um grande 
Príncipe vizinho menos poderoso, e esse é todo (o) mistério das mais ocultas máximas do cabinete. E quem pode, na 
Europa, deixar de aplicar, com aumento dos nossos interesses, todo o dano que hoje se mete sobre a Monarquia de 
Espanha? Esta proposição é tão clara que não necessita de maior luz.” (BROCHADO, 1944, p. 5) 
111O arquiduque Carlos não era filho do casamento de Leopoldo I com Margarida Teresa, segunda filha de Filipe IV, mas 
de Leonor Madalena de Neuburgo, de modo que a ascendência de Filipe de Anjou era realmente mais próxima. 
(FRANCIS, A. D. 1966; FULLER, 1970). 
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	  Filipe	  III	  

Ana
	   	  

Filipe	  IV	   Maria	  Elizabete	  =	  
da	  França	  

=	  Maria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
da	  Áustria	  

Luís	  XIV	  	  	  =	  	  Maria	  Teresa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carlos	  II	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Margarete	  	  	  	  	  	  	  	  =	  	  	  	  	  	  	  Leopoldo	  I	  =	  	  	  	  Eleonor	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Teresa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  Neuburgo	  

	  Luís,	  Grande	  Defim.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Max	  Emmanuel	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  	  	  	  	  	  	  Maria	  Antonia	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  Bavária	  
	  

	  =	  FerdinandoIII	  

Luís	  ,	  Duque	  de	  	  	  	  	  	  Filipe,	  Duque	  	  	  	  	  	  	  	  	  José	  Ferdinando	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  José	  I	   	   	  	  	  	  	  	  	  Arquiduque	  
Borgonha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  Anjou	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Príncipe	  Eleitor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (resignou	  direito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carlos	  
(resignou	  seu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  da	  Baviera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ao	  Arquiduque	  	  
	  	  	  	  	  direito	  por	  	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carlos)	  
Filipe	  de	  Anjou)	  

Quadro 1: Sucessão Espanhola 

 

 
Fonte:	  Fuller	  (1970).	  
   

Uma solução definitiva ainda não havia sido encontrada pelos diplomatas estrangeiros quando, no 

leito de morte, a carta testamental de Carlos II indicou que a sucessão deveria pertencer integralmente a 

Filipe de Anjou. As motivações por de trás da decisão do monarca são discutíveis e, na prática, 

significava o fim da Dinastia Habsburgo sobre a Espanha e o início da influência Bourbon. Abria-se a 

oportunidade de reaproximação entre a França de Luís XIV e a Espanha. 

A oportunidade histórica passou a ser imediatamente realizada. Luís XIV apresentou seu neto como 

legítimo rei espanhol à corte francesa e o estreitamento das relações hispano-francesa não tardou. Luís 

XIV mobilizou tropas francesas em substituição às espanholas nas praças fortes da fronteira com os 

Países Baixos espanhóis; o direito de asiento foi repassado à French Guinea Company, pelo prazo de 10 

anos112; acordou-se na liberdade de entrada de navios de guerra e comércio aos portos coloniais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
112 "Em 1701, o rei de Espanha concedeu o Asiento, o monopólio do tráfico de escravos na América espanhola, 

à Companhia da Guiné francesa, cujas acções eram propriedade dos reis de França e de Espanha, bem como 
de importantes capitalistas franceses. O Asiento tinha estado anteriormente nas mãos de uma Companhia 
portuguesa. Foi este  facto, mais que qualquer outro, que irritou os mercadores ingleses e holandeses e 
provocou o reacender da guerra." (wallerstein, 1990, p. 251). 

Luís	  XIII	  =	  
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espanhóis113. Combinadas às aproximações diplomático-militares organizadas pelo rei francês junto ao 

eleitor da Baviera e o Duque de Sabóia114, o cenário geopolítico da Europa tomava conhecido rumo.  

Na Europa, conformaram-se dois blocos militares: de um lado os Bourbons, encabeçados pela 

França, e tendo a Espanha como seu principal aliado; de outro, os Habsburgos, encabeçados por 

Inglaterra, Províncias Unidas e Sacro Império Romano. Menos perturbados nos Bálcãs, e diretamente 

interessados na causa em jogo, os austríacos realizaram o primeiro movimento militar: em 1701, sob 

liderança de Leopoldo I (1658-1705), os austríacos avançaram sobre o Ducado de Milão. 

A Guerra de Sucessão Espanhola tomou os rumos de um longo conflito. Tendo nela morrido mais 

de 1 milhão de pessoas, ao longo de uma década e meia. De modo geral, no continente, a guerra pendeu 

para o lado da Grande Aliança Habsburgo. A Grã Bretanha esteve apta a despender substanciais recursos 

aos seus aliados e, extraordinariamente, a manter um exército continental. Liderado por Marlborough, 

este exército contava com aproximadamente 70 mil soldados, entre ingleses e mercenários, os quais 

atuavam com um exército holandês de 100 mil homens e um exército Habsburgo de proporções 

semelhantes115. As vitórias mais significativas da campanha aliada ocorreram em Blenheim, no ano de 

1704, às margens do Rio Danúbio; e Ramillies, em 1706, e Oudenarde, em 1708, pelo controle dos 

Países Baixos. A capacidade aliada de imprimir reveses à aliança bourbônica não se traduziu, porém, em 

avanço decisivo sobre o território francês, e encontrou aí suas novas zonas de tensão.  

Será no tabuleiro marítimo, porém, que os desequilíbrios militares se mostrarão mais evidentes e as 

forças resultantes ainda mais pendentes à causa da Inglaterra. Sua atuação na Península Ibérica, ao atrair 

Portugal à sua aliança, em maio de 1703, e fazê-lo base naval avançada para sua luta, permitiu-lhe novas 

oportunidades de crescimento de sua influência sobre os mares. Os avanços militares realizados nas 

campanhas de 1704, 1705 e 1706 capturaram os portos de Gibraltar, Denia e Barcelona – em seguida, as 

ilhas de Minorca e Maiorca – e, de tais postos, organizarão invasões múltiplas sobre o território espanhol. 

Uma das maiores façanhas da história militar portuguesa ocorreu neste cenário, em 1706, quando, sob 

comando do Marquês de Minas, os aliados marcharam até Madri, obrigaram Filipe V a fugir da capital, 

e in absentia coroaram o arquiduque Carlos. Aí não se detiveram, porém, os portugueses, porque lutas 

de guerrilhas estouraram e obrigaram o recuo de suas forças. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 Ao mesmo tempo, a diplomacia bourbônica tratou de costurar suas alianças junto às “novas fronteiras 

dinásticas”: a leste, no Reno, aproximou-se a Max Emmanuel da Bavária e ao Eleitor de Colônia, sendo 
acertado a cada um deles, em março de 1701, a promessa de auxílio de 10 mil soldados da tropa francesa. 
(BLACK) 

114 Luís XIV firmou uma aliança formal com o eleitor da Baviera no tratado de Versalhes, em março de 1701. Em 
setembro de 1701, com as graças de Luís XIV, Felipe V se casou com Maria Luísa de Saboia; e, em seguida, seu irmão, o 
duque de Borgonha, se casou com a irmã de Maria Luísa. Tais casamentos das duas irmãs com dois irmãos apontava a 
uma potente aliança com a Casa de Saboia e aumento dos graus de liberdade de atuação dos Bourbons sobre a Itália.” 
115 "Um governo britânico disposto empenharia os seus consideráveis recursos nacionais, na forma de elevados subsídos 
aos aliados alemães, uma frota esmagadora e, exepcionalmente, um exército continental de grandes proporções, sob o 
comando do brilhante Marlborough. Este último, tento entre 40 mil e 70 mil soldados ingleses, e tropas mercenárias, 
pode juntar-se a um excelente exército holandês de mais de 100 mil homens e um exército Habsburgo de proporções 
semelhantes, para frustrar a tentativa de Luís de impor seus desejos à Europa." (KENNEDY, 1986, p. 108) 
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Após a morte do imperador José I, em 1711, e a indicação do arquiduque Carlos à sucessão ao 

posto de Imperador do Sacro Império, esvaeceram os interesses inglês, francês e holandês à continuação 

da guerra. Combinava-se o desgaste material, financeiro e humano de duas lutas prolongadas, e fato 

sabido de que à Grã-Bretanha, Províncias Unidas e França não interessava qualquer possibilidade de 

união das coroas Habsburgo nas mãos dos austríacos. Iniciaram-se negociações diplomáticas e trataram 

seus líderes e plenipotenciários de solucionar da melhor maneira possível as querelas faltantes. 

Chegaram França e Inglaterra em comum acordo, em Utrecht, a 31 de março de 1713. O Tratado 

de Utrecht é a peça mais importante de uma série de 11 documentos, assinados quase sempre a partir de 

um acordo bilateral que então se desdobrava a fim de incluir outros signatários, que garantiram a trágica 

sucessão espanhola. Considerados como um todo, a Grã-Bretanha foi a principal beneficiária das novas 

relações de forças estabelecidas pela guerra. Já no introito tal condição fica explicitada: "Security and 

liberties of Europe could by no means bear the union of the kingdoms of France and Spain under one 

and the fame king” 116, afirma o documento, antes de assegurar a justiça da causa britânica.    

Obrigados, pelas circunstâncias, os ingleses assentiam Filipe V como rei da Espanha. Precaviam-se, 

todavia, em pavimentar o caminho jurídico para que as sucessões de França e Espanha se mantivessem 

dissociadas, apesar do vínculo familiar. Tratou, por isso, de convencer e impor cartas de renúncia a todos 

aqueles personagens diretamente envolvidos na sucessão das hostes de uma e outra coroa. Filipe V117 

renunciou às suas pretensões sobre a coroa Francesa. Assim como o Duque de Berry118, filho mais velho 

do Delfim, e Filipe, Duque de Orleans, renunciaram seus direitos à sucessão da coroa espanhola119.  

No que pese a inserção da Dinastia Bourbon na Espanha, William III fez valer a superioridade 

militar da Aliança Habsburgo e materializou nos demais artigos do Tratado de Paz importantes 

conquistas políticas, territoriais e comerciais. Preocupava-se, primeiro, em legitimar sua sucessão e 

garantir à Casa de Hanover o direito legítimo à Coroa Britânica (art. IV), extraindo da França, 

igualmente, a promessa de jamais lutar a favor da causa jacobista do príncipe-herdeiro Jaime (art. V). Os 

artigos consubstanciavam, do ponto de vista internacional, o movimento de conquista da Irlanda e a 

organização da Grã-Bretanha. França revogava a todos os benefícios comerciais que lhe havia sido 

concedidos por Filipe V (art. VI); do ponto de vista tático-militar, acatava a demolição da fortaleza de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116 JENKINSON, C. A Collection of all the Treaties of Peace, Alliance, and Commerce, Between Great-Britain 

and other Powers: From the Revolution in 1688 to the Present Time. London. 1783. Printed for J. Almon. P. 
109. 

117 Carta de Filipe V aceitando condições de paz: renúncia de pretensões sobre a França. "by feparating, by the 
legal means of my renunciation, my branch from the royal ftem of France, and all the branches of France from 
the ftem of the blood royal of Spain ; by taking care at the fame time, in pursuance of the fundamental and 
perpetual maxim of the balance of power in Europe,"( JENKINSON, 1783, p.116) 

118 Carta de Renúncia do Duque de Berry, ao seus direitos de sucessão sobre o trono espanhol: "all the lines of 
France, and of Spain, respectively and relatively, shall be excluded for ever, and by all kind of ways, from all 
the right, which the lines of France might have to the crown of Spain, and the lines of Spain to the crown of 
France" (JENKINSON, 1783, p. 124) 

119 A carta de renúncia de Filipe V foi firmada em março de 1713. As cartas dos Duques de Berry e Orleans, em 
novembro do ano anterior.   
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Dunquerque (art. IX); e cedia aos ingleses a Ilha de St. Chistophers e Port Royal, no Caribe, assim como 

New Scotia, Acadia e New Found Land na América do Norte (art. XII).  

Junto ao Tratado de Paz foi assinado um Tratado de Navegação e Comércio, cujos 51 artigos 

buscavam estabelecer as novas regras da prática de navegação e comércio entre ingleses e franceses120. 

De maneira geral, regras mais ou menos equânimes são combinadas e impostas aos comerciantes de um 

e outro país, seja no relativo a direitos como deveres (art. VIII). Trata-se de regular os produtos legais121, 

e coibir a venda de armas, pólvora e canhões (art. XVIII); estabelecer o uso de passaportes no caso de 

uma ou outra nação estar em guerra (art. XXI). A única concessão explícita aos ingleses é a redução da 

tarifa de importação sobre o tabaco inglês (art. X).         

Se a Inglaterra – Grã-Bretanha desde 1707 – foi a principal beneficiária das novas relações 

estabelecidas com esse um quarto de século de guerras, definitivamente, quem mais sofreu foi a 

Espanha. Grã Bretanha e Espanha assinaram, entre 1713 e 1715, cinco tratados internacionais, sendo 

dois tratados de paz e três tratados de comércio.  

Três meses antes que o Tratado de Paz entre Grã-Bretanha e França viesse a ser assinado, cinco dias 

antes da assinatura do Tratado de Paz entre Grã-Bretanha e Espanha, estas duas potências já haviam 

acertado pelo Tratado de Transferência de Assiento, o direito inglês, a vigorar por período de três 

décadas, de introdução de 4800 negros escravos, por ano nas colônias espanholas da América e a 

condução de um navio de 500 toneladas de mercadorias por ano a Buenos Aires (art.I). Trata-se, 

igualmente, de combinar algumas regras de preços a esses escravos (art.VIII)122; garantir a residência de 

seis ingleses no império espanhol a fim de conduzir tal comércio (art. IX); o direito da coroa inglesa 

enviar dois navios de guerra à America espanhola a fim de averiguar o andamento da atividade 

comercial (art. XII); impor a figura do juiz conservador a fim de proteger os residentes ingleses (art. 

XIII); proibir qualquer outra empresa de comercializar negros à América espanhola (art. XVIII); e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120 Art. VIII: "Furthermore, it is agreed and concluded as a general rule, that all and singular the subjects" (...) 

"shall use and enjoy the same privileges, liberties, and immunities at least, and liave the like favour in all 
things, as well in the courts of justice, as in all fuch things as relate either to commerce, or to any other 
whatever, which any foreign nation, the most favoured, has, uses and enjoys, or may hereafter have, use. and 

enjoy". (JENKINSON, 1783) 
121 Dentre as mercadorias que não podem ser proibidas, enumera: "all sorts of clothes, and all other 

manufactures woven of any wool, flax, filk, cotton, or any other materials whatever; all kinds of clothes and 
wearing apparel, together with theipecies whereof they are ufed to be made; gold and silver, as well coined as 
uncoined, tin, iron, lead, copper, brafs, coals ; as also  heat and barley, and any other kind of corn and pulse ; 
tobacco, and likewise all manner of spices, (kited and smoaked flesh, saked fish, cheese and butter, beer, oils, 
wines, sugars, and all sorts of fait, and, in general, all provisions which ferve for the nourihment of mankind, 
and the sustenance of life. Furthermore, all kinds of cotton, hemp, flax, tar, pitch, ropes, cables, fails, 
sailcloths, anchors, and any parts of anchors ; alio shipmasts, planks, boards and beams of what trees foever; 
and all other things proper either for building or repairing ships ; and all other goods whatever, which have 
not been worked into the form of any instrument, or thing prepared for war, by land or by shall not be reputed 
contraband, much less such as have been already wrought and made up for any other use; all which shall 
wholly be reckoned among free goods" . Idem.   

122 Fica estipulado que a venda dos negros poderá ser decidida pelos acionistas, "at the best priceses they shall be 
able to get". Somente em Santa Martha Cumana e Maracaibo, não deverão ser mais caros do que "three 
hundred pieces of eight each". 
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garantir o máximo de liberdade aos comerciantes ingleses acertando-se que navios negreiros poderão 

zarpar de portos da Grã-Bretanha ou Espanha, como desejarem, bastando que prestem conta de quais os 

navios serão utilizados e quais portos serão aportados (art. XXVI). 

Já estabelecida a paz com a França e garantido o direito de assiento, o qual foi repassado à 

Companhia dos Mares do Sul, será em julho de 1713, que William III e Filipe V chegaram a um acordo 

de paz.  Novamente, Filipe V assentia a renúncia de seus direitos sucessórios sobre a França (art. III) e a 

legalidade das regras britânicas às regras de sucessão da Rainha Anne (art. V).  São impostos, então, 

importantes diminuições dos domínios espanhóis. Os territórios de Gibraltar123 e da Ilha de Minorca124 

foram cedidos aos ingleses (arts. X e XI); o Reino de Sicília, entregue à Casa de Savóia125; e os Países 

Baixos e o Ducado de Milão, devolvidos à Casa dos Habsburgos Austríacos.   

Assinado em Antuérpia, em Novembro de 1715, o Tratado de Paz entre Grã-Bretanha, Províncias 

Unidas, Sacro Império e Espanha selou as últimas extirpações que Filipe V acatou a fim de se manter à 

frente da coroa espanhola. Agora, eram-lhe diminuídos os territórios dos Países Baixos espanhóis, 

cedidos definitivamente aos austríacos (art. I). A defesa dos países baixos austríacos seria compartilhada 

entre a Coroa Austríaca e as Províncias Unidas, que mantinham para si o direito de ocupar e reconstruir 

fortalezas nos distritos de Namur, Tournai, Menin, Furnes, Warneton, Ypres, Knoque e Dendemonde 

(art. II, II). Em pleno território dos países baixos austríacos, poderiam manter um contingente de até 35 

mil homens preparados à guerra·, os quais poderiam ser parcialmente custeados por tributos locais126. 

Não bastasse, a fim de se garantir tal verba, se admitia o uso de força na cobrança sobre dívidas 

atrasadas127 (art. XIX). 

O Tratado de Utrecht de 1713, as mortes da Rainha Anne, em agosto de 1714, e de Louis XIV, em 

novembro de 1715, e o Tratado de Antuérpia demarcam o fim de um primeiro movimento de rivalidade 

entre ingleses e franceses nesta secular luta que travaram pela hegemonia europeia. Não só aí é clara e 

evidente a superioridade da força inglesa sobre as forças holandesa, austríaca e espanhola, como à 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 Pelo artigo X do Tratado de Paz afirmado entre Grã-Bretanha e Espanha, a 31 de julho de 1713, em Utrecht, o 

território de Gibraltar é oficialmente transferido aos ingleses. Formaliza-se, igualmente, o direito inglês de 
comercializar nos arredores da cidade em tudo aquilo que for necessário à manutenção de tropas e recursos 
básicos aos habitantes. Ao mesmo tempo, a Rainha Anne assente em não dar abrigo a navios de guerra mouros. 

124 A ilha de Minorca é transferida pelo artigo XI do Tratado de Paz entre Grã-Bretanha e Espanha, de 1713. Seja 
no caso de Gibraltar ou Minorca, a Espanha mantém o direito de compra se a Coroa Britânica desejar vender os 
territórios.  

125 Pelo artigo XIII e XIV do Tratado de Paz, fica estabelecida a transferência do Reino de Sicília a Vitor 
Amadeus, Duque de Savóia, e fica acertado que, no caso de impossibilidade na sucessão da casa de Savóia, o 
reino de Sicília deverá retornar à Coroa Espanhola. 

126 Pelo art. XIX: Carlos VI assente em pagar a soma de 500000 crowns ou 12000000 florins, a fim de contribuir 
aos custos das Províncias Unidas em manter a defesa do território. Fica estipulado que: Tournay contribuirá 
com 55000 florins, Tournesis, 25 000 florins, Menin, 90000 florins; West Flandres, 44000 florins. Um terço do 
total caberá à província de Brabant e o outro terço, à Província de Flandres. 

127 "On failure whereof, or rather in cafe the faid States fhould not grant the fubfidies with the neceffary fpeed, 
the States General may proceed to methods of compulfionand execution, and even to violence" (JENKINSON, 
1783, p. 275) 
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Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 

própria França, se alguma dúvida ainda havia, agora era claro que o sistema político europeu encontrara 

uma nova bipolaridade. Aos contemporâneos, a percepção desse movimento ascendente da Inglaterra 

não passava imperceptível.  

 
Mapa 5: Guerra de Sucessão Espanhola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo menos dois trunfos do poder inglês encontravam-se já devidamente bem marcados: sua 

superioridade financeira e seu poder marítimo. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, os custos 

militares totais da Inglaterra atingiram L. 93.644.560, dentre os quais L64. 239.477 foram obtidos por 

receitas tributárias, e os restantes L 29.405.083 foram financiados por crédito público, L 9.471.324 foram 

obtidos por títulos de curto prazo e L 20.7000.070 foram obtidos por títulos de longo prazo.   

Houve, igualmente, estreito relacionamento entre a evolução dos instrumentos de endividamento 

público e a ascensão ultramarina da Inglaterra. Para além do papel desempenhado pelo Banco da 

Inglaterra como financiador das demandas da Royal Navy durante o período de guerra, estabelecidos os 

termos de paz, as companhias de comércio de longa distância, organizadas em joint-stock companies, e 

já detentoras dos privilégios conquistados militarmente, assumiam papel protagonista no comércio de 

longa distância.  

A relação entre estas companhias comerciais de capital aberto e o Estado inglês inicia-se a partir da 

venda de direitos e privilégios comerciais, e se aprofundam a partir do momento em que os portfólios 

das companhias passam a conter o grosso dos rendimentos dos títulos públicos. A história da Companhia 
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dos Mares do Sul é exemplar. Todos aqueles acionistas portadores de obrigações do governo referente a 

títulos emitidos ao longo da Guerra de Sucessão Espanhola foram transformados em acionista da 

empresa, a qual já nascia com o privilégio de realizar o comércio na América, inclusive o direito de 

assiento. Abriram-se, igualmente, inscrições na companhia e, em dezembro de 1713, o montante 

investido atingia L 9.177.986.  Inter-relacionados os títulos públicos e o desempenho da companhia de 

comércio, a liquidez econômica e financeira da companhia influenciaria a saúde financeira do Estado. 

Ao mesmo tempo, a inserção da companhia no mercado internacional dependia das próprias 

capacidades militares inglesas, e estas acabavam de se impor.  

O mútuo desgaste de ingleses e franceses ao longo deste período de belicosidade permitiu uma 

aproximação militar e diplomática entre as duas potências nas décadas seguintes. Antes de ingressarem 

em novos confrontos, interessava-lhes, ainda que temporariamente, mais a união de suas forças em vista 

à contensão das pretensões espanholas que se fizeram ressurgir na Itália nos anos de 1718/1719, e o 

alinhamento de sua política externa à causa anti-moscovita que se desenrolava sobre o tabuleiro do Mar 

do Norte128.   

Os Tratados de Utrecht e Antuérpia não interromperam as guerras europeias, como também 

forneceram novo combustível à ambição de Filipe V. Em agosto de 1717 Filipe iniciou hostilidades 

contra a Áustria, invadindo a ilha de Sardenha, tomando vantagem do fato de que a Áustria estava 

envolvida na Guerra Austro-Turca (1716-1718). Uma frota espanhola com aproximadamente 9000 

soldados partiu de Barcelona, sob comando do Marques de Ledi, e atacou a Sardenha. A reação 

austríaca foi, então, limitada e, de fato, só se efetivou após a assinatura do Tratado de Passarowitz, em 

julho de 1718, quando austríacos e turcos otomanos estabeleceram paz no tabuleiro balcânico. 

Relativamente livre para executar seus avanços, a Espanha atacou e tomou a Sicília.  

Então, um bloco de alianças estava em vias de ser construído a fim de expurgar definitivamente os 

avanços territoriais espanhóis. À aliança implementada por ingleses e austríacos, juntaram-se os 

franceses, em dezembro de 1718, e holandeses, em agosto do ano seguinte. Estava conformada a 

Quádrupla Aliança, a quem o Ducado de Sabóia aderiu-se, posteriormente, como quinto elemento.  

A reunião de forças reverteu rapidamente o quadro militar na Itália. Os ingleses retomaram a Sicilia, 

na batalha naval de Cape Passaro, e o Conde Mercy venceu a segunda batalha de Milazzo, retomando 

Messina e impondo cerco sobre Palermo. Em combinação a tal esforço, na península ibérica, o Duque de 

Berwick iniciava nova invasão anfíbia sobre a Espanha, invadindo a Catalunha; e um segundo 

movimento invasor partiu de Vigo, seguindo em marcha até Pontevedra.  

Pelo Tratado de Hague, assinado em 17 de fevereiro de 1720, Filipe V era novamente enquadrado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 Pelo Tratado de Estocolmo, assinado em 21 janeiro de 1720, a Grã-Bretanha assente auxílio na luta contra o 

império moscovita. Tal ajuda é avalaiada em 6 mil soldados ou “4000 imperial dollars” (art. VII). A Aliança 
tem o tempo de validade de 18 meses.  
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pelo sistema. Era fundamentalmente obrigado a renunciar a todos os territórios por ventura capturados ao 

longo do conflito. E ainda que capaz de preservar o direito do seu terceiro filho ao Ducado de Parma e 

Placência, o Duque de Savoia era obrigado a ceder seu trono na Sícilia aos austríacos e assumir o menos 

prestigioso Reino da Sardenha.    

A Guerra da Quádrupla Aliança consiste o único momento ao longo do século XVIII em que a 

Grã-Bretanha e a França estiveram em comunhão de forças. Tal proximidade estendeu-se até 1731. Em 

tendência diametralmente oposta seguia relação entre Grã-Bretanha e Espanha, cujas causas de atrito 

nutriam ódios recentes e os tumultos se aprofundavam. Não só os britânicos se imiscuíram 

profundamente no retalhamento dos domínios de Filipe V, como a sua ascensão colonial sobre a 

América espanhola passou a ser foco de um novo conflito.  

Os ingleses encontravam-se, agora, mais bem assentados no Novo Mundo do que meio século 

atrás. Não só sua marinha era mais poderosa para atuar no Atlântico e no Caribe, como suas possessões 

ultramarinas haviam ampliado em extensão e população 

Os dados coletados por Findlay and O’Rourke (2007), em Power and Plenty, combinados aos de 

Maddison (2001), em Historical Statistics of the World Economy assinalam o peso da questão. Em 1650, 

a população residente nas colônias da América do Norte contabilizava-se em aproximadamente 55 mil 

colonos na América do Norte e, nas colônias caribenhas, 59 mil colonos, divididos entre brancos e 

negros. Esta população total de 114 mil súditos, no ano de 1650, atinge, 50 anos mais tarde, em 1700, a 

marca de 412 mil. A tendência explodirá para 1,5 milhão, em 1750. Destes, 1,2 milhão residentes nas 

colônias da América do Norte; 330 mil, no Caribe.   

 
Tabela 3: População das colônias britânicas, 1650 - 1777 
	  

População	  das	  colônias	  britânicas,	  1650	  -‐	  1777	  (milhares)	  

	   1650	   1700	   1750	   1777	  
	  	   North	  America	  

Brancos	   53	   234	   964	   1816	  
Negros	   2	   31	   242	   467	  
Total	   55	   265	   1206	   2283	  

%	  de	  Negros	   4%	   12%	   20%	   20%	  
	  	   West	  Indies	  

Brancos	   44	   32	   35	   45	  
Negros	   15	   115	   295	   434	  
Total	   59	   147	   330	   479	  

%	  de	  Negros	   0,254237288	   0,782312925	   0,8939394	   0,90605428	  
Fonte:	  Findlay	  and	  O'Rourke	  (2007).	  

 

Não só o peso demográfico das colônias britânicas incomodava a Espanha. Incomodava-lhe a 

inserção inglesa nos principais comércios do circuito atlântico e, dentre todos, o do tráfico negreiro. A 

ascensão dos ingleses no tráfico negreiro iniciara-se a partir do terceiro quartel do século XVII e esteve 
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primeiramente vinculada à ampliação de braços escravos em suas colônias caribenhas de açúcar. Aí, a 

população negra elevara-se de 15 mil para 115 mil indivíduos; enquanto nas colônias da América do 

Norte, obviamente com uma concentração nas colônias meridionais, neste mesmo período, a população 

negra passara de 2 mil para 31 mil indivíduos. 

 
Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do século dezoito, a atuação ascendente do tráfico negreiro conduzido pelos ingleses 

crescerá à justa medida do seu próprio poder. Quase 6 milhões, dos estimados 9 milhões de africanos 

que foram forçadamente trazidos à América, o foram entre 1701 e 1810, tendo cabido aos comerciantes 

ingleses algo em torno de 40% deste comércio, e aos portugueses, algo em torno de 30%. A população 

negra nas colônias da América do Norte atingirá, em 1750, 242 mil indivíduos e, no Caribe, 295 mil 

indivíduos.  

Na altura da segunda década do século XVII, parte substancial da demanda inglesa pelos braços 

escravos tinha como destino suas próprias colônias, com destaque à ilha açucareira da Jamaica e as 

colônias de tabaco do sul da América do Norte. No entanto, o mercado de asiento das colônias 

espanhola, além de sua grande relevância comercial, era a fratura de tensão principal entre os poderes 

naquele tabuleiro.  

 

 

 

 

 

Nègres	  a	  fond	  de	  calle,	  Rugendas 
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Tabela 4:  Shipment of African Slaves to the America, 1500 - 1870  
  

Shipment	  of	  African	  Slaves	  to	  the	  America,	  1500	  -‐	  1870	  (000)	  

	  	   1500-‐1600	   1601-‐1700	   1701-‐1810	   1811-‐1870	   1500-‐1870	  

Brazil	   50	   560	   1.891	   1.145	   3.646	  
Caribbean	  

	  
464	   3.234	   96	   3.794	  

Spanish	  America	   75	   293	   579	   606	   1.553	  

United	  States	  
	   	  

348	   51	   399	  
Total	   125	   1.317	   5.704	   1.847	   8.993	  
Fonte:	  Maddison	  (2001).	  

 
  
Tabela 5: Atlantic Slave Shipments by Portugal and Its Competitors, 1701 - 1800 
	  

Atlantic	  Slave	  Shipments	  by	  Portugal	  and	  Its	  
Competitors,	  1701	  -‐	  1800	  (000)	  

England	   2.532	   North	  America	   194	  
Portugal	   1.796	   Denmark	   74	  
France	   1.180	   Other	   5	  

Netherlands	   351	   Total	   6.132	  
Fonte:	  Maddison	  (2001).	  

 

O asiento conferia importante privilégio comercial à Companhia dos Mares do Sul. O usufruto 

deste privilégio envolvia inserção em um comércio de alta lucratividade, também de elevado risco 

sistêmico. E, enquanto perdurou a pressão militar de Filipe V, ao longo do conflito travado entre a 

Quádrupla Aliança e a Espanha, a Companhia dos Mares do Sul passou por dificuldades comerciais. 

Impedida de realizar o seu comércio de maneira efetiva ao longo de três anos, a companhia acabou por 

sofrer um ataque especulativo, que se alastrou ao sistema bancário inglês sobre o qual ela se assentava. A 

South Sea Bubble é considera a primeira crise financeira moderna e o Banco da Inglaterra encontra-se 

em seu epicentro junto à companhia.  

 Em um primeiro intento, o banco até se movimentou e pode captar L 2.281.200 para repassar à 

Companhia em troca de títulos. Ao longo do processo, todavia, Walpole considerou por demais custosos 

seguir na renegociação das dívidas com a empresa, e esta foi gradualmente, se tornando parte do tesouro.  

A partir da South Sea Bublle, nova estratégia financeira de arrecadação substituiria a prática de 

engraftment. Pelo Bubble Act, publicado em 1720, o parlamento inglês decidia que as Joint-Stock 

Companies cessavam sua participação no negócio da dívida pública, e esta passou a depender dos 

underwriters, grupos especializado em atender demandas de capitais pelo uso de lista de subscritores, 

dentro e fora da Inglaterra. A diminuta participação que as companhias exerceram como credora do 

governo pode ser observada a partir da estagnação de sua participação no total da dívida pública. Entre 

1719 e 1749, o total da dívida com as companhias aumentou somente L 1.227.712.    

No que pese as dificuldades, passageiras, enfrentadas pela Companhia dos Mares do Sul, a cessão 
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do asiento permaneceu importante privilégio comercial dos traficantes de escravos ingleses e tal posição 

foi reiteradamente confirmada no Tratado de Paz da Quádrupla Aliança. A posição, relativamente 

enfraquecida da Espanha no que concerne à sua capacidade de efetivar sua política colonial, levou-a a 

buscar a modernização de sua força naval, a qual passou a ter um braço denominado Guarda costas, 

cujo objetivo consistiu em manter vigilância sobre eventuais excessos cometidos pelos ingleses.  

Às acusações de contrabando seguiram-se choques intermitentes entre as forças navais inglesa e 

espanhola atuantes no Caribe, ao longo das décadas de 1720 e 1730, até que, em 1739, uma luta franca 

foi então iniciada. Conhecida como Guerra de Jenkis Ear (1739-42)129, esta se desenvolveu 

precipuamente na América, antes que se envolvesse como parte de uma guerra europeia. Dentre as 

principais ações militares, destacaram-se os ataques ao porto de La Guaira, em outubro de 1739, na 

província da Venezuela; o saque e destruição de Porto Belo, em novembro de 1739130, uma série de 

ataques ao porto de Cartagena, entre 1740 e 1741131, um ataque à Baía de Guantânamo, no ano de 1742, 

e a captura do Galeão de Manilla, em junho de 1743.    

Quando as hostilidades anglo-espanholas estouraram, tanto Grã-Bretanha como Espanha esperaram 

uma reação francesa, que não se pronunciou de imediato. Manter o tabuleiro restrito às Américas, 

conquistar posições em detrimento da Espanha, sem impor uma vitória decisiva, que evidenciasse a 

assimetria de forças talvez pudesse lhe manter uma conjuntura favorável de atuação. Este foi o cálculo 

estratégico dos ingleses para evitar a intromissão de Luis XV.  

Não foi, porém, a assimetria de forças entre Inglaterra e Espanha que lançou ingleses e franceses em 

nova guerra infraticida, mas sim a complexa situação que se desenvolvia na sucessão do Sacro Império. 

 Tendo falecido sem um herdeiro de gênero masculinho, a sucessão de Carlos VI reacendeu as 

oportunidades e os ânimos internacionais. O centro de discussão pautou-se sobre a legitimidade na 

sucessão de Maria Teresa, filha mais velha de Carlos VI e apontada como herdeira por indicação 

testamental. Mas o que estava em jogo era não só a coroa do império, como também os amplos e 

vulneráveis domínios que os Habsburgos detinham na Áustria, Hungria, Países Baixos, Bohemia, Itália.  

De maneira simplificada, dois blocos se enfrentaram: a favor da posição de Maria Teresa 

organizaram-se Inglaterra, Áustria, posteriormente a Sardenha e as Províncias Unidas, defensores da 

Pragmatic Sanction; contra a ideia de que uma mulher pudesse ascender ao trono habsburgo, tal qual 

definido pela Salic Law, aliaram-se França, Prússia e o Eleitor da Baviera, posteriormente, Espanha, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129 As tensas relações que se perpetuaram entre as potências fizeram do capitão inglês Robert Jenkins, quem teve uma das 
orelhas cortada, sua principal vítima. O fato ocorreu em 1731, mas foi anos depois que o seu depoimento foi pronunciado 
no Parlamento Britânico e reacenderam as desavenças. 
130 A partir do ataque a Porto Belo e a destruição do forte de São Lourenço, ambos localizados no estreito de Panamá, os 
espanhóis passaram a fazer uso regular da travessia pelo Cabo Horn, a fim de atingir suas colônias voltadas ao Pacífico.  
131 O terceiro ataque, março de 1741, foi uma das maiores operações anfíbias intentadas pela Grã-Bretanhas. Liderados 
por Vermon, 186 barcos, 27 mil homens e 2660 peças de canhão atacaram as forças da Espanha, mas foram repelidos. A 
disseminação de uma epidemia febre amarela sobre os soldados britânicos foi considerada uma das causas do fracasso da 
investida.  



 
70 

	  

Nápoles e Gênova. 

Os movimentos militares que desencadearam a Guerra de Sucessão Austríaca originaram-se de 

duas diferentes frentes, dos quais, progressivamente, se aproximaram. Em 1740, nas planícies dos Rios 

Oder e Vístula, a Prússia de Frederico II, até então uma pequena potência de pouco mais de dois milhões 

de habitantes, aproveitou-se da debilidade política da Casa Habsburgo e invadiu a rica região da Silésia.  

À Prússia, o ataque à Silésia era interessante porque a conquista de territórios era o único meio pela 

qual efetivaria a conquista de contiguidade de seus territórios. A princípio, o sucesso da campanha 

prussiana não teve grandes repercussões diplomáticas, mas quando tal movimento militar se mostrou 

parte de uma estratégia mais ampla, na qual contava com o apoio de Luís XV, que já mobilizara seu 

exército e iniciava sua marcha à Bavária, a fim de abrir novo front de guerra. A partir de então, 

generalizou-se a insegurança continental e os esforços de organização de uma aliança militar capaz de 

deter franceses, prussianos e bávaros foi, efetivamente organizada.  

Ao longo de 1742, a Áustria enfrentou a pressão de dois fronts de guerra, um a partir da Prússia e 

destinado atacar Saxônia e Morávia; outro a partir da Bavária contra o exército franco-bávaro, 

intencionado à conquista da Bohemia. A pressão foi suficiente para que Maria Teresa aceitasse assinar, 

ao fim desta campanha, um tratado através do qual selou a paz com a Prússia, encerrando o primeiro ato 

da Guerra da Silésia (1740-1742). A guerra tornara-se, todavia, mais complexa e diversificada em seus 

tabuleiros do que a relação austro-prussiana e o território da Silésia. A decisão unilateral da Prússia não 

findara as contendas entre a Áustria e a França e, neste momento, uma aliança com os ingleses já havia 

sido construída por Maria Teresa. 

Adormecida há quase três décadas, a rivalidade anglo-francesa transformar-se-ia, brevemente, em 

hostilidade aberta, ainda que uma declaração de guerra fosse evitada. Liderada pelas forças britânicas e 

austríacas, posteriormente auxiliada pelas forças holandesas, reuniu-se em Haunu, um exército decidido 

a atuar contra o avanço das forças lideradas por Luís XV, transformando a Guerra de Sucessão Austríaca 

em nova guerra continental.  

Simultaneamente, na Itália, no ano de 1741, a Espanha de Filipe V buscou restabelecer seu domínio 

sobre os territórios perdidos nas recentes guerras. Aliou-se aos napolitanos e aproveitou-se das 

dificuldades políticas e militares de Maria Teresa para atacar suas possessões na península itálica. Uma 

invasão anfíbia espanhola assumiu o controle sobre o Estado de Presidii, ubicado no Promontório 

del’argentária, à costa do Mar Tirreno, e avançou sobre os territórios austríacos. Combateram, primeiro, 

contra o Ducado de Toscana e, em seguida, sobre Modena, Parma, Milão e Mântua 

 A agressividade militar da campanha espanhola levou Maria Teresa e o Rei Carlos Emanuel da 

Sardenha a aproximarem-se diplomaticamente e juntarem seus esforços contra o inimigo comum. A 

aliança foi, então, aderida pela Inglaterra, no ano de 1743.   

Assinaram, então, em Westminster, um Tratado que decidia pela conformação de uma inviolable 
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alliance, a qual deveria ser mantida até que a guerra, em todos os seus tabuleiros, estivesse encerrada 

(art. I e art. XI); Maria Teresa assumia responsabilidade por manter um corpo de 30 mil soldados em 

seus territórios italianos, enquanto o rei de Sardenha se comprometia a comandar uma força de 40 mil 

soldados e 5 mil cavaleiros (art. V). Ao rei Carlos Emanuel era garantido, igualmente, o comando das 

tropas aliadas (art. VI). A participação inglesa seria exercida de duas maneiras: primeiro, George II 

prometia enviar ao Mediterrâneo, "a strong squadron of ships of war, and bom vessels, and fire-ships" 

(art. VII); segundo, prover subsídio, regular, da ordem de "two hundred thousand pounds sterling per 

annun" (art. VIII) ao Rei da Sardenha até o fim do conflito. Foi decidida uma série de transferências 

territoriais entre o Reino de Sardenha e Áustria. Carlos Emanuel abria mão de suas pretensões sobre o 

Estado de Milão (art. III). Maria Teresa abria mão de território entre o Lago Maggiori e os Rios Ticino e 

Pó (art. IX). Transferia, igualmente, o porto de Final à Sardenha (art. X). Ao fim, acordava-se em 

convidar à aliança as Províncias Unidas (art. XVI), quem respondeu positivamente pelo convite. 132 

Foi então que a Prússia retomou a aliança contra a França e voltou a pressionar a Áustria, 

reiniciando a Segunda Guerra da Silésia (1744 – 1748). Diferentemente do quadro inicial do conflito, 

agora, a rivalidade entre Inglaterra e França estendia-se para além das planícies alemãs, também aos 

Países Baixos, à Península Itálica, e confrontos menores ocorreram nas colônias americanas e na Índia.  

Os tabuleiros dos Países Baixos e da Silésia estiveram sob constante pressão das forças lideradas 

pela França. Em 1744, Luís XV juntou uma força de mais de 90 mil homens na invasão dos Países 

Baixos austríacos e conquistou, temporariamente, Menin e Ypres, as quais abandonaram posteriormente. 

Em 1745, na batalha de Fontenoy, a importante fortaleza de Tournay cairia à força francesa. A crítica 

situação dos aliados pioraria quando, neste mesmo ano, Charles Stuart, filho de James II, desembarcou 

na Escócia e navegou em direção à Inglaterra com uma força militar composta de cinco mil soldados de 

infantaria e 300 cavaleiros. Diretamente auxiliado por Luís XV, James Stuart estava decidido a assumir a 

coroa britânica.  

Em março de 1746, na Batalha de Culloden, as forças jacobitas foram definitivamente derrotadas, 

selando o último interno de James Stuart retomar o poder britânico. Não tendo atingido seu objetivo 

principal, a ousadia da investida teve seus méritos na medida em que obrigou as forças britânicas à 

defesa de sua soberania nacional, contribuindo aos esforços que França e Prússia mantinham nos demais 

tabuleiros. Beneficiou especialmente a Prússia, que enfrentou um último intento por parte de Maria 

Teresa, agora aliada às forças da Saxônia, na retomada da Silésia.  

O fracasso da invasão foi, porém, o último de Maria Teresa na Segunda Guerra da Silésia. Pelo 

Tratado de Dresden, assinado em dezembro de 1745, Prússia e Áustria voltavam a estabelecer paz, 

concordando, igualmente, na cessão definitiva por parte da Áustria do território da Silésia à Prússia; e por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132 JENKINSON, C. A Collection of all the Treaties of Peace, Alliance, and Commerce, Between Great-Britain 

and other Powers: From the Revolution in 1688 to the Present Time. P. 53 – 68.  
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	   Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 

parte da Prússia, no reconhecimento da legitimidade de Francis I, marido de Maria Teresa, como 

Imperador do Sacro Império Romano.  

Na península itálica, as diretrizes de força do tabuleiro militar foram, inicialmente, conduzidas por 

Filipe V, desejoso de restabelecer seus domínios na Toscana, em Parma, Milão e Mântua. O 

envolvimento da Inglaterra, no conflito, a partir de 1743, parecia ter-lhe conturbado seus propósitos, mas, 

a partir de 1744, as forças espanholas e napolitanas tiveram apoio explícito das forças francesas. 

Organizaram uma força aliada que foi denominada Gallispan army, que realizou grandes avanços sobre 

o norte da Itália e impôs pesadas derrotas ao Duque de Savóia-Sardenha. Mostrou-se de grande 

importância aos rumos da conjuntura, a aliança acertada com Gênova, assinada em 1745, que permitiu 

um acesso direto e alternativo ao tabuleiro militar que se desenhava na região dos Alpes Marítimos.  

 Foi somente a partir da paz assinada com os prussianos que a Áustria pode, enfim, junto à 

pragmatic army, mobilizar suas forças na luta pela recuperação dos territórios italianos. A partir de 1746, 

iniciaram a transposição dos Alpes pela região do Tirol, e deram início a vitoriosa campanha, pela qual 

reconquistaram Milão, cortaram a linha do Rio Pó ao vencerem a batalha de Piacenza, e impuseram um 

sítio sobre Gênova. A vitória definitiva das forças austríacas e da Savóia sobre as forças bourbônicas se 

confirmaria na batalha de Colle dell’Assietta, no verão seguinte.   

O envolvimento em lados opostos de ingleses e franceses na Guerra de Sucessão Austríaca, a partir 
de 1743, repercutiu também na América do Norte e Índia, mas em escala de destruição limitada. No 
Novo Mundo, a rivalidade centrou-se na fronteira entre New France e as colônias inglesas de New 
England, New York e New Scotia, cabendo destaque à captura da fortaleza de Louisbourg em Cape 
Breton por uma milícia de colonos ingleses no ano de 1745.  Na Índia, as principais ações militares 
travadas foram o cerco francês ao porto inglês de Madras e o ataque inglês à feitoria francesa de 
Pondicherry.  

A balbúrdia era o prenúncio de atritos bem mais graves. 
 

Mapa 6: Ascensão da Prússia 
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Na altura de 1748, um suposto equilíbrio instável havia sido atingido, e foi possível estabelecer 

negociações de paz. França e Inglaterra mais ou menos se equiparavam e haviam obtidos resultados 

distintos nos vários tabuleiros pelos quais a guerra se espalhara. A França avançara importantes posições 

nos Países Baixos e sobre domínios ocidentais do Sacro Império; a Inglaterra, por seu turno, aumentara 

seu poder de influência na Itália e no espaço ultramarino133.  

Pelo Tratado de Aix-la-Chapelle, firmado em 1748, por Grã-Bretanha, França e Províncias Unidas, 
assentido por Espanha, Gênova, Sardenha, Modena e Áustria, chegavam a acordo de paz. As condições 
estabelecidas para o fim do conflito envolveram, em grande medida, o retorno às condições políticas e 
institucionais do período pré bellum, com a devida aceitação da legitimidade de Maria Teresa (1745 – 
1765) 134 em suceder Carlos VI no trono do Sacro Império Romano (art. V). Em troca, a rainha 
obrigava-se, porém, a ceder a região da Silésia à Prússia (art. XXII), além dos ducados de Parma, 
Piacenza e Guastalla a Fernando VI (1746 - 1759), rei da Espanha (art. VII)135. A França, por seu turno, 
retornava seus ganhos territoriais sobre os Países Baixos austríacos a Maria Teresa – enquanto esta se 
obrigava a ceder às Províncias Unidas as fortalezas pelas quais teria direitos contratuais estabelecidos 
(art. VI)136e acordava com a Grã-Bretanha quanto à restituição da Ilha de Cape Breton pela devolução 
de Madras (art. VIII). O ducado de Modena e a República de Genova retomaram sua condição soberana 
(arts. XIII e XIV). Tratou-se igualmente do período em que o comércio garantido pelo Tratado de 
Assiento esteve interrompido, tendo ficado decidido, em acordo definitivamente selado em 1750, que os 
ingleses receberiam uma compensação de 100 mil libras esterlinas137.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133 "Nessa época, o exército francês tinha os holandeses à sua mercê, mas compensaria isso a pressão cada vez mais 
forte sobre o seu comércio marítmo, ou a perda de grandes colônias? Inversamente, de que servia aos ingleses a tomada 
de Luisburgo sobre o rio São Lourenço, e as vitórias navais de Anson e Hawke, se a França conquistasse os Países 
Baixos? Em consequência, as conversações diplomáticas promoveram uma volta geral ao status quo ante, com a 
significativa exceção da Silésia conquista por Frederico." (Kennedy, 1986, p. 113) 
134 Maria Teresa foi a única Imperatriz do Império Habsbugo. Manteve-se à frente do trono de 1745 a 1765, e 

quando seu esposo Francisco I faleceu, transferiu a coroa a seu primogênito Jose II. Se manteve enquanto 
rainha da Hungria e Croácia e arquiduquesa da Áustria até sua morte, no ano de 1780.  

135 Na carta de aceitação da transferência de Parma, Placencia e Guastalla, Maria Teresa afirma: "with the right 
of reversion to the present possessors, after that his Majesty the King of the Two Sicilies shall have suceeded to 
the Crown of Spain; as also in case the sair most serene infant Don Philip should happen to die without 
children." (JENKINSON, 1783, p. 76). Da mesma forma, na carta de aceitação da transferência de Placencia e 
Plaisantine, Carlos Emanuel afirma: "reserving, however, expresly to us, and our successors, the right of 
reversion". (JENKINSON, 1783, p. 78). O conflito de interesses na região do vale do Rio Pó persistia, agora, 
em forma latente.  

136 Art. VI. "The Emprefs Queen of Hungary and Bohemia fhall be put, in confequence hereof, in full and peaceable 
poffeffion of all that ihe polfefled before the prefent war in the Low Countries, and clfewhere, except what is otherwife 
regulated by the prefent treaty. In the fame time the Lords the States General of the United Provinces fhall be put in full 
and peaceable poffeffion, and fuch as they had before the prefent war, of the places of Bergen-op-Zoom and Maellricht, 
and of all they poflefled before the faid prefent war in Dutch Flanders, Dutch Brabant, and elfewhere : And the towns and 
places in the Low Countries, the fbvereignty of which belongs to the Emprefs Queen of Hungary Hungary and Bohemia, 
in which their High Mightlneffes have the right of garrifon, ihall be evacuated to the troops of the R.epublick, within the 
fame fpace of time." (JENKINSON, 1783, p. 73/74) 
137 Pelo artigo segundo do Tratado de Madri, assinado em 5 de outubro de 1750, e relativo ao artigo 16 do 

Tratado de 1748: “His Britannick Majesty, in consideration of a compensation of one hundred thousand 
sterling, which his Catholick Majesty promises and engages to cause to be paid, either at Madrid of London, to 
the Royal Assiento Company, within the term of three months at latest, to be reckoned from the day of the 
signing of this treaty.” (JENKINSON, 1783, p. 108) 
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Mapa 7: Europa em 1750 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ascensão da Prússia na Europa central, a manietada inserção austríaca nos Países Baixos, as 

rivalidades dinásticas na Península Itálica e complexos tabuleiros a girar em meio à crescente tensão 

entre Grã-Bretanha e França – a qual, por si só, já transbordava da Europa para suas colônias – 

impossibilitavam a perpetuação das ordens estabelecidas pelo Tratado de Paz Aix-la-Chapelle. Seu 

artigo XVIII reconhecera explicitamente as inúmeras querelas existentes e mal resolvidas. Quantas 

deveriam ser as implícitas?  

Art.	  XVIII.	  The	  demands	  of	  money	  that	  his	  Britannick	  Majefty	  has,	  as	  Elector	  of	  
Hanover,	  upon	  the	  crown	  of	  Spain	  ;	  the	  differences	  relating	  to	  the	  abbey	  of	  St.	  
Hubert;	  the	  enclaves	  of	  Hainault,	  and	  the	  bureaux	  newly	  eftablilhed	  in	  the	  Low	  
Countries;	   the	   pretenfions	   of	   the	   Electo	   of	   Palatine;	   and	   the	   other	   articles,	  
which	   could	   not	   be	   regulated,	   fo	   as	   to	   enter	   into	   this	   prefent	   treaty,	   shall	   be	  
amicably	  adjusted	  immediately	  by	  the	  commiffarles	  appointed	  for	  that	  purpofe,	  
on	  both	  fides,	  or	  otherwife,	  as	  fhall	  be	  agreed	  on	  by	  the	  powers	  concerned.138.	  	  

 

Nas colônias da América do Norte, Aix-la-Chapelle sequer chegou a significar um período de 

tréguas. O crescimento da população colonial inglesa ampliou o raio da pressão por novos territórios. 

Uma das principais zonas de tensão foi o vale do Rio Ohio, localizado para além das montanhas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138(JENKINSON, 1783, p. 82) 

Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 
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Alleghenies. A reação nativa contra o movimento de conquista territorial por parte dos colonos ingleses 

foi feita por franceses e os nativos algoquins. A defenderem os ingleses, aliaram-se os cherokees – 

inimigos dos primeiros139.  

 Temerosos de que o avanço inglês cortasse os links entre seus domínios em Lousiana e New 

France, os colonos franceses, demograficamente minoritários, decidiram por adoção de uma estratégia 

militar defensiva e ergueram uma cadeia de fortificações desde o Cape Breton até a foz do Mississipi. 

Preocupava-lhes precipuamente a defesa do Rio São Lourenço entre o Lago Eire e o vale do Ohio, onde 

construíram quatro fortes, e o vale do Rio Richelieu, que flui do lago Champlain ao Rio São Lourenço, 

onde ergueram outros dois fortes.  

A batalha do forte Duquesne, 1755, consiste o primeiro movimento militar relevante que a 

historiografia norte-americana costuma relembrar da Guerra Franco-indígena.  Forças regulares 

inglesas lideradas pelo General Braddock, junto a uma companhia colonial organizada em Virgínia por 

George Washington, decidiram atacar o forte Duquesne – forte construído na confluência dos rios 

Allegheny e Monogahela, fusão principal do Rio Ohio. Emboscados, as tropas inglesas e seus aliados 

indígenas experimentaram amarga derrota. General Braddock foi um dos mortos.  

O conflito territorial começou a ganhar dimensão metropolitana e europeia à medida que reinóis, 

ingleses e franceses, movimentaram-se e preparam reforços aos seus respectivos colonos140. Era 

inevitável que, paralelamente, os demais estados europeus passassem a se organizar diplomaticamente a 

respeito do conflito que se desenhava. Para Espanha e Províncias Unidas, potências de segundo plano, 

evitar a escalada militar era o objetivo diplomático principal. Mantiveram por isso, atadas à sua posição 

de neutralidade. À Prússia e Áustria, tal posição era mais complicada. Hannover, rico domínio de 

George II, facilmente acessível às forças francesas, deveria ser o primeiro alvo de ataque, e aí seria 

impossível não se posicionar.  

Todos estes Estados haviam organizado uma força militar expressiva. A Prússia, apesar de sua 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Há um interessante Tratado de Aliança entre a Grã-Bretanha e Tribro Cheroke, datado de 20 de setembro de 

1730. O documento, na forma, um tratado internacional, tem no conteúdo de suas leis uma escrita bastante 
distinta da qual estamos acostumados. Relembra os padrões de reciprocidade menciados entre as tribos 
indígenas, embora seja explícita a assimetria de forças entre as parte. Em todos os artigos, há sempre a 
imposição de ordem por parte da Grã-Bretanha e, em seguida, uma concessão. "Art. IV.The great nation of the 
Cherrokees being at present the children of the Great King of Great-Britain, and he being their father, the 
Indians ought to confider the Englilhi as brothers, of one and the fame family, and pught always to be ready at 
the Governor's orders to fight againft any nation whatfoever, either Whites or Indians, that {hall moleil or 
attack the Englifh.  And hereupon we give you twenty mufkets.". “Art. VIII. That if an Englifhman has the. 
misfortune to kill an Indian, the King qr Chief of the Cherrokces fhall firft of all make his complaint to the 
Englifh Governor, and the perfon who committed the murder ihall be puniihcd according to the laws, as much 
as if he had killed an Englifhman, and in like manner if an Indian kill an Englilhman ; the .gmltV Indian , fhall 
be delivered up to the Governor, Who fnall punifh him according to the Englifh laws, and^,as if he was an 
Englifhman. Where upon we give you, twelve dozen of clafp-knivcs, four dozen of kettles, and ten dozen of 
bells." (JENKINSON, 1783, p. 16)  

140 “By a chain of unintended consequences this set the stage for the worldwide Seven Years' War of 1756-1763, known in 
American history as the French and Indian War." (Findlay R, and O'Rourke K., 2007, p. 252) 
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população de 4 milhões, detinha um exército capaz de mobilizar 150 mil homens; a Áustria, 200 mil; a 

Rússia, poder ascendente advindo do extremo oriente da Europa, era capaz de mobilizar algo em torno 

de 300 mil homens. Toda esta potência militar só se fazia valer, de maneira perene e regular, se mantida 

por pesado fardo fiscal e financeiro. E, para que garantissem perenidade e regularidade militar às suas 

forças militares, os subsídios de Londres e Paris eram fundamentais.  
 
Tabela 6: População das potências, 1700 - 1800	  
	  

População	  das	  potências,	  1700	  -‐	  1800	  (em	  milhões)	  
Estados/Anos	   1700	   1750	   1800	  

Ilhas	  Britânicas	   9	   10,5	   16	  
França	   19	   21,5	   28	  

Império	  Habsburgo	   8	   18	   28	  
Prússia	   2	   6	   9,5	  
Rússia	   17,5	   20	   37	  

Espanha	   6	   9	   11	  
Suécia	   -‐	   1,7	   2,3	  

Províncias	  Unidas	   1,8	   1,9	   2	  
Estados	  Unidos	   -‐	   2	   4	  

Fonte:	  Kennedy	  (1986)	  
 

	  
Tabela 7: Tamanho dos exércitos, 1690 - 1814 (homens) 
	  

Tamanho	  dos	  exércitos,	  1690	  -‐	  1814	  (homens)	  
Estados/Anos	   1690	   1710	   1756/60	  

Grã-‐Bretanha	   70.000	   75.000	   200.000	  
França	   400.000	   350.000	   330.000	  

Império	  Habsburgo	   50.000	   100.000	   200.000	  
Prússia	   30.000	   39.000	   195.000	  
Rússia	   170.000	   220.000	   330.000	  

Espanha	   -‐	   30.000	   -‐	  
Suécia	   -‐	   110.000	   -‐	  

Províncias	  Unidas	   73.000	   130.000	   40.000	  
Total	   793.000	   1.054.000	   1.295.000	  

Fonte:	  Kennedy	  (1986).	  
 

	  
Tabela 8: Tamanho das armadas, 1689 - 1815 (navios disponíveis) 
	  

Tamanho	  das	  armadas,	  1689	  -‐	  1815	  (navios	  disponíveis)	  
Estados/Anos	   1689	   1739	   1756	   1779	   1790	   1815	  
Grã-‐Bretanha	   100	   124	   105	   90	   195	   214	  

Dinamarca	   29	   -‐	   -‐	   -‐	   38	   -‐	  
França	   120	   50	   70	   63	   81	   80	  
Rússia	   -‐	   30	   -‐	   40	   67	   40	  

Espanha	   -‐	   34	   -‐	   48	   72	   25	  
Suécia	   40	   -‐	   -‐	   -‐	   27	   -‐	  

Províncias	  Unidas	   66	   49	   -‐	   20	   44	   -‐	  
Fonte:	  Kennedy	  (1986).	  
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Uma diplomacia de guerra esteve no centro da agenda europeia. Temendo a iminência de sofrer um 

ataque austríaco a partir da aproximação diplomática entre Áustria e Rússia, a Prússia, em janeiro de 

1756, assinou um tratado de aliança com a Grã-Bretanha. A revolução diplomática141 que a 

historiografia aponta, quando compara as alianças da Guerra de Sucessão Austríaca e a Guerra dos Sete 

Anos, não é se não a contra-respota da Áustria, que se alinha à França em 1 de maio deste mesmo ano, 

pelo Tratado de Versalhes. Se relembrarmos que por dois momentos na Guerra de Sucessão Austríaca a 

Prússia selou paz em separado e abandonou o conflito sem ter consultado a França, a postura de 

Frederico II não é de todo surpreendente. O bloco de forças liderado por Luís XV e Maria Teresa seria 

complementado pela aliança da Rússia142. 

Em maio de 1756, a Grã-Bretanha declarava guerra contra a França; em junho, franceses atacavam 

e tomavam a ilha inglesa de Minorca. Iniciava-se o tabuleiro militar mediterrânico da Guerra de Sete 

Anos. Em agosto, na iminência de preparativos contra uma invasão que se realizaria em diversos fronts, 

a Prússia antecipava seus movimentos militares no tabuleiro germânico. Interessava-lhe atacar e minar o 

inimigo antes que este estivesse completamente preparado para se defender. Invadiu e tomou a 

Saxônia143, e a partir daí pressionou as regiões da Bohemia e Morávia. 

Os sucessos parciais da invasão de Frederico II foram logo revertidos pelo efetivo militar da aliança 

franco-russo-austríaca, a partir das campanhas iniciadas em 1757. Importantes avanços territoriais foram 

realizados pelas forças austríacas, na Silésia, Bohemia e Morávia, ao mesmo tempo em que, sob a 

liderança do marechal Aspraksin, as forças russas avançaram gradualmente suas posições a leste. 

Situação crítica vivenciava também os aliados no vale do Rio Reno, onde Hanover foi perdida pelas 

forças do duque de Cumberland, após a batalha de Hastenbeck, em 1757.   

Então, a balança de poder parecia ter se guinado contra Frederico e George II, "a derrubada do 

tratado de Utrecht, e no caso da Áustria o de Aix-la-Chapelle, parecia agora uma possibilidade clara” 
144. A continuação da guerra demonstraria a superioridade das forças anglo-prussianas145.  

William Pitt, primeiro ministro britânico de 1756 a 1761, foi um dos personagens que articulou a 

vitoriosa estratégia das forças aliadas. A partir da combinação das capacidades financeiras e militares que 

George II e Frederico II podiam mobilizar, a estratégia militar compunha uma vertente marítima e outra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141 A política externa realista é a arte do possível governar.  
142 “Realizing that Austria was no longer the sole hegemon of Central Europe, Britain decided to align itself with 
Prussia in order to protect Hanover from future French attack. This alliance however ended up destabilizing the 
continent, as the other great powers braced themselves with a counter grand alliance for an upcoming war that proved to 
be even grander in scale.” 
143 Augustus III, o herdeiro do Eleitorado da Saxônia, era também herdeiro do Reino da Polônia. Saxônia e 

Polônia eram unidades político-territoriais vizinhas e contiguas a Brandeburgo e Silésia. Ao mesmo tempo, 
Prússia mantinha amplas fronteiras com o reino da Polônia. 

144 (Kennedy, 1986, p.116).  
145 "a combinação anglo-prussiana continuou superior em três aspectos vitais: liderança, capacidade de resistência 
financeira e habilidade militar e naval." (Idem) 
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continental146. Dentro da perspectiva de conduzir o esforço de guerra britânico sobre o continente, o 

apoio inglês assumiu duas formas principais. A primeira, consistia na realização de operações militares 

propriamente ditas, com atuação no continente (destacando-se sua atuação nos Países Baixos e no vale 

do Reno e, posteriormente, Portugal) e nas colônias. A segunda forma, por apoio financeiro, visava a 

contratação de mercenários ou oferecia subsídios aos seus aliados, em especial à Prússia147.  

Em longas guerras de brutal desgaste, essa política dependeu da existência de recursos, ano após 

ano. E, se Frederico II era incapaz de recolhê-los em montante e tempo suficiente para repelir as forças 

inimigas, Pitt se mostrou capaz de prover e convencer o Parlamento a mobilizar tanto os recursos 

necessários para as campanhas militares britânicas – as quais incluíam uma armada com mais de 120 

navios e 200 mil homens –, como subvencionar a Prússia, em sua luta multifrontal.148 

De certa forma, a retomada de Hanoover, em 1758, representa momento chave do processo de 

inversão de forças militares deste conflito, muito embora o movimento de recuperação tenha assumido 

velocidades distintas a cada um dos tabuleiros continentais e imperiais. Enquanto o Hanoverian Army of 

Observation, agora sob a liderança de Ferdinand de Brunswick149, retomou, ano após ano, as posições 

perdidas ao longo do vale do Rio Reno, Frederico II ainda sofreu com as pressões russas. Em 1759, 

Frederico II sofreia a pior derrota de sua carreira, ao perder a batalha de Kunersdorf. Berlim parecia estar 

muito próxima de ser perdida.   

A vertente marítima da estratégia de Pitt combinava operações no continente europeu e operações 

no império. Sob o comando de Anston, buscou-se impor um progressivo bloqueio marítimo aos 

franceses, o qual foi inicialmente construído a partir das vitórias navais nas batalhas de Lagos e da Baía 

de Quiberon, ambos no ano de 1759. Com o domínio sobre tais posições, a Royal Navy controlou o 

substancial dos movimentos de entrada e saída dos navios pelo Canal da Mancha e Estreito de Gibraltar. 

Essa superioridade marítima britânica zelou não só por sua segurança continental, por dificultar qualquer 

mobilização francesa interessada em conduzir um ataque anfíbio ou auxílio a uma insurreição jacobita, 

como foi fundamental à sua capacidade de projeção imperial, ao lhe facilitar a execução de movimento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146 “O caminho certo para uma vitória decisiva, (...), era complementar a estratégia 'marítima', (...) com uma estratégia 
'continental', proporcionando subsídios em grande escala para as forças de Frederico e pagando um considerável 
'exército de observação' na Alemanha, para proteger Hanover e ajudar contra os franceses." (Idem) 
147  “Thus Britain had to maintain a standing army ready for deployment on the continnent, or subsideze allies to oppose 
the French on land, while France had also to maintain a strong navy, supplemented when necessary by fleets of 
privateers. This required each state to raise sufficient revenue to provide the military resources required, so that once 
again Plenty was needed to sustain Power, which in turn was necessary to secure the provision of Plenty. Their relative 
success in raising this revenue would largely determine the outcome of what Seeley (p.24) called 'a kind of Second 
Hundred Year´s War'." (Findlay R, and O'Rourke K., 2007. p. 247) 
148 "Essa política, por sua vez, dependida da existência de recursos suficientes para sobreviver, ano após ano de guerra 
de desgaste. Frederico e seus coletores de impostos tinham usado todos os recursos para levantar dinheiro na Prússia, 
mas a capacidade do país era reduzida, em comparação com a Inglaterra, que no auge da luta dispunha de uma armada 
de mais de 120 navios, mais de 200 mil soldados (...) em suas listas de soldos, e também subvencionava a Prússia." 
(Kennedy, 1986, p. 116) 
149 O Duque Ferdinand de Brunswick substituira o Duque de Cumberland na liderança do comando anglo-prussiano que 
deveria retomar luta no tabuleiro militar do Reno.  
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tático e logístico.  

Na América do Norte, principal tabuleiro do conflito imperial, progressivamente as forças britânica 

e colonial, auxiliadas por seus aliados indígenas, avançaram sobre a América do Norte.  Em 1760, os 

ingleses já acumulavam uma série de vitórias e dominavam o vale do Rio Ohio, e os territórios de New 

Scotia, Nova York, Quebec, Montreal.  

Sua superioridade se fazia valer também na África, onde assumiu o controle sobre os fortes 

franceses na foz dos Rios Senegal e Gâmbia, no ano de 1758, também na América Central, ao 

conquistar as ilhas de Guadalupe, em 1759, e Martinica, 1762.  

Da mesma forma que na América do Norte, a guerra anglo-francesa na Índia envolveu alianças e 

rivalidades com as unidades políticas locais. No subcontinte indiano, as unidades políticas eram dotadas 

de maior grau de complexidade, e o movimento contemporâneo de expansão vivenciado pelo Império 

Mughal não tinha qualquer similar na América. No que toca às relação anglo-francesa, a vitória inglesa 

na Batalha de Plassey, 1757, é a batalha mais representativa deste tabuleiro militar. A tomada de 

Pondicherry, a capital francesa na Índia, em 1761, demarcará o fim definitivo de sua influência na região, 

e também o início do movimento de penetração europeu – inglês – sobre o subcontinente indiano.  

A virtuosa relação entre a capacidade financeira inglesa e o gênio militar de Frederico foi duramente 

testada ao longo da Guerra dos Sete Anos. Mas foi somente após a morte da Czarina Catarina, em 1762, 

que a construção definitiva da vitória aliada se concretizou. Terá sido de grande importância, ao sucesso 

das campanhas da Prússia, o abandono gradual das tropas russas do tabuleiro germânico. Tendo sido 

reduzida a pressão sobre o flanco oriental da Prússia, esta pode retomar a proatividade de suas 

campanhas e, já em 1763, suas forças já haviam assumido controle sobre praticamente toda a Silésia e 

parte substancial da Saxônia, com exceção de sua capital Dresden.  

Se a Rússia abandonara o conflito, Espanha e Portugal nele ingressaram. A expulsão substancial 

dos franceses da América do Norte e da América Central impactara imediatamente na política colonial 

espanhola, e sua neutralidade na guerra esteve, desde então, cada vez mais ameaçada.  Pressionado, em 

1762, pelo Pacto de Família, Carlos III (1759 – 1788) foi convencido e dragado ao campo de batalha.  

Quando a Espanha aliou-se à França Bourbônica, Portugal retomou sua aliança com a Inglaterra. A 

península ibérica acendia como novo tabuleiro de guerra, e imediatamente, Portugal se via invadido por 

forças franco-espanholas, que tomaram a cidade de Almeida. O auxílio militar inglês não tardou e, ao 

final de campanha deste primeiro ano de guerra, os invasores não só haviam perdido suas posições, 

como haviam sido expulsos para além-fronteira.  

As forças aliadas demonstravam no tabuleiro ibérico sua superioridade. E, também no mar, a Royal 

Navy voltava a assolar a Espanha. A marinha espanhola sofreu célere derrota, perdendo domínio sobre 



 
80 

	  

os importantes portos de Havana e Manilha, em 1762150. Somente na America do Sul uma força de 

colonos espanhóis mostrou-se vitoriosa. Partindo de Buenos Aires, os colonos penetraram pelo Sul do 

Brasil, tomaram a Colônia de Sacramento. Reiniciava-se um conflito pelo controle da Bacia do Rio da 

Prata e os territórios limítrofes a ela, conflito este que ultrapassou a longevidade da própria Guerra de 

Sete Anos, estendendo-se intermitentemente até 1777.  

Por volta de 1763, a luta europeia era, essencialmente, uma luta entre a Prússia e Áustria. O 

momentum estava com Frederico II, mas os financiamentos ingleses da época de Pitt não mais existiam 

com o gabinete de Lord Bute, novo primeiro ministro. A vitória militar que o bloco anglo-prussiano 

estabelecera nos tabuleiros da planície germânica, no vale do rio Reno, na Península Ibérica e nas 

colônias foi confirmada pelo Tratado de Paris, negociada pelo duque de Bedford, Gabriel de Choiseul e 

Don Jerome Grimaldi, e assinado por George III, Carlos III e Luís XV, em 10 de fevereiro de 1763. 

Cinco dias mais tarde, também Frederico II e Maria Teresa assentavam paz pelo Tratado de 

Hubertusburg.   

Pelo Tratado de Paris, o poder britânico melhorou a relação de forças a favor de sua política de 

equilíbrio de poder no continente europeu e, além-mar, ampliou os domínios territoriais sobre sua direta 

influência. Na Europa, George III impôs a Luís XV e Carlos III que evacuassem todos os territórios 

conquistados dos eleitores de Hannover, Landgrave de Hasse, Brunswick, também do Condado de 

Lippe Buckebourg (art. XIV); e, no Mediterrâneo, retomava a ilha de Martinica (art. XII).   

Na América do Norte e Caribe, as diminuições francesas e espanholas foram ainda maiores. Luís 

XV abria mão de suas pretensões sobre o Canadá e o cedia integralmente à Grã-Bretanha, inclusive a 

Ilha de Cape Breton e demais ilhas ao longo do Rio São Lourenço (art. IV). O novo limite entre os 

territórios britânico e francês passava a ser o Rio Mississipi, cabendo aos ingleses todo o território 

situado a leste, com exceção de Nova Orleans, que permanecia em posse francesa (art. VII). George III 

assentia na devolução das ilhas de Guadaloupe, Marie-Galante, La Désirade, Martinica e também do 

território de Belize (art. VIII), mas assumia para si o direito sobre as ilhas de Granada e Granadinas, 

também das ilhas São Vicente, Domenico e Tobago – então, ilhas de posse dividida (art. IX) 151.   

Na África, George III devolvia a posição francesa no Rio Senegal (art. IX), mas Luís XVI cedia fort 

James, na foz do Rio Gâmbica à Inglaterra (art. X). Na Índia, os ingleses restituíam as principais praças 

francesas, Karikal, Surate e Pondicherry, e prometia trabalhar em auxílio das políticas comerciais da 

companhia de navegação francesa (arts. XIII, IV, V).  

Aos espanhóis, as diminuições territoriais incluíram a cessão da Flórida (art. XX), e transferência de 

Louisiana para os franceses, de modo que, combinadas às cessões espanhola e francesa, os ingleses 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150 "Manilla was effected with the loss of only 26 dead by a small expedition, financed and mounted from Madras by the 
East India Company, of 500 British regulars and 550 indian sepoys, transported on ten ships of the Royal Navy's Indian 
Ocean sqadron.” (Findaly and O’Rourke, 2007, p. 254 ) 
151 Luís XV assume a posse integral da Ilha de Santa Lúcia pelo mesmo artigo.  
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passavam a ter completo controle da porção leste do continente norte-americano, desde o Golfo do 

México à Baía de Hudson. Aos espanhóis, por seu turno, os ingleses se comprometiam a restituir Cuba e 

Filipinas (art. XIX).152  

Ao peso de quase um milhão de mortos, a Guerra dos Sete anos foi um decisivo triunfo nas forças 

britânicas sobre as forças francesas. A vitória custou ao tesouro inglês 160 milhões de libras, 70% a mais 

do que a Guerra de Sucessão Austríaca. O Banco da Inglaterra, novamente, exerceu seu protagonismo: 

63% destes 160 milhões de libras, ou seja, 100 milhões, foram levantados por receita fiscal e 37%, 60 

milhões, foram levantados nos mercados financeiros153.  

Em 1758, foram emitidas 5 milhões de libras; em 1760, 8 milhões; em 1761 e 1762, cada, 12 

milhões de libras. Do incremento total de 60 milhões de libras da dívida pública, 56 milhões de libras 

eram títulos de longo prazo. Emitidos pelo Banco da Inglaterra, os consuls, títulos consolidados a 3% de 

juros, foram responsáveis por pelo menos metade da contribuição financeira do período. Sua 

massificação e ampla liquidez concretizar-se-iam após 1763, o que garantiria a ampliação dos graus de 

liberdade do Parlamento sobre os grandes financistas, underwritters, e também uma maior flexibilidade 

orçamentária ao Estado, sendo alçados à condição de principal título do portfólio dos agentes bancários e 

financeiros nas décadas seguintes.  

Se, em alguma medida, esse grande aumento da dívida pública nacional chegou a alarmar Pitt e foi 

usado como pretexto para sua queda do cargo de primeiro ministro, o que este personagem lograra fazer 

fora transformar a Libra em instrumento de poder e usá-la como arma de guerra para que os interesses 

geopolíticos, econômicos e comerciais ingleses fossem atingidos154.   

A exaustão material, financeira e humana atacou a Inglaterra e França após esta sequência de duas 

grandes guerras nas últimas duas décadas. Os custos militares haviam onerado a tal ponto o sistema 

fiscal francês, que suas lideranças mais se preocuparam em resguardarem a ordem interna, nestes anos 

imediatamente seguintes, do que se engajar em questões de ordem externa. Sintoma da perda de 

importância política da França nas décadas de pós-1763 e na década de 1770 são seu distanciamento 

quanto às decisões centrais relativas aos tabuleiros militares vizinhos: o futuro da Polônia, a sucessão da 

Bavária, a relação entre europeus e turcos otomanos e o abandono pela disputa das ilhas Malvinas155156.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
152 (JENKINSON, 1783) 
153 Kennedy (1968) 
154 “Embora esse novo e grande aumento na dívida nacional alarmasse os colegas de Pitt e contribuísse para sua queda 
no outubro de 1760, o comércio no além-mar crescia a cada ano, aumentando as receitas aduaneiras e a prosperidade. 
Foi um excelente exemplo do lucro transformado em poder, e do uso do poderio marítimo britâncio (...) para aumentar o 
lucro nacional." (Kennedy, 1986, p. 116) 
155 Embora o capitão francês Bougainville tivesse fundado Port Louis, em 1764, a França cedeu o domínio a 

Espanha, em 1766. Coube, portanto, à Espanha lutar pelo domínio da região contra os ingleses, que haviam, 
por seu turno, fundado, também no ano de 1764, Port Egmont.   

156 “Uma França que quisesse ser o 'árbitro da Europa', como na época de Luís XIV, poderia tornar impossível esse 
desligamento; mas o declínio relativo de seu exército depois da Guerra dos Sete Anos e sua falta de interesse político no 
leste, significaram que a preocupação aguda de Londres com as intenções francesas, a partir de 1779, não era 
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A política externa inglesa, tendo cumprido sua função de barrar os interesses franceses no 

continente, manteve-se, nos anos posteriores à Guerra, voltada ao saneamento de suas dificuldades 

fiscais e políticas. Esteve, neste sentido, fortemente assentada em seu império ultramarino, mantendo 

relativo isolamento de questões referentes à política europeia continental.  

No que pese sua maior capacidade de mobilização de recursos financeiros que a França, o fardo da 

guerra também relegara aguda crise fiscal à Grã-Bretanha. Quando a House of Commons negou 

aumentar as land taxes, em 1767, ao mesmo tempo em que os capitalistas impossibilitaram Carlos II de 

decretar moratória, o fardo tributário foi empurrado aos colonos norte-americanos. Politicamente, parecia 

uma saída mais fácil, mas a sequência de eventos estourou na luta pela independência das 13 colônias 

norte-americanas.  

A política colonial inglesa sobre a América do Norte não esteve necessariamente a convergir com 

as necessidades defensivas e interesses dos colonos ingleses 157. Fundamentalmente, aos ingleses parece 

ter sido interessante estratégia colonial evitar atritos regionais com indígenas e colonos de outras nações, 

em detrimento de uma política primordialmente expansionista. Aos colonos, porém, pressionados pela 

hostilidade de tais tribos e colonos, ultrapassar os Apalaches e dominar os vales de sua vertente ocidental 

consistiam condição de sobrevivência.  

Desde os primeiros choques entre colonos ingleses e franceses, e entre estes e seus aliados 

indígenas, a Coroa britânica parece ter pretendido organizar e delimitar a área sobre sua jurisprudência, 

mas mantê-las alijadas da ocupação de seus colonos. Buscava-se, a partir da manutenção desta relativa 

condição de tranquilidade no território das 13 colônias, que o poder metropolitano britânico pudesse 

desfrutar dos pontos estratégicos de acumulação acelerada de riqueza da região. Garantia-se, igualmente, 

que tensões locais não se dissipassem à Europa. É a partir deste aspecto que se deve compreender as 

decisões de se devolver territórios conquistados aos franceses ao longo da Guerra de Sucessão 

Espanhola e a criação de uma zona tampão impedindo o acesso ao vale do Rio Ohio, após 1748. 

Todavia, o intento metropolitano não surtiu grande efeito e o expansionismo colonial desempenhou o 

gatilho da Guerra dos Sete Anos158.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
compartilhada pelos antigos aliados. Os russos, com Catariana II, eram provavelmente os mais simpáticos, mas nem 
mesmo eles interviriam, a menos que houvesse uma perspectiva concreta de eliminação total da Grã-Bretanha”. 
(KENNEDY, 1986, p. 119) 
157 O entendimento dos Estados Unidos enquanto unidade política construída a partir da conquista territorial, no período 
que se estende do século XVI a meados do XIX, apela à necessidade de se distinguir a atuação de pelo menos duas 
dimensões espaço-temporais. A primeira, denominada “política-mundo europeia”, que oferece uma visão eurocêntrica 
das disputas de poder entre os Estado europeus e que se extravasa sob a forma de explosões do sistema inter-estatal até 
que tome dimensão global. A segunda, a qual poderia ser denominada “política-mundo estadunidense” segundo os 
conceitos da perspectiva do Poder Global, que valoriza a dinâmica própria dos colonos europeus no subcontinente norte-
americano, a partir dos dilemas de segurança a eles impostos pelas tribos indígenas, hostis ou amistosas entre si e entre os 
colonos europeus com quem passam a coabitar.    
158 O fim da rivalidade entre as colônias britânica e francesa no continente norte-americano conduziria os súditos a 
progressiva rivalidade contra a própria Metrópole, como prognosticara o Ministro francês Duque de Choisel. Esperado 
seria, igualmente que a dificuldade inglesa seria aproveitada como oportunidade para que suas vantagens, acumuladas a 
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Em contrapartida aos altos custos e às dificuldades que o expansionismo colonial trouxera à 

Metrópole, a Coroa responderá pela ampliação de sua estrutura de poder e fiscalização. A partir de 1763, 

a política colonial imposta às 13 colônias assumirá caráter relativamente mais ostensivo se comparado ao 

conteúdo das políticas até então conduzidas. São lhe impostos uma série de atos diminutivos do grau de 

ação colonial sobre a sua autodeterminação fiscal e suas fronteiras. Ao Stamp Act, seguiram-se o Sugar e 

Tea Acts; a demarcação da Declaration Line, em 1763159, o Quatering Act, de 1765 e, finalmente o 

Quebec Act, de 1773.  

Alcunhados genericamente de Intolerabel Acts, a reação das 13 colônias norte-americanas consistiu 

em se organizar militarmente e conduzir o seu projeto de emancipação frente a principal potência 

imperial européia. Liderados por Johan Adams, John Jay, Thomas Maddison, George Washington, 

Thomas Jeffersons, em 4 de julho de 1776, as 13 colônias da América do Norte se declaravam 

independentes, iniciando uma nova guerra.  

O sucesso militar inglês dependeria de sua capacidade de desembarcar e reprimir os colonos 

rebeldes pela força. Significava realizar uma operação anfíbia e conduzir com regularidade uma logística 

de reabastecimento de armas, munições e víveres a seus marinheiros e soldados. Não bastasse a 

dificuldade da missão, os britânicos se aperceberiam, ao longo dos anos, que os rebeldes eram 

praticamente autosuficientes no que tange ao acesso de recursos básicos e que, politicamente, atuavam 

de maneira descentralizada. Isso significava que as forças autonomistas não eram contidas mesmo após a 

perda de uma batalha, uma vila ou cidade. Além do mais, a intransigência parecia ter se alastrado aos 

colonos de maneira geral, porque sempre que se efetivava a saída das forças britânicas de uma posição 

previamente conquistada, era ela logo substituída por novas autoridades rebeldes. O comportamento 

intransigente dos súditos norte-americanos dificultaria enormemente a eficácia da estratégia militar 

britânica, que jamais conseguiu realizar profundas linhas de abastecimento ao longo do conflito. Nem 

mesmo a mobilização de enorme contingente militar talvez pudesse evitar a derrota inglesa.160.   

A entrada da França, ao lado dos colonos, após a vitória na batalha de Saratoga, em 1779161, e a da 

Espanha, selada por um Pacto de Família, dificultaram enormemente a atuação inglesa no tabuleiro 

norte-americano. Inutilmente, a Grã Bretanha buscou por aliados. Como os franceses evitavam atacar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
partir das vitorias militares nas últimas décadas, fossem diminuídas.   
159 A demarcação da Declaration Line, em 1763, uma das principais medidas da Coroa após o Tratado de Paris, explicita 
justamente o desejo real de conter as pretensões expansionistas dos colonos para além das Montanhas Rochosas, onde 
predominavam de territórios de tribos nativas. A incapacidade britânica de conter o ímpeto colonialista é uma das 
importantes explicações por detrás da Indian-french War (1754-1763), também da Pontiac’s Rebellion (1763 – 1766) e 
da Guerra de Independência Norte Americana (1776-1783) 
160  "Se tinham sido necessáriso 50 mil soldados ingleses, com substancial apoio colonial, para conquistar o Canadá 
francês daus décadas antes, quantos teriam sido necessários agora para reimpor o domínio imperial - 150 mil, talvez 
250 mil?". (Kennedy, 1986, p. 119) 
161 "Durante a Guerra dos Sete anos a marinha francesa teve um orçamento de apenas 30 milhões de livres por ano, um 
quarto da verba destinada ao exército francês, e apenas um quinto do que a Marinha Real inglesa gastava a cada ano. A 
partir de meados da década de 1770, o orçamento naval da França aumentou constantemente; em 1780 totalizou cerca 
de 150 milhões de livres por ano, e em 1782 tinha chegado à soma surpreendente de 200 mihões." (Idem) 
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Hanover ou qualquer outro domínio no continente, nenhum dos demais Estados esteve disposto a lutar 

pela causa britânica. Seus interesses imperiais não atraiam a Prússia ou Áustria, muito mais preocupadas 

com a Polônia e a Rússia; e a hostilidade com que a Inglaterra reagiu à firme postura de neutralidade dos 

Países Baixos transformou a pretensa amizade em hostilidade aberta. Estourou, então, a quarta Guerra 

Anglo-holandesa (1780 - 1784) 162.  

 
Mapa 8: Independência dos Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1783, a Grã-Bretanha se encontrava imiscuída em amplíssimo território militar. Deparava-se 

em condição relativamente inferiorizada, mas de forma alguma manifestava fragilidade. Combatia em 

demasiados fronts, e sem nenhum aliado. Tendo que combater a um oceano de distância, a marinha 

inglesa atuou sobrecarregada de tarefas e, ainda que superior a cada uma das outras forças navais 

separadamente, não era forte o suficiente para se impor sobre o Atlântico Norte. O estorvo que as 

potências europeias impuseram sobre o Atlântico, ao longo dos 4500 quilômetros que separavam 

Londres e os rebeldes, foi decisivo em sua incapacidade de realização da logística necessária à condução 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162 Londres viu-se desamparado na Europa, enfrentando França, Espanha e Províncias Unidas. Também, sob a 
desconfiança de uma Liga da Neutralidade Armada, orquestrada pela diplomacia da Rússia, Dinamarca, Portugal. 

Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 
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de suas campanhas163. E, mesmo assim, muito teria sido necessário para que fosse evitada a 

independência das 13 colônias.  

A ordem internacional foi retomada a partir da assinatura de três Tratados. Os dois primeiros, 

assinados em 3 de setembro, em Versalhes, e que assentaram a paz entre George III, Carlos III e Luis 

XV164; e a Paz de Paris, assinado em 30 de setembro, por David Hartley, membro do Parlamento 

Britânico e representante de George III e Johan Adam, Benjamim Franklin e John Jay, os líderes norte-

americanos.165  

Pelos Tratados de Versalhes, França e Espanha fizeram valer sua participação na vitória militar. Do 

lado espanhol, de substancial importância, foram impostas reduções territoriais sobre o império britânico, 

sendo restituídos à Espanha: a ilha de Minorca (art. IV), que houvera sido perdida no início do século; 

East e West Florida (art. V), antigas possessões espanholas e que haviam sido ocupadas por forças 

britânicas; também as ilhas Providence e Bahamas, no Caribe (art. VII).  

No que toca aos interesses franceses, o Tratado de Versalhes impunha repactuações territoriais nos 

domínios ingleses e franceses; novas regulamentações sobre a atividade da pesca na América do Norte, 

de modo a beneficiar a inserção francesa; e um ajuste de acordo sobre a fortaleza de Dunquerque.  

Quanto aos artigos relacionados às diminuições dos domínios britânicos, ficava estabelecido: que 

George III mantém Newfoundland e adjacências, com exceção das ilhas de Saind Pierre e Miquelon, 

cedidas à França (art. IV)166; No Cariber, a Grã-Bretanha retornaria as ilhas de Santa Lucia e Tobago 

(art. VII) à França, mas Luís XVI cedia as ilha de Grenada, Grenadines, St. Vincent, Dominica, Saint 

Christopher, Nevis, Montserrat à Grã-Bretanha (art. VIII). Na África, eram cedidas as posições britânicas 

no Rio Senegal à França (art. IX), Luís XVI cedia à Grã-Bretanha fort James, na foz do Rio Gâmbia (art. 

IX). Na Índia, eram restaurados os domínios franceses na costa de Orixa e Bengal (art. XIII), além de 

Pondicherry e Karikal à França (art. XIV); e Surate (art XV). Por fim, a Grã-Bretanha cedia a todos os 

artigos relativos a Dunquerque nos tratados previamente assinados (art.XVII), o que, na prática, 

significava retomar a fortaleza de Dunquerque como parte de seu sistema de defesa.  

Foi a Paz de Paris quem decretou fim à Guerra de Independência das 13 colônias, agora, República 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
163 "Embora a marinha inglesa se mantivesse superior a qualqeur rival marítimo (em 1778 tinha 66 navios; em 1779, 90) 
via-se agora numericametne inferior, com frequência. Em 1779 perdeu até mesmo o controle do canal da Mancha e uma 
invasão franco-espanhola parecia possível; em 1781, no encontro entre as esquadras de Graves de De Grasse, ao lardo 
de Chesapeake, a superioridade numérica francesa manteve a força inglesa à distância e com isso levou à rendição de 
Cornwallis, em Yorktown, e ao fim prática da campanha americana." (Kennedy, 1986, p. 121) 
164 Foram mediadores do Tratado de Versalhes o Sacro Império Romano e a Rússia. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=lY1eAAAAcAAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=Tratado+Versalher+1783
+england+spain&source=bl&ots=Cw8_ByAj2S&sig=yXq1Hz_lPU22NMRbMiFgwi_mewA&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwi9iI_g4fjXAhUFfZAKHdG4Dv4Q6AEIeDAP#v=onepage&q&f=false. Acessado 
em: 7 de dezembro de 2017. 

165 Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/paris.asp. Acessado em: 7 de dezembro de 2017.  
166 “art. V. Direito de pesca dos franceses é abolido na região do Cabo Bonavista até o Cabo Saint John. Ao 

mesmo tempo se expande a área de pesca na região do Cabo Saint John até Cape Raye (47 degrees fifty 
minutes latitude)”; “art. VI. Pesca no golfo de São Lourenço está mantida.” Idem. 
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dos Estados Unidos da América. A Grã-Bretanha reconhecia a independência de "New Hampshire, 

Massachusetts Bay, Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, 

Pensylvania, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina and Georgia" (art. I). Estabelecia, em 

seguida, a fronteira territorial dos Estados Unidos (art. II)167, regras sobre a atividade pesqueira (art. III), 

e cedia à liberação de ingleses à navegação do Rio Mississipi. 

A mobilização de recursos tributários e financeiros da Royal Army e da Royal Navy atingiu escala 

até então desconhecida durante a Guerra das 13 colônias. Os gastos militares foram maiores que os da 

Guerra dos Sete Anos, atingindo L236 milhões de libras. Os recursos tributários chegaram a L141 

milhões, mas a dívida pública aumentou em L94,5 milhões, cobrindo 39% dos recursos necessários168.  

A perda das 13 colônias norte-americanas não causou danos irreversíveis à saúde do império 

comercial britânico. O comércio com os Estados Unidos não só se manteve como floresceu nas décadas 

seguintes à independência, com destaque ao tabaco, que de produto relacionado ao consumo de luxo nos 

mercados europeus, popularizou-se e transformou-se em produção de consumo de massa. A rápida 

expansão do cultivo na região de Chesapeake Bay respondeu a esta demanda, e o produto manteve-se 

como parcela importante do comércio de reexportação inglês à Europa.  

O açúcar das Índias Ocidentais e o mercado de escravos africanos que alimentavam os engenhos 

açucareiros consistiam os dois principais setores do império britânico na América.  A adição de chá e 

café à cesta de produtos comercializáveis pela Inglaterra em detrimento – não em termos absolutos, mas 

relativos - dos têxteis, manifesta a gradual inserção inglesa nos mercados indiano e chinês.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167 "from the northwest angle of Nova Scotia, viz., that angle which is formed by a line drawn due north from the 

source of St. Croix River to the highlands; along the said highlands which divide those rivers that empty 
themselves into the river St. Lawrence, from those which fall into the Atlantic Ocean, to the northwesternmost 
head of Connecticut River; thence down along the middle of that river to the forty-fifth degree of north latitude; 
from thence by a line due west on said latitude until it strikes the river Iroquois or Cataraquy; thence along the 
middle of said river into Lake Ontario; through the middle of said lake until it strikes the communication by 
water between that lake and Lake Erie; thence along the middle of said communication into Lake Erie, through 
the middle of said lake until it arrives at the water communication between that lake and Lake Huron; thence 
along the middle of said water communication into Lake Huron, thence through the middle of said lake to the 
water communication between that lake and Lake Superior; thence through Lake Superior northward of the 
Isles Royal and Phelipeaux to the Long Lake; thence through the middle of said Long Lake and the water 
communication between it and the Lake of the Woods, to the said Lake of the Woods; thence through the said 
lake to the most northwesternmost point thereof, and from thence on a due west course to the river Mississippi; 
thence by a line to be drawn along the middle of the said river Mississippi until it shall intersect the 
northernmost part of the thirty-first degree of north latitude, South, by a line to be drawn due east from the 
determination of the line last mentioned in the latitude of thirty-one degrees of the equator, to the middle of the 
river Apalachicola or Catahouche; thence along the middle thereof to its junction with the Flint River, thence 
straight to the head of Saint Mary's River; and thence down along the middle of Saint Mary's River to the 
Atlantic Ocean; east, by a line to be drawn along the middle of the river Saint Croix, from its mouth in the Bay 
of Fundy to its source, and from its source directly north to the aforesaid highlands which divide the rivers that 
fall into the Atlantic Ocean from those which fall into the river Saint Lawrence; comprehending all islands 
within twenty leagues of any part of the shores of the United States, and lying between lines to be drawn due 
east from the points where the aforesaid boundaries between Nova Scotia on the one part and East Florida on 
the other shall, respectively, touch the Bay of Fundy and the Atlantic Ocean, excepting such islands as now are 
or heretofore have been within the limits of the said province of Nova Scotia.".Idem.  

168 (kennedy, 1986) 
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A expansão territorial que a Companhia das Índias Ocidentais imprimiu à política colonial sobre a 

Índia após a definitiva vitória na Guerra dos Sete Anos demarca o início de um longo processo de 

colonização. O direito adquirido à coleta do diwani, tributo territorial imposto aos súditos indianos de 

Bengala, conferia à companhia importância e autonomia cada vez maior, tendo financiado sua política 

expansionista. A necessidade de se controlar o territorial e organizar a coleta do diwani impôs serias 

dificuldades a Robert Clive, também a seus sucessores, Warren Hasting e Lord Cornwalys, recém 

derrotados pelas forças coloniais. 

À medida que ganhava estrutura administrativa e fiscal, a companhia avançou suas conquistas 

militares, imiscuindo-se no sistema político da península indiana, pelo vale do Rio Ganges e pela costa 

da Baía de Bengala. A expansão do poder territorial sobre Bihar e Bengala facilitou o ingresso inglês na 

China, porque tais cidades eram duas das principais fontes de obtenção de ópio, vendido pelo chá chinês. 

O comércio de chá por ópio mostrou-se tão lucrativo, que em 1773, foi garantido à Companhia o seu 

monopólio. Ainda que proibido seu comércio e uso na Inglaterra, o negócio do ópio era estimulado no 

território colonial, onde passava a ser vendido a mercadores privados em praça pública, a eles cabendo, 

igualmente, a responsabilidade de efetuar o contrabando.   

Embora as concessões britânicas à Paz de Versalhes, Minorca, Flórida dificilmente constituíssem 

uma inversão dos ganhos territoriais que a Inglaterra acumulara com as vitórias militares ao longo do 

século, em 1783, os franceses pareciam bem satisfeitos com a criação dos Estados Unidos 

independentes. Do ponto de vista de Paris, equilíbrio estratégico tinha sido restabelecido.169 Ainda assim, 

era na França que uma crise era mais perceptível. 

O custo da Guerra de Independência Norte-americana atingiu patamar superior ao das três guerras 

anteriores juntas e, a França, mais que a Inglaterra, sofreu com a crise financeira consequente deste 

último esforço de guerra. O agravamento da crise interna foi questão premente em Versalhes, e o 

fracasso político de Luís XVIII evidenciava-se em sua incapacidade de conduzir uma reforma das 

finanças do reino. Pressionado internamente, a retirada do apoio francês à Espanha na controvérsia do 

estreito de Nookta parecia evidenciar uma França menos capaz de desempenhar papel decisivo nas 

questões europeias.  

Na Europa Oriental, a estrutura de poder não fora perturbada pela Guerra de Independência Norte-

americana, mas também aí as rivalidades eram explícitas. Prússia e Áustria voltavam-se a se enfrentar na 

Guerra de Sucessão Bávara (1778 – 1779), enquanto Moscou chocava-se contra o Império turco-

otomano por influência no Mar Negro e Bálcãs. A Rússia, que já demonstrara sua importância sistêmica 

nas Guerras da Silésia, na década de 1740, e no retalhamento territorial da Polônia, em 1772-1773, 

voltaria a demonstrar seu poder contra os turcos; e, à Prússia e Áustria, talvez se mostrasse um inimigo 

tão real e temido quanto a França, então, em crise interna.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
169 (Kennedy, 1986) 
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Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 

Mapa 9: Expansão da Rússia no século XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura de poder das relações internacionais europeias no último quartel do século não 

manifestava indícios da profunda transformação que a Europa vivenciaria no capítulo final da “II Guerra 

dos 100 Anos”. A França encontrava-se em profunda crise política, econômica e social, e dela não se 

podia prever o poder que manifestaria durante a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas. Esse 

despertar do nacionalismo francês impôs à Grã-Bretanha e aos demais Estados europeus o maior de 

todos os desafios vivenciados desde as tentativas de dominação imperial conduzidas por Carlos V, no 

“Longo Século XVI”. Será sobre os escombros de tal intento que a Grã-Bretanha selará definitivamente 

a sorte da França e construirá os alicerces sobre os quais impôs, no século XIX, sua condição de 

principal potência global. 

Por suas implicações à ciência política e a história social, a Revolução Francesa é um marco na 

história do sistema político europeu moderno. Ela é responsável por transformação radical da ordem 

social e política francesa e, quando se espalhou, impôs um quarto de século de lutas, ao fim das quais 

redesenhou as fronteiras e a correlação de forças entre as potências europeias.  

A insatisfação social dos franceses e a incapacidade de solucionar o problema das finanças públicas 

obrigaram a convocação dos Estados Gerais. Convocada após século e meio desde a última assembléia, 

a decisão de fazê-lo era obviamente significativa e demonstrava, ao mesmo tempo, a fraqueza do 
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monarca. Chocaram-se, então, na Assembléia, as propostas políticas de clérigos e nobres, desejos de 

garantir seus privilégios, com os interesses do Terceiro Estado, representados majoritariamente por uma 

burguesia ascendente economicamente.  

Das tensões surgidas entre as classes durante as reuniões, revoltaram-se os membros do terceiro 

estado, que se organizaram separadamente em um pátio e decidiram por formar uma Assembléia 

Nacional, disposta a escrever uma nova constituição à França.  Enquanto, em Versalhes, permanecia 

Assembléia discutindo e elaborando o documento que seria publicado como a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, em Paris, a população se mostrava cada vez mais exaltada.  Organizo-se, 

então, a Guarda Nacional, cuja primeira ação, em 14 de julho de 1789, foi o ataque à bastilha, antiga 

fortaleza usada como prisão real. A tomada da fortaleza ascende como evento simbólico de todo o 

processo revolucionário que começava assumir forma, mas aos intransigentes súditos que atacaram o 

prédio, interessava uma causa objetiva: obter armas e pólvoras à sua causa.  

A partir da promulgação da constituição francesa de 1791, a França se tornava uma Monarquia 

Constitucional. O Rei, ainda que preservado, era mantido prisioneiro em Paris. Jorge III via com bons 

olhos a difícil situação francesa e, até 1792, não se sentiu ameaçado pelos revolucionários franceses.  

Tanto que, ao parlamento, anunciou que reduziria o exército, quando o novo governo de Paris enviou 

para Londres, como seu representante, Talleyrande, quem deveria convencer os ingleses de que as 

pretensões revolucionárias se limitavam ao território francês. À Prússia e à Áustria, porém, a 

reorganização política da França em forma de Monarquia Constitucional era por si só uma ameaça. 

Emularam, por isso, nobres franceses emigrados a pressionar a favor de se organizar uma intervenção 

externa.  

Em março de 1792, França e Prússia declaram guerra uma à outra. E, em seguida, a Áustria se junta 

à Prússia, insuspeita do potencial que a vontade revolucionária carrega.  

É durante a Primeira Guerra de Coalizão (1792 – 1797) que a França aprofundará as características 

revolucionárias deste processo social. Seu sucesso militar é capaz de barrar a pressão das forças atacantes 

na Batalha de Valmy, em setembro de 1792, e lhe permite avançar sobre os países baixos austríacos, e 

sobre os territórios adjacentes no vale do Rio Reno. Quando os franceses executam Luís XVI170, uma 

série de Estados se junta à coalizão austro-prussiana, entre fevereiro e março de 1793: Grã-Bretanha, 

Sardenha, Espanha, Sicilia, Modena, Parma, Toscana, Vaticano.  

Nem mesmo o aumento enorme de mobilização de soldados, armas e dinheiro é capaz de barrar o 

avanço militar francês. As Províncias Unidas são tomadas em janeiro de 1795 e assinam um Tratado de 

Paz com a França. Passam a conformar a República Batávia. Em Abril do mesmo ano, pelo Tratado de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170 Tendo o seu poder dirimido pelo da Assembléia Legislativa, o rei intenta fugir e é capturado.  Sua figura fora 

até então preservada, mas a deslealdade manifesta é julgada com a causa maior. Tendo se concluido que Luís 
XVI motivavasse por liderar uma força militar junto à nobreza emigrante foi executado na guilhotina em 21 de 
janeiro de 1793, em praça pública, em Paris.   
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Basel, a Prússia abandona a guerra; e em julho, é a vez da Espanha de acordar pela paz.  

Desimpedida em sua fronteira oriental, a França foi capaz de acumular seu poder em outros 

tabuleiros. As invasões de Napoleão na Itália garantirão a anexação dos territórios de Savóia e Nice; e, 

no ano seguinte, avançará sobre Mântua, Veneza, e Áustria. Paz de Campo Formio assinada em 17 de 

outubro de 1797, a França legitima suas conquistas territoriais, mas não conclui paz com a Grã-Bretanha. 

O território e a vontade anímica da França cresceram enormemente após a assinatura dos tratados 

relativos à primeira coalizão. França e Grã-Bretanha continuavam em guerra, e Napoleão decidiu 

conduzir a guerra ao império britânico. É com esta intenção que ataca o Egito, domínio do Império 

Otomano. Sua expedição durou 3 anos, de 1798 a 1801. Pensava-se que a conquista do Egito garantiria a 

ampliação do poder francês sobre o Mediterrâneo, importante centro de ampliação do raio de influência 

francês sobre o Oriente Médio e Índia. A Inglaterra tratou de impedir que tal ameaça se cumprisse. 

Enquanto as tropas francesas garantiram a conquista territorial do Egito, vencendo uma força 

otomana nas batalhas de Alexandria (julho 1798) e Abukir (julho 1799), assegurando a ocupação 

francesa, a marinha inglesa, liderada por Nelson, garantia o controle do Mediterrâneo, destruindo grande 

parte da frota francesa na batalha de Nice (agosto 1798). Em 1799, Bonaparte abandona o território 

egípcio sob liderança de Cléber, e retorna à França, onde se fará cônsul. Enquanto Napoleão lidera a 

retomada de territórios perdidos nos tabuleiros do Reno e Alpes, no Egito, a situação se inverte, a partir 

do desembarque de tropas britânicas, em Abukir, no ano de 1801. Pelos Tratados de Luneville (1801) e 

Amiens (1802) se confirmaram pazes, temporárias, com a Áustria e Grã-Bretanha171. 

 Passados três anos, França e Grã-Bretanha voltavam ao campo de batalha. A França continuará 

efetivando ganhos territoriais sobre a Itália e Alemanha, até quem 1806, após a vitória da Batalha de 

Jena, invade Berlim. Será a partir da capital prussiana que Bonaparte anunciará sua estratégia de 

imposição de um bloqueio continental aos ingleses. Portugal e Rússia consistirão os dois principais 

obstáculos europeus à efetivação de tal política.  

O sistema político europeu, centralizado na rivalidade entre Inglaterra e França, manifestou 

definitivamente uma dimensão que atingia de Lisboa a São Petersburgo, na medida em que os eventos 

militares entre um e outro tabuleiro passavam a se comunicar diretamente. A ação de um refletindo-se 

em reação do outro.   

A Guerra Peninsular durou oito anos, estendendo-se de 1807 a 1814. Napoleão, tendo imposto o 

bloqueio continental que impedia os demais países europeus a comercializarem com a Grã-Bretanha e 

concluído um acordo secreto com a Espanha, lançou-se sobre Portugal, que se recusava a abrir mão de 

sua tradicional aliança com os ingleses. Em novembro de 1807, tropas francesas avançaram sobre a 

Península Ibérica e, nos meses seguintes, assumiram o controle sobre a aliada Espanha, substituindo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
171 A descoberta arqueológica da Pedra Rosetta é um importante acontecimento dste período, tendo permitido 

decodificação de importantes hieróglifos.   
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Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 

Carlos IV por José Napoleão. As tropas se direcionaram à fronteira portuguesa e quando Lisboa foi 

atingida, a família real abandonou o reino e cruzou o Atlântico, em fuga, para o Brasil.. 

A atuação conjunta de forças britânicas, que lideradas pelo comandante Arthur Wellesley 

desembarcaram em Portugal, em agosto de 1808, e a guerra de guerrilha que emerge na Espanha 

contribuirão definitivamente à reversão da conjuntura desfavorável. A batalha de Salamanca, em 1812, é 

considerada uma das principais batalhas deste tabuleiro, muito embora os movimentos decisivos da 

guerra se passassem na Europa Oriental.  

 
Mapa 10: O império de Napoleão, 1812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mais famosa campanha de toda a Guerra Napoleônica é a invasão à Rússia, no ano de 1812. 

Tendo formado uma nova divisão, a Grande Armée, composta de 420 mil soldados, Napoleão parte de 

Niemen e ruma contra Moscou a fim de enfrentar o Czar Alexandre, quem se recusa a se submeter ao 

sistema continental. A partir das vitórias nas batalhas de Smolensko, em agosto, e Borondino, setembro, 

a Grande Armée avança sobre a capital russa. 

Mesmo após perdida a capital, o czar Alexandre recusa-se a negociar um acordo de paz com 

Napoleão. Deposita sua esperança, então, na efetividade tática da terra arrasada. Aos avanços de 

Napoleão, Alexandre recuara parte de suas forças e destruíra as possibilidades de abastecimento das 

tropas francesas, destruindo vilas, plantações e armazéns. Debilitados os franceses, retomou sua 

ofensiva, e na batalha de Tarutino, em outubro, retomou Moscou e impôs um recuo, desesperado, das 
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tropas napoleônicas, que passaram a sucumbir às centenas de milhares ao frio, à exaustão e à fome. Em 

dezembro, a Grande Armée estava praticamente aniquilada, a campanha havia sido vencida e a relação 

de forças substancialmente invertida.  

O movimento de recuo das derrotadas tropas napoleônicas incentivou a rebelião de prussianos, 

austríacos e suecos, que passaram a lutar junto a russos pela derrota definitiva dos franceses. Em março 

de 1813, as tropas russas atingem Berlim, onde são bem recebidas. Em outubro, é disputada a Batalha de 

Leipzig, que selou o recuo das tropas francesas à margem esquerda do Rio Reno. A França, de invasora, 

se torna invadida. Pelos Pirineus, vêm as tropas de Wellesley, pela planície germânica, russos, austríacos 

e prussianos. Paris é tomada em março e, em 11 de Abril, Napoleão é obrigado a assinar o Tratado de 

Fontainbebleau junto à Rússia, Áustria e Rússia, pelo qual abdica de sua posição como imperador da 

França.  

ART.	   I.	   His	   Majesty	   the	   Emperor	   Napoleon	   renounces,	   for	   himself,	   his	  
successors	  and	  descendants	  as	  well	  as	  for	  each	  of	  the	  members	  of	  his	  family,	  all	  
right	  of	  sovereignty	  and	  domination,	  as	  well	  as	  over	  the	  French	  Empire	  and	  the	  
kingdom	  of	  Italy	  as	  over	  all	  other	  countries172.	  

 

Derrotadas as forças napoleônicas, os líderes da Grã-Bretanha, Rússia, Áustria, Suécia e Prússia 

impuseram à França a assinatura do Tratado de Paris de 30 de maio de 1814, o qual buscou a construção 

de “uma paz sólida fundada sobre uma justa divisão de forças entre as potências, e que em suas 

estipulações tenha as garantias de sua permanência”173. A contensão do poder francês era questão 

central, decidiu-se, portanto, uma punição territorial e pecuniária à França.  

Interessava, claro, a cada estadista ali presente, que sua nação fosse beneficiada o máximo possível. 

Também, que desse enfraquecimento francês, não surgisse oportunidade para que outra nação, que não a 

sua, ascendesse demasiado na hierarquia de mando do sistema político europeu.  Era esta, claramente, a 

posição dos estadistas britânicos, que ao longo de todo o século lutaram para a efetiva implementação – 

quer tenham-no feito de maneira mais ou menos consciente - da imposição de um “equilíbrio de poder” 

ao continente. 

Decidiram as grandes potências à restituição das fronteiras francesas tal qual existiam no ano de 

1792 (art. I); e no redesenho territorial que se elaborava, lhe caberia, inclusive, novas aquisições: os 

cantões de Dour, Maerbes-le-Château, Beaumont, Chimay (art. III). Do ponto de vista das dívidas de 

guerra, apesar dos governos das potências aliadas renunciarem à sua parte das dívidas e indenizações que 

a França lhes deveria, caberia ao governo francês respeitar as dívidas contraídas a particulares 

estrangeiros (art. VIII; IX).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
172 Disponível em: http://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-fontainebleau-1814.php. Acessado 

em 28 dezembro de 2017. 
173 Disponível em: http://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-paris-1814.php. Acessado em 2 

janeiro de 2018.  
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Concordava-se, por artigos secretos, igualmente, que seria convocado um Congresso, o qual deveria 

detalhar questões relativas às posses do Reino da Sardenha e o Reino de Gênova (art. II); um redesenhar 

da Holanda, que a habilitasse “a sustentar a sua independência pelos próprios meios”; a situação 

política de “países alemães” que haviam sido reunidos à França, depois de 1792 (art. IV).   

Entre setembro de 1814 e junho de 1814, reuniram-se em Viena, os líderes europeus, a fim de 

solucionar as dificuldades políticas, jurídica, territoriais e financeiras advindas de um quarto de século de 

conflitos militares. Em posição protagonista se encontravam o czar Alexandre I da Rússia, Lord 

Castlereagh, representando George III; o Rei Federico III da Prússia e o Prince de Metternich, primeiro 

ministro da Áustria. Charles Talleyrand, representante de Luís XVIII da França, foi também figura de 

importante participação. Representantes de Espanha, Portugal, Suécia e dos Estados alemães também se 

faziam presentes.  

Antes mesmo que os trabalhos no Congresso de Viena tivessem chegado ao fim, Napoleão ainda 

participaria de um último capítulo. Após sua fuga da prisão na ilha de Elba, retomaria o imperador a 

lideança do trono francês por mais cem dias. Sua sorte, porém, já estava selada antes mesmo da derrota 

em Warteloo. Napoleão é, novamente, obrigado a renunciar e é conduzido à ilha de Santa Helena, 

localizada no extremo sul do Atlântico, enquanto a monarquia francesa é novamente restituída à 

monarquia Bourbon, tendo Luís XVIII como rei.174  

O Tratado de Viena veio à luz em 9 de junho de 1815175. Acertaram-se novas disposições sobre o 

Antigo Ducado de Varsóvia, o qual seria dividido, pelo talvegue do Rio Vístula, entre Prússia e Rússia 

(art. I, II, II, IV, V); a cidade de Cracóvia era declarada cidade livre, embora sob proteção da Russia, da 

Austria e da Prussia (art. VI)176; foi demarcada a freonteira entre os reinos da Saxônia e da Prússia (art. 

XV); e se decidiu pela cessão de Lusácia, então parte do Império austríacos e outros seis distritos à 

Prússia (art. XVIII); Hanover foi reconhecida pela Prússia como Reino pertecente à Casa Real da Grã-

Bretanha, e se decidiu por cessões proporcionais de territórios entre eles (art. XXV, XXVI, XXVII, 

XXIX), assim como foram estabelecidas regras de navegação e comércio ao longo do Rio Ems e do 

porto de Embden (art. XXX)177; foi criada a Confederação Germânica, cujo objetivo era " a manuteção 

da segurança exterior e interior da Alemanha, e da independencia e inviolabilidade dos Estados 

confederados”. Os membros partícipes da Conferderação eram: Áustria, Prússia, Baviera, Saxônia, 

Hanover, Wurtemberg, Baden, Hesse Eleitoral, Grão-ducado de Hesse, Holstei (Dinamarca), 

Luxemburgo (Países Baixos), Saxônia, Brunswick e Nassau, Macklembrugo-Scwerin e Strelitz, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174 Aí, Napoleão permaneceria prisioneiro até sua morte em 1821.  
175 Disponível em: http://www.hlrn.org/img/documents/final_congress_viennageneral_treaty1815.pdf. Acessado 

em 5 de janeiro de 2018. 
176 Pelo artigo VII, a Áustria cedia à Cracóvia o território de Podgorze, a quem era instituída a condição de 

“cidade livre de comércio”, não sendo aí permitido nenhuma alfândega ou estabelecimentos militares que 
ameassassem a neutralidade da Cracóvia.  

177 Pelo artigo XXXVII são estabelecidas cessões territoriais da Prússia ao Grão-duque da Saxonia de Weimar. 
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Holstein-Oldemburgo, Anhalt e Schawartzburgo, Hohenzollern Lichtenstein, Resuss, Schaumburg-

Lippe, Lippe e Waldeck, e as cidades livres de Lubeck, Frankfurt, Bremen e Hamburgo. Reunidos 

segundo a forma federativa, sua sede seria em Frankfurt.  (art. LIII, LIV, LVI, LVII); decidiu-se pela 

criação do Reino dos Países Baixos, o qual deveria ficar sob a soberania da Casa de Orange-Nassau (art. 

LV); seus limites seriam aqueles estabelecidos no ano de 1795, sendo a ele incorporado Huissen, 

Malburg, Lymers, a cidade de Sevenaer e Weel, territórios da Prússia (LXVI), e o território de 

Luxemburgo (art. LXVII); por sua parte, renunciava a Casa de Orange à Prússia a seus territórios 

alemães, em específico, Dillenburg, Dietz, Siegen, e Hadamar (art. LXX); e, por fim, no que tocava aos 

Países Baixos, foi confirmada a incorporação das Províncias Belgas, antigos Países Baixos Austríacos 

(art. LXXIII); tratou da Confederação Elvética, organizada com base na relação entre os Cantões Suiços. 

Houve preocupação em se demarcar seus limites territoriais, na medida em que eram decididas 

compensações territoriais entre antigos e novos cantões, assim como cessões territoriais da Sardenha.(art. 

LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXXIV); no que referente aos  territórios austríacos da Península 

Itálica, a Áustria seria reincorporada em seu império a Istria, a Dalmácia, as antigas ilhas Venezianas do 

Adriático, a cidade de Veneza, os distritos de Terra Firme, os Ducados de Milão e Mântua, o Principados 

de Trento e o e o Condado de Tirol, a cidade de Trieste, a Croácia, Fiume e o litoral Húngaro (art. 

XCIII); - Seriam igualmente incorporados, os vales de Valteina, Bormio e Chiavenna; e a antiga 

República de Ragusa. (art. XCIV); o arquiduque Fernando foi restaurado na soberania do Grão-ducado 

da Toscana; a infanta Maria Luiza tomaria posse de Lucca (art XCIX, C, CI); Fernando IV, terceiro filho 

de Carlos III da Espanha, foi reincorporado ao Reino de Nápoles (art. XIV); Portugal teve restituída a 

praça de Olivença por parte da Espanha (art. XIV) e cedeu o território da Guiana Francesa à França (art. 

CVII).  

Como punição à empreitada dos cem dias de Napoleão, mais duras sanções seriam impostas à 

França pelo Tratado de Paris, de 20 de novembro de 1815.  Decidia-se que as fronteiras da França não se 

assentariam com base nas suas linhas em 1792, mas em 1790. Cedia uma porção de território ao ducado 

de Boillon do Reino dos Países Baixos, aos Grão-ducado de Luxemburgo, ao Cantão de Geneva, e teve 

suas relações com o Principado de Mônaco cortadas (art. I). Ficou acertada, igualmente, a organização 

de uma ocupação militar das potências aliadas, totalizada em 150 mil homens, durante o prazo de 5 anos, 

nas fortalezas de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambray, Le Questony, Maubeuge, Laodrecies, 

Avesnes, Recroy, Givet, Charlemont, Mezieres, Sedan, Mntmedy, Thionville, Longwy, Bitsch e Fort 

Louis, à custa do cofre francês (art. V)178.  

No mesmo dia, outro Tratado decidiu sobre a questão dos pagamentos de guerra a serem efetuados 

pela França, tal qual houvera sido determinado no Tratado de 30 de maio de 1814. Estabelecia-se o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178 Disponível em: http://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-paris-1815.php. Acessado em: 13 de 

setembro de 2018.  
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montante a ser pago na ordem de 700 milhões de francos os quais deveriam ser pagos às potências 

aliadas: Rússia, Áustria, Grã-Bretanha, Prússia, Espanha, Portugal, Dinamarca, Suíça, Sardenha. 

Estabeleciam-se, igualmente, prazos e juros a serem cobrados179.  

O período de 1688 a 1815 caracteriza-se pela rivalidade quase ininterrupta entre ingleses e franceses 

pelo domínio do sistema político europeu. A série de seis guerras travadas entre as potências teve como 

objetos de disputas: territórios, aliados, privilégios jurídicos e comerciais, na Europa e nos novos espaços 

ultramarinos que o sistema político europeu englobou sobre a sua jurisdição e poder. A derrota de 

Napoleão Bonaparte selou a vitória britânica. 

A ascensão de poder da Inglaterra esteve fortemente influenciada por sua geografia. A afirmação de 

Mahan: "(...) se uma nação está situada de maneira a não ser obrigada a defender-se por terra, nem 

induzida a buscar ampliação de seu território por terra, ela tem, pela simples unidade de suas metas 

voltadas para o mar, uma vantagem em comparação com um povo cujos limites são continentais"180; é 

reveladora da importância de um império talasocrático à ascensão do poder da Inglaterra, mas tende, por 

seu turno, a diminuir a importância da dimensão continental que a Grã-Bretanha se esforçou para 

cumprir à Europa, a fim de garantir a contensão do poder francês, e a sua posição protagonista.  

A vitória inglesa só foi realizada quando cumpriu efetivamente sua superioridade marítima e 

continental, mobilizando seu exército e marinha, além de estimular as forças de seus aliados para que 

cumprissem desígnios que lhe fossem proveitosos. Não bastavam homens, navios e armas. Foram 

necessários também a diplomacia e dinheiro: muito dinheiro.   

 
Tabela 9: Despesa e receita da Inglaterra em tempo de guerra, 1688 - 1815 

 

 

No período da “II Guerra dos 100 Anos”, Inglaterra e França foram obrigadas a mobilizar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179 Disponível em: https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1815)/Convention_on_pecuniary_indemnity. 

Acessado em: 13 de setembro de 2018.  
180 (MAHAN apud KENNEDY, 1986, p. 99) 

Despesa	  e	  receita	  da	  Inglaterra	  em	  tempo	  de	  guerra,	  1688-‐1815	  (libras)	  

Período	   Despesa	  total	   Receita	  total	   Saldo	  coberto	  por	  
empréstimo	  

Empréstimos	  como	  %	  
da	  despesa	  

1688-‐1697	   49.320.145	   32.766.754	   16.553.391	   0,335631434	  

1702-‐1713	   93.644.560	   64.239.477	   29.405.083	   0,314007381	  

1739-‐1748	   95.628.159	   65.903.964	   29.724.195	   0,310830987	  

1756-‐1763	   160.573.366	   100.555.123	   60.018.243	   0,373774584	  

1776-‐1783	   236.462.689	   141.902.620	   94.560.069	   0,399894247	  

1793-‐1815	   1.657.854.518	   1.217.556.439	   440.298.079	   0,265583062	  

Totais	   2.293.483.437	   1.622.924.377	   670.559.060	   0,292375802	  

Fonte:	  Kennedy	  (1986).	  
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capacidade de recursos materiais em proporção superiores ao que suas capacidades tributárias lhes 

permitiam. O custo da vitória britânica foi elevadíssimo: atingiu a marca de 1,6 bilhões de libras - 

montante muitíssimo superior aos 49 milhões de libras necessários ao custeio na Guerra dos Nove Anos, 

os 93 milhões necessários à Guerra de Sucessão Espanhola; os 160 milhões da Guerra dos Sete Anos; e 

mesmo os 236 milhões de libras gastos na derrota da Guerra de Independência Norte-americana.   

Durante a "II Guerra dos Cem Anos", a Inglaterra empreendeu uma série de reformas nos 

mecanismos de endividamento do Estado, alavancado sua capacidade de financiamento das guerras.  

Este processo foi alcunhado de "Revolução Financeira" e tem direta relação com a progressiva 

capacidade do Estado inglês de centralizar o sistema tributário, também de entrelaçar o lucrativo negócio 

de financiamento do Estado e expansão do império colonial a um sistema bancário centralizado no 

Banco da Inglaterra.  

A lógica no argumento aponta à idéia que a pressão imposta pelas guerras aumenta o vulto do 

orçamento necessário a cobrir as despesas e, em seguida, sobre os impostos e as dívidas. Ainda que o 

estudo de Peter Dickson (1977) aponte a Guerra dos Sete anos como o momento em que a “Revolução 

Financeira” está completa, entendemos que o processo é mais longevo, e estende até as Guerras 

Napoleônicas, tais quais O’Brien (1988) e Brewer (1988) . Foi no ano de 1797 que Pitt, o segundo, foi 

obrigado a aceitar a não-convertibilidadde das notas do Banco da Inglaterra em ouro. O Bank Restriction 

Act, que deveria vigorar por seis semanas, mas que perdurou, por 24 anos, e só foi abolido em 1821! 181  

Mesmo tendo abandonado o sistema monetário assentado no padrão-ouro, o temor de um ataque à 

libra não se confirmou. As notas do banco da Inglaterra continuaram a circular sem que se 

desvalorizassem em relação ao ouro, sua antiga âncora. Mantiveram-se estáveis, lastreadas no crescente 

poder do império britânico. A Libra se desvencilhava do ouro, mas somente quando este já lhe impusera 

limites. Após um século de estratégica posição no acesso ao ouro brasileiro, a Inglaterra esta pronta para 

se libertar deste grilhão e estabilizar-se sua moeda e sua dívida pública a partir da força de suas próprias 

armas.182 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181  (Braudel, 1998, p. 337) 
182 "A dívida pública foi a grande razão da vitória britânica. Pôs à disposição da Inglaterra somas enormes, no exato 
momento em que precisava delas. É Isaac de Pinto que tem a lucidez de escrever (1771): 'A exatidão escrupulosa e 
inviolável com que esses juros (os da dívida pública) foram pagos e a idéia que se tem da segurança parlametnar 
estabeleceram o crédito da Inglaterra, a ponto de fazer empréstimos que surpreenderam e espantaram a Europa". Para 
ele, a vitória inglesa na Guerra dos Sete Anos (1756-1763) foi consequência disso. A fraqueza da França, garante ele, é 
a má organização do seu crédito. E também Thomas Mortimes está certo em admirar, em 1769, no crédito público 
inglês, 'o milagre permanente de sau polítca que inspirou ao mesmo tempo espanto e temor aos Estados da Europa'. 
Cerca de 30 anos antes, George Berkeley celebrava-o como 'a maior vantagem que a Inglaterra tem sobre a França'. 
Assim, terá havido uma pequena minoria de contemporâneos que via com clareza e compreendeu que havia, nesse jogo 
aparentemente perigoso, uma mobilização eficaz das forças vivas da Inglaterra, arma temível." (Braudel, 1998, p. 350) 
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3. REINSERÇÃO DO ESTADO-IMPÉRIO PORTUGUÊS FRENTE À RIVALIDADE 

ANGLO-FRANCESA (1640-1808) 

 

D.	  João	  IV D.	  João	  V D.	  Afonso	  I 

Vasco	  da	  Gama D.	  José	  I Marquês	  de	  Pombal 
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A Península Ibérica, Portugal e Espanha, desempenharam papel fundamental na gênese e 

organização do sistema político europeu moderno, independentemente da periodização que apontarmos 

ao seu nascimento e à sua estruturação. Os reinos de Castela, León e Aragão assumiram papel central na 

conformação do Império Habsburgo, principal poder político-territorial em um período que se estende 

do início do século XVI até a assinatura do Tratado dos Pirineus, em 1659, a partir de quando é a França 

de Luís XIV, quem deterá a maior capacidade de mando e liberdade de iniciativa sistêmica.   

Antes da França Bourbonônica e da Espanha Habsburgo, ainda no século XV, foi Portugal, 

liderado pela Dinastia de Avis, quem imprimiu grande parte de seu dinamismo político e econômico, 

além de contribuir ao seu expansionismo territorial.   

O reino de Portugal tem como origem um feudo, localizado entre os rios Minho e Douro, o qual se 

rebela e autonomiza-se dos reinos de León e Castela. O processo apresenta várias datas simbólicas: no 

ano de 1128, a Batalha de São Mamede, em que D. Afonso Henrique vence as tropas galegas da rainha 

Teresa e Fernão Perez de Trava; 1131, o alçamento de Coimbra a capital; 1139: a Batalha de Ourique, 

em que finalmente Portugal se autonomiza e D. Afonso Henrique, que se intitulada príncipe ou infante, 

assume posição de rei. 1143, o reconhecimento da enfeudação pelo papa.  

A reconquista de Lisboa, pela Segunda Cruzada, no ano de 1147, já demarca claro movimento de 

expansão territorial do reino de D. Afonso I (1143 – 1185). Foram quase três séculos de batalhas e 

guerras regulares, contra mouros e contra castelhanos, até que Portugal de Avis lograsse expulsar 

definitivamente os árabes das terras ao Sul, no Algarve, e os Castelhanos de pretensões sobre o Douro e 

Alentejo, e obtivesse o reconhecimento mútuo enquanto poder autônomo dotado das fronteiras atuais. 

Neste sentido, a vitória na Batalha de Aljubarrota, no ano de 1385, e a ascensão de D. João I 

inaugurando a Dinastia de Avis é o símbolo máximo deste processo.  

Sob a liderança da Dinastia Avis, Portugal, uma unidade político-territorial na zona fronteiriça entre 

as civilizações muçulmana e cristã-europeia, liderará o primeiro movimento de expansão político-

territorial do sistema político europeu. Ceuta, em 1415, será o primeiro passo, do qual se seguirão 

inúmeros outros até que o périplo da África seja logrado e o Pacífico atingido. Afonso Albuquerque 

vincou sua espada neste grande projeto de conquista ultramarina, da qual a descoberta e colonização do 

Brasil é uma das peças.   

A morte de D. Sebastião, em Alcácer-quíbur, Marrocos, engendra profunda crise sucessória, qual 

impôs a Portugal um cativeiro de quase 80 anos. Portugal foi invadido pelas tropas de Filipe II e 

submetido à coroa hispânica pelo Acordo de Tomar, em 1581. Aos contemporâneos pudera parecer 

que o Estado-Império Português nascera póstumo e que a unicefalia no tabuleiro ibérico fosse natural.   

Às luzes da conjuntura da década de 1640, Portugal encontrava-se em vias de ser incorporado por 

Castela que, pressionada pela Guerra dos 30 Anos, impunha uma agenda política, econômica e militar às 

demais partes do conjunto hispânico.  
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Sob a liderança de D. João IV, primeiro monarca da Dinastia de Bragança, a recuperação da 

soberania política portuguesa foi organizada a partir da combinação de estratégica que englobava a 

condução de um movimento militar e outro, diplomático, pelo qual resultou na busca de alianças 

diplomáticas junto às inimigas da Espanha na Europa. À causa, tudo era necessário.   

A recuperação da soberania política foi lograda após três décadas, no ano de 1668. Para além das 

assimetrias estabelecidas pelos tratados restauracionistas e a perda de importantes posições no comércio 

de longa distância, os vários anos de conflito da Guerra de Restauração impuseram a Portugal a 

organização de uma “economia de guerra”, a qual implicara em graves desequilíbrios produtivos e uma 

persistente perda de metais amoedados para o exterior.   

Foi durante a Guerra dos Noves Anos (1688-1697), que chegaram as primeiras remessas de ouro do 

Brasil. Nos anos seguintes a vulto e a regularidade induzirão dois movimentos: o fortalecimento de uma 

aliança estratégica à Inglaterra, a qual já detinha claro viés geopolítico, e agora passava a deter enorme 

importância geoeconômica. Segundo, a reorientação da política colonial à América, em detrimento 

definitivo do Estado da Índia, onde já não mais os portugueses conseguiam disputar com as grandes 

potências. Nas décadas seguintes, a região que era até então conhecida como sertão dos cataguazes, em 

clara alusão a ser um território para além dos lindes administrativos da Coroa portuguesa, foi dominada 

por seu aparato administrativo, jurídico e militar. Tratava-se de garantir sua capacidade de dominar o 

território, zelar pela segurança de suas fronteiras e impor ordem interna, organizar a extração mineral e 

recolher os devidos tributos. Ordenar e reordenar as regras, quando assim o fosse necessário. O quinto, 

por exemplo, assumiu diversas formas ao longo do século, variando desde a cobrança pelo sistema de 

bateias, fintas, capitação e maneio, e casas de fundição. A cada regime fiscal correspondeu uma 

mudança específica no regime de circulação monetário da Capitania.  

Foi frente a uma Europa crescentemente competitiva e polarizada entre ingleses e franceses, que a 

Coroa portuguesa integrou aos seus domínios o sertão dos cataguazes e o fez Capitania de Minas 

Gerais. À Coroa portuguesa, o ouro propiciou ampliação suas receitas, o alívio de suas contas públicas, e 

restabelecimento de uma posição confortável frente a problemas de restrição externa no comércio 

internacional. Em Portugal, toda a sociedade, desde a família real, aos pequenos agricultores e artesãos, 

passando pela fidalguia guerreira e o alto e baixo clero, comerciantes de grande pequeno porte, todos 

sentiram o impacto do ouro de aluvião de Minas Gerais.  

A assimilação deste poder de compra à Europa não beneficiou única e exclusivamente Portugal. O 

setecentismo é o período que a Inglaterra se inclinou para a prática de um sistema monetário 

monometálico assentado no ouro. Decisão política que condizia à natureza dos seus vínculos 

diplomáticos, seus interesses militares, econômicos, financeiros e comerciais. O ouro contribui, por 

suposto, à organização de seu sistema bancário e de seu sistema de dívida pública. Combinados, o ouro e 

a dívida pública funcionaram como moedas de referência e âncora de um sistema nacional de 



 
100 

	  

pagamentos que se mostrou progressivamente mais amplo, profundo, e fundamental às necessidades que 

a “II Guerra dos 100 Anos” impunha.  

Importantes ao financiamento da guerra, à realização de comércio internacional e à organização de 

um sistema monetário e creditício, o ouro alçou a Capitania de Minas Gerais a posição de suma 

importância à centralidade da política de Portugal e da Grã-Bretanha, portanto, ao jogo político do 

sistema europeu a ele contemporâneo.   

O rastro do ouro sinaliza o evidente laço de dependência econômica, comercial, financeira, jurídica 

e militar que a Inglaterra vinha impondo a Portugal. Há, por um lado, clara sintonia entre as trajetórias da 

atividade mineradora do Brasil e a balança comercial anglo-lusitana e, por outro, entre as importações da 

Inglaterra, os saldos comerciais da balança comercial e o acúmulo de reserva de ouro no Banco da 

Inglaterra e na Casa da Moeda em Londres. Processo de sangria monetária que se preserva até que a 

fonte de ouro comece a entrar em exaustão no último quartel do século XVIII.  

Intentamos compreender a trajetória histórica da política colonial portuguesa sobre o Brasil, 

buscando enfatizar suas relações com a inserção periférica de Portugal no sistema político europeu, na 

última seção, a qual respeita uma periodização relativa aos reinados de D. João V, D. José I e D. Maria I, 

e intenta abarcar os principais desafios por eles enfrentados frente a geopolítica européia e a imposição 

de uma política colonial à América portuguesa.  

Marca indelével do longevo reinado de D. João V teria sido sua capacidade de manutenção de uma 

política externa neutra, ancorada no inesperado empoderamento que o ouro lhe trouxera e na firme 

aliança com a Grã-Bretanha.  Nos rastos do ouro, a Coroa portuguesa retomou uma política colonial de 

conquista e dominação, avançando sobre o sertão brasileiro. A região, até então inabitada, passava a 

receber de maneira espontânea milhares de súditos, reinóis e colonos, das mais diversas origens, todos 

em busca de riqueza fácil. Cabia à Coroa o esforço de impor sua máquina administrativa, militar, 

tributária, e organizar a seu proveito o território aurífero das Minas Gerais. Preocupa-lhe, inicialmente, 

sua acessibilidade e o combate aos descaminhos; mais tarde, tratou de defender militar e 

diplomaticamente as fronteiras do Brasil pelo Tratado de Madri, em 1750.  

Do ponto de vista da condução da política colonial, a ascensão de D. José I e Pombal demarcam um 

período de reestruturação dos laços imperiais, o qual permitiu uma incorporação mais bem estruturada 

da América portuguesa ao conjunto imperial e a ascensão de uma elite local a posições de comando 

político, econômico e administrativo na colônia. A preocupação pombalina com a efetivação de uma 

política colonial que valorizasse o potencial Colonial e o aproximasse dos interesses da Coroa são 

investigados a partir da importância conferida às companhias de comércio, a tensão entre a política 

colonial jesuíta e necessidade de resguardo da fronteira meridionais do Brasil, e a partir da reformulação 

administrativa e militar, que conferem maior centralidade e coesão entre os órgãos burocráticos da 

Metrópole e da Colônia. Em Minas, uma de suas principais instrumentações foi, por suposto, a 
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monopolização da exploração do diamante, a qual ficou a cargo da Companhia Real de Extração 

Diamantina. 

Fica nítido, como o aumento súbito de poder de compra que o ouro em pó conferiu aos mineiros 

resignificou as Minas Gerais dentro do Império Português. A Capitania passara por célere processo de 

mudança estrutural, a partir das emulações provenientes da atividade da mineração, que atuou como o 

motor da ocupação do território e sedimentação de sociedade e economia relativamente mais urbana, 

diversificada e complexa que a clássica economia açucareira. Do ponto de vista geopolítico, o centro de 

gravidade econômico da Colônia se deslocara do Nordeste e guiara para o Centro-sul. 

Esta sensibilidade histórica é primordial ao investigarmos o reinado de D. Maria a partir de seu 

esforço de combater a política colonial desenhada pelo Marquês de Pombal. Seu intuito de retomar as 

rédeas da política mercantilista em favorecimento dos interesses da Coroa e da burguesia comercial e 

manufatureira portuguesa fica evidenciado por uma série de decisões políticas: o fim do monopólio das 

companhias de comércio; a decretação do Alvará de 1785, o qual proibiu produção de manufaturas no 

Brasil, e a ordenação por parte do Secretário Martinho de Melo e Castro ao Visconde de Barbacena, de 

lançar derrama sobre a sociedade de Minas Gerais.  

No afã de fortalecer os vínculos hierárquicos da política colonial, aceleraram-se as tensões em 

Minas Gerais, e uma parte da elite organizou-se para tomar o poder. Desejavam implantar uma 

República nos moldes das 13 colônias norte-americanas.  A Conjuração Mineira foi delatada e 

desmantelada. Nossa independência não tardaria três longas décadas, em um processo bem distinto, que 

envolveria as Guerras Napoleônicas e a fuga da Família Real ao Brasil, evento único na história 

europeia. 
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3.1.  O TABULEIRO DE GUERRA IBÉRICO E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO-

IMPERIAL PORTUGUÊS (1385-1580) 

Séculos antes que o espaço europeu assumisse os contornos do sistema político moderno, a 

Península Ibérica era uma região de fronteiras civilizacionais, aí convivendo unidades políticas cristãs e 

islâmicas183. O reino de Portucale, unidade política germinal do futuro Estado-império de Portugal, 

enquadra-se no contexto das disputas territoriais da Galícia, e condiz a uma zona fronteiriça entre 

hispano-romanos e muçulmanos, ao longo da jusante do Rio Douro. 

É comum a menção à vitória portuguesa sobre os almorávidas na Batalha de Ourique, no ano de 

1139, como o marco fundador do Reino de Portugal. Teria sido a partir daí, que D. Afonso Henriques, 

até então, Conde de Portucale, pela primeira vez se autodenominou Rex Portugallensis, reino dos 

portugueses, assumindo a coroa como Afonso I (1139 – 1185). Coimbra, reconquistada dos mouros, em 

1064, foi eleita sede da nova monarquia.  

Apesar de o mapa territorial da península ibérica tomar a forma de movimentos coordenados de 

retomada do cristianismo sobre o mundo muçulmano – num processo que se consolida somente em 

1492, com a conquista de Granada – as alianças e rivalidade entre os reinos ibéricos, Portugal, Aragão, 

Castela e Leão e os muçulmanos foram fluidas.  

As importâncias assumidas na literatura pela retomada de Lisboa na cruzada de 1147, e a aliança 

ibérica na Batalha de Navas de Tolosa, 1212, não encobrem o fato de que os reinos de Leão e Castela 

estiveram intimamente relacionados às disputas territoriais com Portugal, e assumiram um grau de 

ameaça crescente à medida que os islâmicos foram gradativamente expulsos.  

Unidades políticas contíguas, inevitável que se digladiassem intensamente. O que de modo algum 

impedia que aliados de um período se transformassem em inimigos, quando pressionados em variadas 

circunstâncias. Os Tratados de Alcanizes, 1297, Aljubarrota, 1385, Ayllon, 1411, e Medina del Campo, 

1431, são provas deste argumento. São eles os frutos dos conflitos militares que consolidaram 

progressivamente a fronteira nacional entre Portugal e Espanha.   

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
183 É sobre este cerco muçulmano que a Europa se cristianizará e se estabelecerá enquanto tal; assim como 

somente a partir dele podemos compreender a intrínseca relação assumida pelas esferas do poder e religião nas 
Guerras de Restauração Ibérica. 



 
103 

	  

Fonte	  própria 

Mapa 11: Guerra de Reconquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geograficamente posicionado no polo mais extremo da península, incapaz de realizar permanente 

avanço por terra até a fronteira natural dos Pirineus, Portugal foi obrigado a expandir sua estrutura de 

poder lançando-se ao mar.  

Encabeçado pela família real, a quem coube a fundação e direção da Escola de Sagres, o poder 

político luso realizou uma das mais formidáveis façanhas da história moderna. A política de expansão 

ultramarina evidencia grau de interação extraordinário entre a capacidade de concentração/centralização 

do poder interno e expansão do poder externo, numa clara sintonia entre o domínio de posições 

privilegiadas do comércio de longa distância e alavancagem da capacidade de defesa nacional.  

Muito se discute a respeito de quais foram as motivações portuguesas em se lançar ao mar. Motivos 

econômicos, religiosos e políticos devem ter se entrelaçado.  

No que toca às motivações econômicas, parece-nos impossível afirmarmos com total certeza se o 

objetivo maior era a busca da rota das especiarias asiáticas, ou se causas menos nobres e mais imediatas: 

o ouro da Guiné, ou a busca pelo trigo marroquino. Não há como negar, porém, os efeitos catalisadores 

do clamor político e social pelo movimento das cruzadas, e a procura pelo famoso reino de Prestes 

João184.  

Objetivos foram estudados e traçados; navios de exploração e de corso foram construídos; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
184 "(...) os quatro principais motivos  que inspiraram os dirigentes portugueses (reis, príncipes, nobres ou comerciantes) 
foram, em ordem cronológica, mas sobrepostas e em diversos graus: (1) o fervor empenhado na cruzada contra os 
muçulmanos; (2) o desejo de se apoderar do ouro da Guiné; (3) a procura de Preste João; (4) a busca de especiarias 
orientais." (BOXER, 2002, p. 33) 
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lançaram-se ao mar com soldados que lutaram, conquistaram e exploraram pontos centrais na Costa da 

África.  

O expansionismo português teve seu primeiro resultado em 1415, quando 200 navios e 20 mil 

homens conquistaram a cidade de Ceuta, centro cuja importância derivava, primeiro, de sua posição 

intermediária entre o Mar Mediterrâneo e o Atlântico, segundo, por ser entreposto das rotas comerciais 

do noroeste da África e da África Ocidental, até que se pudesse interceptar as caravanas de ouro ou se 

realizar o périplo do continente.   

As viagens direcionaram, a partir daí, ao sul da África, sendo de especial importância as viagens de 

1434, quando Gil Beans contornou o Cabo do Bojador. Ultrapassar o Bojador cumpriu um dos 

principais desafios da aventura lusitana, e permitiu o acesso à região do Golgo da Guiné, onde os 

portugueses passaram a ter acesso cada vez mais imediato ao comércio de ouro e escravos, garantindo às 

suas expedições alta lucratividade.  

O ouro em pó obtido na Guiné, primeiro por meio da troca com os nativos tuaregues, por volta de 

1440, intensificou-se ao longo das décadas seguintes. Não se sabe ao certo o vulto que atingiu, mas foi o 

suficiente para que a Casa da Moeda de Lisboa, que não cunhava moeda desde 1383, retomasse sua 

produção no ano de 1457, quando da cunhagem do cruzado, cuja estabilidade prosseguiu até o ano de 

1536185.  Entende-se, desta feita, o porquê da construção do Castelo de São Jorge da Mina, uma das mais 

importantes construções europeias deste porte na África.    

Sob a liderança de D. João II, foi realizada uma das mais impressionantes expedições exploratórias 

desta “era das navegações” de Portugal. Missão anfíbia, liderada em sua vertente marítima por 

Bartolomeu Dias; enquanto sua vertente terrestre era conduzida por Pero Covilhã, a expedição partiu em 

1487. Seu objetivo consistia atingir as Índias. Pero Covilhã viajou disfarçado por terra e após viajar pelo 

Oriente Médio chegou até Calicute, na Índia. Antes de tomar seu rumo de volta a Portugal, seguiu ao 

nordeste da África, onde supostamente adentrou, para nunca mais abandonar, o lendário Reino de 

Prestes João, na Etiópia.  

Por mar seguiu Bartolomeu Dias em missão exploratória, liderando duas caravelas e uma nave 

auxiliar. Partiu em agosto de 1487, e em novembro se encontrava à altura do deserto da Namíbia, região 

mais extrema até então mapeada por um navegante português, Diogo Cão. Conta-se que continuou 

navegando em direção ao sul, mas, após forte tempestade, navegou por vários dias sem que pudesse ver 

costa, e quando retomou direção leste, em ventos desconhecidos, atingiu e ultrapassou o promontório da 

África. Tendo contornado o Cabo das Tormentas, renomeou-lhe de Cabo da Boa Esperança. 

Bartolomeu Dias não avançou, porém, sobre o Mar Índico, recuando de seu intento e tomando o 

caminho de retorno a Lisboa, atingida em dezembro de 1488.  

As informações coletadas por Covilhã e Bartolomeu Dias chegaram a Lisboa e foram repassadas a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
185 (BOXER, 2002, p. 35) 
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Fonte:	  Editorial	  Marin.	  Atlas	  Histórico,	  1986 

Vasco da Gama. Lançada ao mar em julho de 1497, a missão exploratória era composta por 4 naus- São 

Gabriel e São Rafael, cada qual de 180 toneladas e especialmente construídas para tal empresa - teria a 

honra de ser a primeira expedição portuguesa a finalmente atingir a Índia. E quando o fez, já estava 

ciente onde deveria poitar: Calecute, previamente mapeada por Pedro Covilhã.  A façanha de Vasco da 

Gama mereceu ser imortalizada nos versos de Os Lusíadas, pelos quais também é possível conhecer a 

gentileza da “diplomacia das canhoneiras”186, que os portugueses inauguravam. 

 
Mapa 12: Descobrimentos dos portugueses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suportada inicialmente por recursos oriundos da casa real, das ordens religiosas e de empresários 

portugueses e genoveses, o movimento ultramarino português propiciou domínio sobre novas rotas de 

comércio e acesso privilegiado a mercadorias estrangeiras. Portugal e os portugueses, cujo reino outrora 

parecia um reino natimorto, lançaram-se ao mar e engendraram um mecanismo de expansão de seu 

poder e riqueza que se fez rentável e autofinanciável. E ao fazê-lo, claro, despertou o interesse das 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
186 "O impacto da 'revolução da pólvora' no mar foi ainda mais amplo. Como antes, surpreende-nos a relativa 

semelhança entre o noroeste da Europa, o mundo islâmico e o Extremos Oriente na construção e poderio 
naval durante fins da Idade Média. As grandes viagens de Chen Ho e o rápido avanço da frota turca no mar 
NEgro e Mediterrâneo oriental bem poderia ter sugerido a um observador, em cerca de 1400 e 1450, que o 
futuro do progresso marítimo estava com aquelas duas potências. Também não havia muita diferença, 
suspeitamos, entre todas as três regiões no que se relaciona com a cartografia, astronomia e o uso de 
instrumentos como a bússola, o astrolábio e o quadrante. As difeneças estavam na organização constante. (...) 
a capacidade da Europa de racionalizá-las e desenvolver os recursos ao seu alcane. A coleta sistemática de 
dados geográficos pelos portugueses, a repetida disposição das casas mercantis de Gênova em financiar 
viagens atlânticas que pudessem compensá-las da perda do comércio do mar Negro (...)" (KENNEDY, 1986, 
p. 33) 
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demais unidades políticas europeias. 187  

Tardiamente em relação à portuguesa, as expedições espanholas tomaram vulto a partir das ordens 

dos reis católicos, após a conquista do último reino muçulmano na Península Ibérica, o reino de Granada. 

Até então, as viagens conduzidas pelo reino de Castela estiveram restritas às proximidades do continente 

europeu, sem se aventurarem nas profundidades do Atlântico ou para além do Bojador, e só se lançaram 

efetivamente sobre o “mar profundo” sob a liderança de Cristovão Colombo, viajando em direção 

sudoeste. Foi assim que, em 1492, os territórios americanos, que então pensava o capitão serem ilhas 

próximas a Cipão, na Ásia, foram atingidos.    

Em contexto de exploração naval e disputas por posições territoriais, os reinos de Portugal e o 

recém-unido reino de Espanha apressaram-se em legitimar seus interesses por bulas papais e tratados 

comerciais. O paralelismo cronológico dos descobrimentos e dos tratados reflete bem o espírito de 

corrida entre os países. Desde o Tratado de Alçácovas, assinado em 1479, entre Portugal e Castela, havia 

nítida preocupação em se determinar como se dariam as posições dos reinos no comércio com o norte da 

África. Conferia o documento, neste sentido, a posse das ilhas Canárias à Espanha e das ilhas Açores, 

Cabo Verde e Guiné a Portugal. Mais importante, assentia que caberia exclusivamente a Portugal a 

navegação ao sul do Cabo Bojador, garantindo-lhe a exploração da Costa do Ouro, já conhecida pela 

navegação de Fernão Pó e a exclusividade da busca pelo contorno africano. 

As descobertas de Colombo, anunciadas pelo próprio navegador, causaram tensões diplomáticas e 

dúvidas a respeito da legitimidade da posse das ilhas. Na tentativa de solução da problemática levantada 

a respeito da real localização das ilhas recém descobertas, foi formulada a Bula Papal Intercaetera, datada 

de 1493, a qual intentava solucionar a questão. Formulada pelo Papa Alexandre VI, o documento 

propunha a formulação de um paralelo, distante 100 léguas a oeste de Cabo Verde, que dividisse o 

mundo entre os poderes de Espanha e Portugal. Pragmaticamente, o Papa Alexandre VI garantia à 

Espanha as novas terras descobertas por Colombo, o que causou forte descontentamento de Portugal, e 

levou à condução das negociações que findaram, no ano seguinte, na assinatura do Tratado de 

Tordesilhas. Os diplomatas de ambas as partes continuaram a decidir pela divisão do mundo segundo 

seus próprios interesses, mas acordavam pela formulação de um meridiano, distante 370 léguas a oeste 

da ilha. Pelo acordado, Portugal mantinha sua exclusividade na busca pela rota à Ásia viajando a sudeste. 

Já a Espanha, garantia para si a propriedade das terras descobertas por Cabral e a exclusividade de viajar 

a sudoeste.  

A partir do feito de Vasco da Gama, as ambições portuguesas, até então basicamente interessadas 

no tráfico de escravos e obtenção de ouro, voltam-se à possibilidade de inserção no comércio de 

especiarias das Índias. E, para tanto, uma nova e superior organização das frotas marítimas foi 

estabelecida. A frota de Cabral era composta não somente por 4, mas 33 embarcações, além de uma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187 (PINTO, 2001) 



 
107 

	  

estrutura militar e comercial muito superior. E, tal qual fora traçado, seguiu a Calicute; não sem antes 

ancorar na Terra de Vera Cruz.  

O descobrimento do Brasil por Cabral, em 1500, enquadra-se dentro deste processo de expansão do 

poder ultramarino lusitano. O descobrimento português do Brasil é um capítulo das grandes navegações 

europeias, protagonizada pelos portugueses a partir do século XV, e seguida por espanhóis, holandeses, 

franceses, ingleses. Não se trata, portanto, de um fato fortuito, como a própria palavra “descobrimento” 

possa inicialmente apontar, mas uma das aventuras de uma grande epopéia, planejada, antecedida por 

quase um século de exploração da costa africana e de evolução das técnicas e instrumentos de 

navegação.  

Aos contemporâneos, obviamente, o descobrimento do Brasil não é se não uma peça acessória à 

Índia, acessível após o domínio da passagem do Cabo da Boa Esperança.188 A princípio, sua importância 

é antes de defesa da rota comercial do Atlântico, e como ponto de apoio logístico, seja por seus recursos 

hídricos, ou como suporto para conserto das embarcações. Secundariamente posicionado dentro do 

império ultramarino português ao longo de todo o século XVI, ainda assim Portugal lutará pela 

preservação de posições ao longo da costa do novo território descoberto e estimulará a organização de 

uma estrutura mínima capaz de explorar os recursos naturais e humanos disponíveis no novo achado. 

Exploram-se com algum destaque, madeiras de construção ou tinturaria, em específico o pau-brasil, que 

veio dar nome à nova Colônia. Somente a partir da terceira década, preocupou-se com a ocupação 

efetiva do território assentada na agricultura - mais estável e ampla189. No que toca à realização de sua 

política colonial, Portugal foi pioneiro e moderno, transplantando em larga escala suas experiências nas 

ilhas do Atlântico. 

Depois do retorno de Vasco da Gama da Índia, o rei Manuel passou a utilizar o aposto "Senhor das 

conquistas, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia". O título não representava seu 

domínio sobre a região, mas manifesta a importância do feito realizado. A coroa portuguesa passou a 

buscar o controle monopolístico de suas posições e rotas à Índia. Comerciantes e embarcações 

muçulmanas, hindus e tâmeis eram vistas como inimigas e sujeitas a ataques caso não realizassem a 

devida taxação, denominada cartaz. Todas as embarcações deveriam, a partir de então, atracarem em um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
188 "Posição flanqueadora do caminho oceânico para a Índia, em torno do Cabo de Boa Esperança, poderia valer como 
proteção e como ponto de refresco das naus da Ásia. Por outro lado, já havia começado na costa do Pacífico, a 
revelação das fabulosas riquezas do Peru, apos os tesouros saqueados, no México, de seus imperadores, seus nobres e 
seus templos." (CALÓGERAS, 1966, p.4) 
189  Inaugurada pela concessão a Martin Afonso de Souza, a política colonização por distribuição de capitanias 
hereditárias obedecia a interesses militares e econômicos. Cedidas por Cartas de Doação, o rei português atribuía aos 
capitães donatários a qualidade de autoridade soberana e por meio da Carta de Foral estabelecia os direitos e deveres a 
serem cumpridos pelos capitães donatários. A realização deste objetivo tomará forma mais bem definida a partir do 
estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias, e do Governo-geral, instituído em 1548, pouco após a descoberta 
das minas de Potosí pelos espanhóis. Sediado na Bahia, o órgão não suplantou as donatarias, mas restringiu as atribuições 
militares, fazendárias e de aplicação da justiça, até então nas mãos dos capitães, agora, a cargo dos ouvidores-mor e 
provedor-mor. 
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porto português e pagarem o tributo, ou atuarem clandestinamente. 

A arbitragem de tal tributação só foi possível à medida que o poder português fincou raízes em 

diversos pontos da rota marítima. Cabia ao Estado da Índia honrá-lo, e para fazê-lo foi estabelecida uma 

rede de fortificações e feitorias que cobriram o oceano índico, de Málaca a Ormuz e Áden. Afonso de 

Albuquerque foi o grande realizador da façanha. Serviu como governador do Estado da Índia, entre 1510 

e 1515, e assumiu o planejamento e liderança das missões que conquistaram Diu, em 1509; Goa, em 

1510; Málaga, 1511 e Ormuz, em 1514. Falhou em Áden, em 1513, o que dificultou a vigilância 

portuguesa sobre a rota comercial que seguia pelo Mar Vermelho190.  

A presença portuguesa na península indiana centralizou-se em Goa, feita capital do Estado da Índia, 

e a uma série de praças e feitorias, localizadas especialmente na Costa Ocidental, onde a influência do 

reino hindu de Vijanaigar se fazia mais presente. Portugal se inseria no contexto de “política-mundo” 

local, a qual se caracterizava pela presença de variada gama de unidades políticas, hindus e muçulmanas, 

cujas alianças e rivalidades tinham como foco nevrálgico, neste momento, o avanço do império mongol. 

O poder português sempre esteve mais bem estabelecido no mar, pela força dos canhões de suas 

caravelas, e em terra suas posições estiveram sempre contestadas. A presença portuguesa no Mar da 

Arábia era, portanto, muito superior à presença de Portugal na Baía de Beganla. No litoral da costa de 

Coromandel, ou no interior do continente, para além dos Gates Ocidentais, a presença portuguesa era 

diminuta. 

O mesmo vigor militar demonstrado no Índico pode ser constatado na Insulíndia, onde, em 1511, os 

portugueses conquistaram o estreito de Málaca e armaram praça. Daí pôde controlar o acesso ao Mar de 

Java, onde submeteram os autóctones das ilhas Molucas e tiveram acesso direto ao Mar da China. 

A China foi atingida em 1513, tendo Macau sido feito o primeiro ponto de contato entre os 

portugueses e a sociedade chinesa. Os relatos de frei Gaspar da Cruz são explícitos da dificuldade de os 

portugueses inserirem-se no mundo sinocêntrico. Os portugueses se limitaram a praticas contrabandistas 

até 1557, quando lhes foi permitido montar acampamento. Ainda assim, não seria permitido, até 1579, se 

quer a presença de portugueses no mercado de Cantão; sendo-lhes obrigado tratar com mercadores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
190 Redigido por Brás de Albuquerque, filho do próprio Affonso de Albuquerque, os capítulos II e III da obra, 
Comentários, abordam a segunda tomada de Goa, a 25 de novembro de 1510, dia de Santa Catarina. 
"Na tomada de goa e desbarato de suas estamcyas e emtrada da fortaleza nosso senhor fez muyto por nós, porqe qis que 
acabasemos hum feito tam gramde e milhor do qe nós pederamos pedir: aly falecerão passante de trezemtos turqos, e 
daly até o paso de banastary e de gomdaly per eses camynhos jaziam muytos mortos qu escaparam ferydos e cayam aly, 
e outros muytos se afogaram à passagem do Rio e muitos cavalos: despois queimei a cydade e trouxe tudo à espadaa, e 
per qatro dias comtinuadamente a vosa gente fez samgue nelles; por omde qer que os podiamos achaar, nom se dava 
vida a nenhum mouro, e emchiam as mezquitas delles puhamle o fogo: aos lavradores da terra e bramenes mandei que 
nam matassem: achamos per comta serem mortas sei mill almas mouros e mouras, e do seus piães archeiros, muyto 
deles faleceram: foy, senhor, hum feito muy gramde, bem pelejado e bem acabado, e afora ser goa h~uua tam gramde 
cousa e tam primcipall, aymda se cá nom tomou vingança de treição e malldade que os mouros fizessem a vossa alteza e 
a vosas gentes, senão este, o qal soará em toda parte, e com este temor e espamto fará vir gramds cousas à vossa 
obediencia, sem nas comquystardes, e as senhoreardes: não rarám malldade, sabendo que tem a paga mui prestes." 
(ALBUQUERQUE, 1884, Carta VII) 
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intermediários autorizados pelo poder chinês.  

Zhiliang (1996), fazendo uso de fontes chinesas, elucida a aparente contradição entre o poder e 

coesão do Império Chinês e a incômoda presença dos mercadores portugueses, aceitos, desde que 

isolados da população local, em Macau. O autor chinês defende, por meio de fonte primária, a tese de 

que a presença portuguesa era aceita – como se estivesse a “ter bandidos residindo à porta” – a fim de 

evitar danos mais graves. A Província de Guandong, preocupada com os recentes ataques de piratas 

japoneses, preferiram enquadrar os lusitanos dentro de sua jurisdição, e utilizá-los como arma de 

dissuasão contra os japoneses. Os portugueses, por seu turno, aproveitaram-se da oportunidade para 

inserirem-se enquanto intermediários do comércio sino-japonês, atividade proibida aos chineses.191 

Em 1571, a presença lusitana nos mares atinge seu clímax. A conquista de acesso ao porto de 

Nagasaki conferiu aos portugueses a influência sobre uma rede de portos, praças, feitorias e fortalezas 

que se estendem do Japão ao Brasil, passando pelos mais importantes estreitos e trechos navegáveis do 

Atlântico, Índico e Mar da China. Tal presença não era, claro, de todo homogênea, e tampouco Portugal 

era capaz de dominar cada um dos territórios e cada uma das sociedades nas quais conseguira se inserir, 

estava claro, porém, que "The portuguese were the first Europeans to understand that the ocean is not a 

limit, but the universal waterway that unites mankind"192. O amplo esforço da Dinastia de Avis dotara 

Portugal de poder de iniciativa e mando sobre amplo comércio ultramarino, que ia de Nagasaki a Sofola, 

dotado de mais de 50 fortes e feitorias193.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
191 ZHILIANG, W. O Encontro Luso-chinês em Macau. IN: Administração. Nº33, vol. IX. 1996, p. 655-683.  
192 (ACTON apud FINDLAY, R. and O’ROURKE, K., 2007, p. 145)  
193 (THE TIME, 1995). 
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Fonte	  própria 

 

Mapa 13: Império ultramarino Português seiscentista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
111 

	  

Uma das principais explicações para o sucesso português na Ásia está em sua eficiência militar, em 

específico, sua capacidade de adaptar canhões às embarcações. As forças otomanas e hindus, por mais 

que já detivessem o conhecimento da artilharia em terra, desconheciam, em grande medida, o seu uso 

em mar. Segundo Panikkar (1965), os portugueses foram os primeiros a navegarem o Índico fazendo 

uso de barcos armados, e antes que o Zamorim de Calicute comunicasse a Suleiman sobre os avanços 

europeus, e este ordenasse aos mamelucos a transferência de parte da força naval do Mediterrâneo, não 

houve nenhuma capacidade de dissuasão militar por parte dos autóctones em mar.  

Protegidos dentro deste espaço, o comércio português na Ásia se desenvolveu circunscrito à lógica 

de cabotagem: compravam-se mercadorias em um posto retardatário, para vendê-las em um posto 

adiantado, mantendo-se a presença portuguesa restrita a pontos específicos da costa, sem que fossem 

impostas modificações na estrutura produtiva destas sociedades. Da África, os comerciantes portugueses 

obtinham ouro em pó, escravos, marfim; da Índia, pimenta, artigos de algodão, pedras preciosas, 

corantes; do Ceilão, canela, noz moscada; da China, seda, perfumes, porcelanas, gengibre.  

Sob a liderança da Dinastia Avis, Portugal esteve à frente da primeira grande explosão do sistema 

internacional europeu. No período que se estende de, mais ou menos, 1385 a 1580, Portugal fora capaz 

de assentar-se enquanto unidade política centralizada, se inserir em posições privilegiadas no comércio 

de longa distância e estender o “espaço-tempo” europeu para além das fronteiras até então conhecidas. O 

fardo de carregar tal expansão de seu poder impôs, porém, enormes sacrifícios, sejam eles contabilizados 

em recursos materiais ou vidas. A magnitude do feito histórico se tornou poesia: 

Ó	  mar	  salgado,	  quanto	  do	  teu	  sal	  

São	  lágrimas	  de	  Portugal!	  

Por	  te	  cruzamos,	  quantas	  mães	  choraram,	  

Quantos	  filhos	  em	  vão	  rezaram!	  

Quantas	  noivas	  ficaram	  por	  casar	  

Para	  que	  fosses	  nosso,	  ó	  mar!	  

	  

Valeu	  a	  pena?	  Tudo	  vale	  a	  pena	  

Se	  a	  alma	  não	  é	  pequena.	  

Quem	  quer	  passar	  além	  do	  Bojador	  

Tem	  que	  passar	  além	  da	  dor.	  

Deus	  ao	  mar	  o	  perigo	  e	  o	  abismo	  deu,	  

Mas	  nele	  é	  que	  espelhou	  o	  céu.194	  

 

 Não há como negar que o diminuto peso demográfico era elemento que sopesava a dureza do 

trabalho. Sua população de 1,250 milhão de habitantes - dotada de 10 a 16 mil homens em idade ativa - 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194 Fernando Pessoa, Mar Português,1934.  
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se mostrou insuficiente à realização da tarefa proposta a meio-mundo de distância. A vigilância proposta 

pela política do cartaz, assentada por Albuquerque, era tarefa hercúlea, praticamente impossível. Por 

maior que fosse o esforço das caravelas portuguesas e a extensão do mar a ser controlado, ao final do 

século XVI, o Oceano Índico consistia região policêntrica. Portugal era um importante agente na região, 

mas não era o único. O papel que Goa exercia no Mar da Arábia, Málaga portuguesa desempenhava no 

sudeste asiático. Exercia importante controle sobre o grosso da rota mercantil, mas Acém, Bantam e 

Makassar permaneciam unidades políticas influentes. As feitorias e fortalezas portuguesas em Ternate, 

Tidore, Amboina, Timor nunca foram fortes o insuficiente para deter a presença constante e crescente do 

comércio de chineses e indianos. 

 Os custos humanos e materiais mobilizados no cumprimento deste périplo da África e na 

organização deste império marítimo eram impensáveis aos mais pretensiosos e capazes comerciantes, e 

seu sucesso jamais teria sido logrado se não tivesse sido centralizado nas mãos de uma unidade político-

territorial, a qual assumiu os grandes riscos do empreendimento.  

Impulsionando Portugal em seu esforço de domínio dos mares e construção de um Império 

Português, encontramos, no continente europeu, o permanente “dilema de segurança” ibérico, do qual o 

reino não consegue se alijar, mesmo que expandindo sua influência pelos vários continentes. Ali, no 

coração do império, Portugal sofre de maneira direta a hostilidade do poder espanhol.  

É sob a ameaça continental que a Espanha exerce que Portugal extrai a força motriz do 

expansionismo ultramarino. Frente às forças castelhanas, sua vulnerabilidade é incontornável: não há 

uma fronteira natural bruta que o resguarde e, para piorar, ocupa a parte baixa do território, a parte 

costeira, enquanto as posições mais elevadas, do altiplano, são controladas pelos castelhanos. Tal dilema 

impulsiona as caravelas e canhoneiras portuguesas à Índia, e justo no momento ascendente de sua 

trajetória histórica, no último quartel do século XVI, Portugal submerge em uma das mais graves e, 

talvez, mais decisivas conjunturas de toda sua história.  

No intuito de fortalecer suas posições no norte da África, um corpo expedicionário liderado pelo 

próprio monarca, D. Sebastião, parte à guerra. A combinação entre inexperiência e ousadia da missão do 

jovem monarca cobrou alto preço. O grave erro de abandonar as fortalezas costeiras e se inserir nas 

fronteiras inimigas, conduziu os portugueses à Batalha de Alcácer-el-quibur, em 1578, a qual cobrou a 

sorte de muitos nobres e de D. Sebastião. Grasso erro, porém, foi o monarca abandonar o trono 

português sem herdeiro algum.  

Na vacância do trono, coube ao Cardel Henrique de Évora a regência pelo período de dois anos. À 

morte deste, a coroa é então reivindicada por Felipe II da Espanha. Reivindicação acompanhada de 

movimento militar que combinou manobra terrestre e naval: enquanto um exército liderado pelo Duque 

de Alba invadiu o território português, numa marcha que partiu de Badajoz em direção a Lisboa, uma 

esquadra liderada pelo Marquês de Santa Cruz fechou a foz do Rio Tejo. Manu militari, o reino de 
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Portugal sucumbia às vontades castelhanas. O Tratado de Tomar, assinado em Cortes, em janeiro de 

1581, incoporparava a monarquia lusitana à Casa Habsburgo de Castela - condição de vassalagem que 

só seria efetivamente contestada a partir de 1640.   
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3.2. REINSERÇÃO DE PORTUGAL NA GEOPOLÍTICA EUROPEIA: DA 

RESTAURAÇÃO POLÍTICA À ALIANÇA COM A INGLATERRA NA GUERRA DE 

SUCESSÃO ESPANHOLA (1640-1668) 

Desde 1580, quando da questão sucessória de D. Sebastião e da solução militar de Filipe II (1556 - 

1598) – Filipe I aos portugueses (1580 - 1596) – estabeleceu a unicidade ibérica no formato de uma 

Monarquia dual. Dual, porque pelas Cortes de Tomar, o rei espanhol assumira a coroa do reino lusitano, 

mas aceitara respeitar certos direitos aos portugueses. Por exemplo, que os cargos de vice-reis e 

governadores coubessem exclusivamente a nacionais; que os espanhóis não se imiscuiriam nos 

costumes e privilégios da nobreza e clero lusitanos; que manteria empregos na corte, justiça, fazenda, 

exército e bispados; e que não alteraria a legislação em vigor. Acertara que, tampouco, decidiria sobre 

questões administrativas e financeiras fora do reino; e que o comércio ultramarino permaneceria sob 

regime de exclusividade de portugueses. Ainda assim, prometia a participação da força naval hispânica 

da defesa do império ultramarino lusitano195.   

Difícil afirmar até que ponto tais acordos foram respeitados e até que ponto os portugueses se 

beneficiaram destes vínculos ao conjunto Habsburgo. Aos grandes comerciantes lusitanos pelo menos 

dois grandes elementos facilitadores devem ter-lhes beneficiado e, por conseguinte, contribuído a uma 

postura favorável à manutenção da submissão política do reino português: o acesso privilegiado ao 

mercado do império espanhol e a maior facilidade de se obter a prata que os hispânicos extraiam de suas 

colônias americanas.  

Os trabalhos de Attman (1986) e Filipe Thomaz (1998) são afirmativos quanto à importância que a 

prata espanhola teve no comércio português do sudeste da Ásia ao longo de todo o século XVI e XVII, 

e, de fato, tal conjuntura contribui à preservação destes 60 anos de unicefalia ibérica. Seis décadas de 

submissão às quais devemos acrescentar mais 28 anos de luta militar para restauração de sua soberania.   

 Foi ao longo da Guerra dos 30 Anos (1618-1648), que os interesses estratégicos portugueses 

passaram a conflitar cada vez mais diretamente com as necessidades da Coroa de Castela. À medida que 

a guerra avançou e pressionou os terços espanhóis, Castela se viu obrigada a tentativas cada vez mais 

enérgicas de centralização de seu mando sobre as demais unidades partícipes do conjunto 

monárquico196. Neste sentido, os esforços de Filipe III (1621 – 1665) e Conde Duque de Olivares à 

condução de castelhanos a cargos governativos exclusivos a portugueses, como foi o caso da nomeação 

de. D. Margarida, duquesa de Mântua, à posição de vice-rainha, em 1634, consistia uma afronta ao 

Acordo de Tomar, e desinteressava os portugueses, que não se viam representados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
195 (LOUSADA, 2012). 
196 (ELLIOTT, 1963) 
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Mais graves foram, porém, as propostas de modificações legislativas com vista à centralização 

administrativa, jurídica e financeira do conjunto imperial Habsburgo sob o comando da coroa castelhana. 

Levadas em cortes, as propostas foram negadas.  Filipe III e Olivares permaneceram, porém, convictos 

da necessidade de levar à frente dita centralização das forças do conjunto Habsburgo e decidiram pela 

imposição de tributos extraordinários e recrutamento forçado197, tensionando ainda mais a conjuntura.   

Às luzes da conjuntura da década de 1640, Portugal encontrava-se em vias de ser incorporado por 

Castela, que lhe impunha obrigação de participar dos grandes conflitos europeus, sem que deles Portugal 

pudesse tirar qualquer proveito. Não bastasse, diferentemente do período em que a inserção portuguesa 

no conjunto espanhol apresentou elementos benéficos aos lusitanos, a segunda quadra do século XVII se 

mostrou como período de adversidade e sacrifício, claro e evidente, de seu império ultramarino.  

Fundadas no intuito de rivalizar o poder marítimo ibérico, as companhias comerciais ultramarinas 

holandesas vinham sendo utilizadas como instrumentos na disputa pelo comércio de longa distância198. 

Na Ásia, a companhia holandesa, Vereenidge Oost Indische Compag'nie (VOC), assentou seu quartel-

general em Jacarta e a partir daí exerceu forte pressão sobre o Estado da Índia. Goa e Málaca estiveram 

sitiadas diversas vezes, apontando os primeiros passos do fim do domínio português sobre o comércio 

asiático de pimentas e especiarias199. Na América, a congênere West Indische-Compagnie (W.I.C) 

invadiu a Capitania de Pernambuco, tomou Recife e Olinda, em 1630, e assumiu importantes áreas de 

produção açucareira nos territórios adjacentes nos anos seguintes200. Daí, expandiu seus domínios 

também na Costa do Ouro africana, conquistando a importante fortaleza de São Jorge da Mina.201 

À geração lusitana de 1640, o “dilema de segurança” era claro. “Por mais que o nosso direito seja 

tão evidente, e a nossa causa tão justa, os reinos não os pesa a justiça na balança, medo-os na espada.", 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
197 Dentre as imposições fiscais destacam-se: “meia anata”, “estanque do sal”, “sisa”, “real d’água” – este, 

incendido sobre produtos de primeira necessidade, carne e vinho; a obrigação militar consistia no fornecimento 
de 16 mil soldados à causa militar habsburgo. (LOUSADA, 2012; SARAIVA, 1999). 

198 "(...) quando ocorre a Restauração, as Companhias das Índias Ocidentais (WIC) e Orientais (VOC) das Províncias 
Unidas estavam solidamente implantadas ou ameaçavam importantes parcelas dos domínios coloniais portugueses: 
ocupavam grande parte da faixa costeira do Brasil; em ÁFrica, ambicionavam Angola e S. Tomé e Príncipe, no lado 
Ocidental; no Índico, acometiam Goa, Damão, Diu, Bombaim, as feitorias da costa do Malabar e parte da ilha de 
Ceilão; no Pacífico, Málaca era uma possessão acossada, resistindo as ilhas de Timor, Solor e Flores; na China, Macau 
fazia face a recorrentes assédios." (LOUSADA,2012, p.235).  
199"No Brasil, a Companhia das Índias (W.I.C) havia dominado o litoral do Nordeste entre o Ceará e o rio São 
Francisco. Na costa ocidental da África, havia conquistado o castelo da Mina, graças a uma força naval despachada do 
Recife. No Oriente, a Companhia das Índias Orientais (V.O.C) havia-se assenhorado das ilhas Molucas e de metade do 
litoral oeste do Ceilão. Dos três centros da talassocracia lusitana, Ormuz fora capturada pelos ingleses, ao passo que 
Málaca e Goa, sede do governo do Estado da Índia, encontravam-se sob bloqueio marítimo, ao qual a primeira 
sucumbiria em começos de 1641. Produto do conflito com a Espanha, a expansão colonial dos Países Baixos pusera em 
cheque o controle português do comércio do açúcar, do tráfico de mão-de-obra africana e do comércio das especiarias, 
bases do império ultramarino e da riqueza do Reino." (MELLO, 1998, p. 21). 
200 A situação do Atlântico português, no primeiro quartel do século XVII, estave então profundamente 

dependente do poder e da economia holandesa, que dominava "entre a metade e 2/3 da navegação entre 
Portugal e o Brasil, de maneira autorizada ou clandestina" (MELLO, 1998, p. 24). 

201 (LOUSADA, 2012; MELLO, 1998).   
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declamava Padre Antônio Vieira na capela real.202 Cabia organizar-se e lutar pela reconquista da 

individualidade lusitana na Ibéria ou sucumbir frente os projetos castelhanos. A oportunidade histórica 

para que Portugal se reclamasse enquanto Estado soberano se deu a partir da entrada da França na 

Guerra de Trinta Anos, em 1635. A partir daí observamos clara inflexão das pretensões castelhanas no 

sistema político europeu. 

O descontentamento com as manobras legislativas de Olivares, a perda de substância do império 

ultramarino e a clara tendência de centralização dos postos de comando da Coroa portuguesa nas mãos 

dos Habsburgos de Castela induziram a formação de movimentos populares contrários ao domínio 

espanhol ao longo de toda década de 1630. Estimulados pelas contrárias movimentações populares à 

coroa Habsburgo, um grupo da elite política portuguesa, liderada pelo Duque de Bragança, orquestrou a 

tomada do poder  

A ação política no Terreiro do Paço, em primeiro de dezembro de 1640, ação esta decisiva a todo o 

processo de luta pelo restabelecimento da soberania política portuguesa, não consistiu uma revolução, e 

talvez melhor se enquadre na caracterização de um Golpe de Estado203. Sob a liderança do Conde 

Duque de Bragança, o golpe contra Filipe IV foi executada subitamente, a partir do planejamento de 

alguns poucos homens da elite política e norteou-se à obtenção de resultados conclusivos. 

A confusão política iniciada levou a que parte da liderança política favorável a Madri abandonasse 

Portugal. Quem ficava incumbiar-se-ia de participar do movimento de resistência. Convocada Corte, em 

janeiro de 1641, o próprio duque de Bragança, assumiu a coroa portuguesa como D. João IV204. 

Decidiu-se, então, por reorganizar diretrizes institucionais, militares e diplomáticas necessárias à 

condução do processo de reconquista da individualidade política do reino e sua reinserção autônoma no 

sistema político europeu.  

Se bem que a Espanha estivesse em guerra, e a aclamação de D. João IV tivesse sido bem 

respondida, a situação militar portuguesa não era favorável a uma defesa efetiva. Sua população, a contar 

algo próximo de dois milhões de habitantes, além de escassa se comparada à espanhola, encontrava-se 

depauperada, sobretributada e despreparada para guerra.205 A organização militar impunha-se enquanto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202  (VIEIRA, A. Pe., Sermões, 1969, p. 223). 
203"”O conceito Revolução associado ao 1º de dezembro de 1640 é recorrente, mas é inadequado. Uma revolução é um 
acontecimento popular súbito e incontrolado que não obedece, normalmente, a um planejamento ponderado. Numa 
revolução as massas populares manifestam-se ruidosamente, movimenta-se e, então, surgem lideranças que enquadram 
o fervor revolucionário na procura de explorar as oportunidades que se apresentam, orientar as movimentações e 
assumir os resultados. Este não foi, manifestamente, o que sucedeu no Terreiro do Paço, onde se verificou uma fase de 
conspiração, planeamento e execução.” (LOUSADA, 2012, p.35)  
204 "Aquando da Restauração, Dom João, além de ser duque de Bragança, era-o também de Barcelos e Guimarães, 
marquês de Vila Viçosa e Conde de Ourém, Arraiolos, Neiva e Penasiel o que, conjugado com as vastas zonas 
circundantes que cada uma das casas senhoriais comportava, fazia dele o maior latifundiário do País e um dos maiores 
da Península Ibérica, abrangendo 80.000 'vassalos' e dependentes. (...) não sendo despiciente as suas potencialidades de 
recrutamento militar". Ciente da importância política e militar que o nobre angariava, Olivares ofereceu-lhe o vice-
reinado de Nápolis e Governador de Armas de Portugal, postos que foram recusados. 
205  “A disciplina militar prestante 
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tarefa premente: seus melhores soldados haviam sido convocados à participação nos terços castelhanos, 

e a marinha de guerra havia se precarizado nas ações conjuntas à esquadra espanhola. A favor dos 

insurreitos contava, sim, o entusiasmo e a identidade histórica e cultural do país.206  

No que tange à organização institucional do Estado, a condução da política bragantina assentou-se 

em quatro conselhos: Estado, Fazenda, Ultramarino e Guerra. De modo geral, quanto à suas funções, o 

Conselho do Estado, criado em 1562 e funcionando deste então ininterruptamente, era chefiado pelo 

Secretário de Estado e responsabilizava-se pelas decisões políticas, tanto do reino, quanto da Europa; 

nesta, sendo auxiliado pelo corpo diplomático. O Conselho da Fazenda, criado em 1591, e sob os 

auspícios da Junta dos Três Estados207, expedia os assuntos relacionados às contribuições destinadas à 

defesa do reino, fiscalizando, inclusive, parte da defesa relacionada ao ultramar. Os negócios relativos ao 

espaço ultramarino que não estivessem relacionados à defesa propriamente dita, mesmo estes em certa 

medida, eram resguardados ao Conselho Ultramarino, órgão instituído em 1642. As decisões militares 

centralizaram-se no Conselho de Guerra, órgão consultivo, criado em 11 de dezembro de 1640, 

presidido pessoalmente pelo rei, que tinha no capital-general de armas do reino e dez conselheiros, os 

responsáveis pela condução da organização defensiva. Foi, então, complementado por dois órgãos 

auxiliares, a Junta de Fronteiras – destinada à construção, organização e modernização das fortalezas – e 

a Tenência Geral do Reino – responsável pela administração dos armamentos e artilharia.208  

As principais atenções e iniciativas voltavam-se à organização militar do Reino209. Pelas cortes de 

1641 e 1642, decidiu-se pela recuperação da ordem militar Sebástica – o que emprestava um caráter 

sentimental à causa –, recrutamento militar via ordenanças, e conformação de um exército permanente e 

profissional avaliado em 20 mil infantes e 4 mil cavaleiros – os quais deveriam se manter aquartelados e 

receberem soldo210. A lista de ordenanças zelaria pela organização das tropas auxiliares, cujo caráter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Não se aprende, Senhor, na fantasia,  
Sonhando, imaginando ou estudando, 
Senão vendo, tratando e pelejando.”.  

  (CAMÕES, Os Lusíadas, Canto X) 
206 (LOUSADA, 2012). 
207 A Junta competia a administração dos seguintes impostos: décimas, usuais de água, direito novo da chancelaria, caixas 
de açúcar e outros, estabelecidos para sustentar a guerra da restauração. Além destas atribuições, competia-lhe também a 
superintendência no pagamento dos soldos, fardamentos, munições de boca, fortificações e mais despesas de guerra e na 
assistência de ministros nas cortes estrangeiras. (CORREA, 1930). 
208 (SELVAGEM, 1931; LOUSADA, 2012). 
209 "A situação em que se encontrava o reino, depois de proclamada a independência, não era propícia à execução de um 
largo plano de restauração econômica. Previa-se então uma invasão castelhana, com todos os seus horrores; a luta com 
os holandeses para a defesa dos nossos domínios coloniais representava também uma séria preocupação. Nos primeiros 
tempos, todas as atenções, todas as iniciativas se concentravam nos preparativos para repelir os exércitos espanhóis. A 
organização das tropas e das esquadras era o pensamento dominante."(CORREA,1930, p. 5). 
210 “Cada terço de linha era composto por 2000 homens, divididos em 10 companhias de 200 soldados, divididos 
igualmente entre piqueiros e arcabuzeiros. O comandado imediato cabia ao mestre de campo, enquanto o mestre-de-
campo-general era responsável pelo comando de todos os terços. A cavalaria, disposta em 40 companhias de 100 ginetes 
era consituída por lanceiros e mosqueteiros. Esteve tradicionalmente reservada à fidalguia. Imediatamente era 
comandada por um capitão, que respondia, por sua vez, ao tenente-general da cavalaria. A artilharia não era dotada de 
uma organização específica ou corpo regular. Eram considerados soldados especialistas, mais bem pagos que infantes e 
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localista deveria ser levado em conta.211. Decidiu-se por manter o exército organizado em terços e 

posicionamento tático defensivo; as fortalezas seriam reconstruídas e abaulartadas à medida do possível 

e das necessidades do conflito212. Para a fundição de balas, artilharia, restabeleceu-se fábrica de ferro de 

Figueiró e se fundou outra em Tomar; fábricas de salitre e pólvora, assim como coldelarias foram 

igualmente organizadas.213 

A invasão espanhola à praça de Elvas, em  9 de junho de 1641, e o ataque a Badajoz, em julho, 

marcaram as primeiras tentativas de recuperação hispânica do território português. Por suas 

características geográficas, a região do Alentejo alçou-se a principal teatro militar da Guerra de 

Restauração, enquanto Minho e Trás-os-Montes mantiveram-se como palcos secundários214. Lisboa não 

poderia ser outro, consistia o objetivo central do inimigo.  

Em combinação à organização militar, foi organizado um corpo diplomático para que se buscasse 

no cenário internacional apoio à legitimidade da causa bragantina, também ajudas militares, financeiras e 

comerciais. À causa tudo se fazia necessário, desde soldados, navios e armamentos, até os mais básicos 

víveres. 

Dentre os vários aliados em potencial que Portugal poderia contar, nenhum deles estava em melhor 

condição que a França. O ministro Richelieu estimulara a rebelião portuguesa, e houvera prometido 

auxílio militar. Daí porque a missão de D. Francisco de Melo, despachada em 21 de janeiro de 1641, foi 

incumbida de propor-lhes a conformação de uma liga formal. Aos portugueses, claro, angariar por 

completo os franceses à sua causa era grande feito, aos franceses, porém, assumir o compromisso 

português como fora o seu próprio não consistia em benefício algum. O ministro francês não quis, 

portanto, condicionar a diplomacia francesa ao destino de Portugal, e Luís XIII se limitou a assinar um 

tratado reconhecendo a legitimidade da realeza de D. João IV sobre o trono português215, fato que por si 

só consistia grande valia e que deveria induzir outros líderes à causa.  Decidiu-se, igualmente, pelo 

planejamento e condução de ações militares conjuntas, as quais, em realidade, nunca foram efetivadas.  

A missão diplomática de Tristão de Mendonça Furtado, em Haia, foi menos exitosa. Os interesses 

de uma e outra parte eram por demais contraditórios no espaço ultramarino para que acordassem mais 

que o firmamento de tréguas por 10 anos. O acordo foi, inclusive, imediatamente desrespeitado pelas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
cavaleiros, servindo por contrato. As peças subdividiam-se em artilharia de sítio, posição e batalha” (SELVAGEM, 
1931, p. 386).  
211 Segundo Selvagem (1940), foram conformados 25 terços auxiliares oriundos das províncias, mais 5 de Lisboa. Cada 
terço era composto por 10 companhias de 60 homens, comandado por um mestre de campo. O autor faz alusão às 
companhias de ordenanças, composta por 240 fidalgos, proposta em cada província por carta-patente do rei.   
212 A estratégia defensiva passava pela conformação de duas linhas de fortalezas no Alentejo: Elvas, Campo 

Maior, Olivença, Juromenha, Vila Viçosa, Arronches, Estremoz e Monforte; outra, apoiada, em Évora e nos 
óbstáculos naturais das serras de Ossa e Monfurado (LOUSADA, 2012). 

213  (SELVAGEM, 1931; LOUSADA, 2012). 
214 Três linhas de fortaleza resguardavam o avanço sobre a região: as primeiras praças-fortes situavam-se em Caminha, 
Valença, Monção, Melgaço; outra, em Lindoso, Valdevez, Ponte de Lima; e a terceira, Chaves e Bragança. 
(SELVAGEM, 1931, p. 393). 
215 (CASTRO, 1856). 
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companhias neerlandesas, que continuaram a se aproveitar da debilidade portuguesa para atacar e ocupar 

Málaca, em 1640, e se expandirem no Atlântico, ampliando seus domínios no Brasil, ao incorporar as 

capitanias de Maranhão e Sergipe, assim como tomar importantes centros portugueses de fornecimento 

de mão de obra escrava em Angola e São Tomé, na África.    

A primeira missão portuguesa enviada a Londres foi chefiada por D. Antão de Almada e Antônio 

de Sousa Macedo, tendo sido recebida por Carlos I (1625-1649) a 10 de Abril de 1641. Envolto com 

insurreições político-religiosas nas ilhas britânicas e revoltas civis canalizadas pelo litígio entre 

parlamentares e realistas, as negociações se postergaram e se mantiveram pouco profícuas. As missões 

do bispo de Lamego, enviada a Roma, e destinada a reatar autonomia dos laços externos junto à Santa 

Sé, e a de Sousa Coutinho à Dinamarca, concretizaram-se verdadeiros fracassos, não tendo sido 

recebidos.  

Estes primeiros esforços diplomáticos confirmaram a centralidade da aliança francesa à Casa de 

Bragança. Sua capacidade de mobilização militar e vizinhança à Monarquia hispânica convergiam no 

essencial as estratégias externas dos países, o que contribuía a manter viva a esperança portuguesa de que 

o projeto da aliança formal viesse a ser concluído. A insistência portuguesa esbarrava, porém, nos 

interesses da própria França, a quem o protelamento da querela ibérica mais trazia benefícios do que sua 

resolução. Quão mais se alongasse o conflito luso-espanhol na península, menos possibilidades a 

Monarquia teria nos demais tabuleiros europeus, estes, sim de importância imediata à França. Daí 

porque, esta jamais se manietou à causa portuguesa, e manteve críticas constantes à postura defensiva de 

Lisboa.216    

No que tange à relação diplomática com a Inglaterra, esta tomou rumos inesperados ao longo das 

duas primeiras décadas da restauração, tendo-se conduzido pari passu à dinâmica da guerra civil aí 

instalada. Um dos eventos desafortunados que se imiscui nesta trama envolve os príncipes ingleses 

Roberto e Maurício, que em novembro de 1649, depois de fracassada missão naval, aportam no Tejo, 

sem licença prévia. Perseguidos pela frota republicana, liderada pelo almirante Blake, foi exigido de D. 

João IV a entrega dos prisioneiros; proposta esta que foi recusada pelo monarca; e teve como contra-

resposta a organização de cerco da marinha de Blake. A permanente vigília imposta pelos ingleses 

findou somente quando Blake atacou a frota do Brasil, ação que justificou a ofensiva militar da marinha, 

que expulsou os navios ingleses.217. O ressarcimento dos supostos danos materiais causados pelos 

portugueses à marinha republicana inglesa passaria, então, a ser usado como elemento de pressão 

diplomática no futuro próximo.     

A complicada situação da causa restauracionista piorou ainda mais quando se mostrou incapaz de 

se incluir no projeto de paz orquestrada em Vestfália, em 1648. Não bastasse a perda de oportunidade de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
216 (PRESTAGE, 1923; LOUSADA, 2012; BRAZÃO, 1940). 
217  (PRESTAGE, 1923; NOBRE, 2008). 
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inserir no Tratado de Paz o reconhecimento de sua causa, a partir de então, deveria contornar com a 

insatisfação declarada de Espanha, Províncias Unidas e, agora, Inglaterra. O número de inimigos era 

demasiado às forças lusitanas. Espanha e Províncias Unidas, em paz, teriam maior grau de liberdade 

para atacarem os portugueses na Europa e no império. A todo custo dever-se-ia evitar que também os 

revolucionários ingleses se tornassem uma ameaça definitiva.   

No intento de retomar relação diplomática amigável com a Inglaterra, D. João IV foi obrigado a 

assentir as cláusulas do Tratado de Westminster de 1654. A confirmação da situação de paz entre os 

Estados (art. I) previa, então, a solução das controvérsias observadas no Tejo (arts. XXIV, XXV) e 

confirmação de amplos direitos e liberdades aos ingleses. Dentre os vinte nove artigos, sendo um deles 

secreto, apenas dois estabeleceram direitos mútuos entre os signatários, portanto, incluíram Portugal: 

assentia-se mútua liberdade de comércio (art. II) e acesso máximo de seis navios aos portos de uma e 

outra nação (art. XVIII). Diferentemente, os demais conteúdos trataram de especificar e ampliar as 

liberdades cedidas aos ingleses, de modo que as conveniências portuguesas ficavam literalmente 

constrangidas frente às inglesas. Aos comerciantes concedia-se facilidade de negociar e comprar 

quaisquer mercadorias desejadas (art. III), liberdade para trocar e comercializar com Castela (art. X). Ao 

mesmo tempo, foram impostas regras à regulação que os próprios portugueses poderiam realizar nos 

navios ingleses, limitando-se um número máximo de oficiais a conduzirem a checagem e estipulando-se 

um prazo máximo ao serviço (art. IV). Concedeu-se aos ingleses direito de comercialização no império 

ultramarino português, desde que acompanhados da armada portuguesa – excetuando-se o comércio dos 

produtos de monopólio da Companhia do Brasil (farinha, bacalhau, vinho, azeite e pau Brasil), e se 

reiterou a preferência de fretamento de navios ingleses sobre os holandeses (art. XI).  Garantiu-se 

liberdade religiosa aos súditos ingleses (art. VI, XIII), extraterritorialidade a seus cônsules (art. VII); 

respeito à propriedade privada aos herdeiros daqueles que viessem a falecer no Reino (art. 8). Exigiu-se a 

anuência da República antes da autuação dos súditos ingleses (art. X); institui-se o cargo de juiz 

conservador, encarregado de zelar pela justiça e punição de delinquentes ingleses em Portugal (art. XIII). 

Estabeleceu-se valoração máxima às despesas de ancoragem (art. XX); e, pelo artigo secreto, impôs-se 

teto de 23% a incidir sobre as manufaturas inglesas que ingressassem no reino; taxa que não deveria se 

elevar sem consentimento de pelo menos dois mercadores ingleses residentes em Portugal, eleitos pelo 

cônsul.218  

A assimetria do Tratado de Paz de 1654 explica o interstício de dois anos entre sua assinatura e 

ratificação. Em verdade, o tratado não se ratificaria pela parte portuguesa antes que o Tejo fosse 

novamente bloqueado por uma esquadra inglesa219. Brazão (1940) o considerava "um autêntico triunfo 

diplomático para Cromwell e para Portugal uma grande humilhação", opinião compartilhada por Sodré 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
218 (CASTRO, 1856). 
219 Segundo Castro (1853), a Inglaterra já houvera ratificado o Tratado em fevereiro de 1656. 
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(1957)220 e Nobre (2008)221. 

A vulnerabilidade diplomático-militar perpassara todo o processo de restauração da Dinastia de 

Bragança, mas em nenhum momento sua soberania se mostrou tão ameaçada quanto a partir da segunda 

metade da década de 1650. Internamente, a morte de D. João IV em 1656 fora acompanhada de 

tumultuada sucessão, até que a Rainha Dona Maria Luísa Gusmão (1656-1662) assumisse a regência em 

nome do príncipe D. Teodósio. Paralelamente, o cenário internacional evoluía de maneira adversa aos 

interesses portugueses, dado que França e Espanha retomavam negociações em vista a um acordo de paz 

e Portugal não conseguia inserir sua agenda nas reuniões conduzidas. 222 

As pazes luso-francesas foram em fim seladas pelo Tratado dos Pirineus (1659). A Espanha tratava 

de se recompor. Centrada na Coroa de Castela, sob a liderança de regência que governava em nome de 

Carlos II, a situação não lhe era extremamente favorável no “jogo de poder” europeu. Mas, se suas 

posições se deterioram além Pirineus, especialmente nos países baixos espanhóis, onde foram perdidos– 

Artois, Flandres, Hainaut e Luxemburgo –, além de Roussillhão, e Dunquerque223, os domínios em 

Itália, Nápoles e Sicília, foram preservados; a Catalunha, que se rebelara junto a Portugal, também 

houvera sido reincorporada. Os domínios no Novo Mundo lhe garantiam posição de destaque no 

comércio de longa distância, e as minas de Potosí e México continuavam a render bons frutos. Com a 

paz estabelecida e a promessa de abandono francês de sua relação com os rebeldes portugueses, a 

Monarquia estava finalmente apta a voltar suas forças à reunificação ibérica.     

Após duas décadas de lutas de fronteira intermitentes, o projeto de autonomização português 

atingira situação delicada. Isolada diplomaticamente, a causa lusitana parecia fadada a enfrentar sozinha 

a invasão dos terços castelhanos. Estes, sem que tivessem que se preocupar com outros tabuleiros 

militares estariam em condições de reagrupar suas melhores forças e retomar ofensiva na Ibéria.  

De fato, até 1659, enquanto os demais tabuleiros europeus não se quietaram, e a Espanha 

permaneceu lutando em múltiplos cenários, o conflito luso-espanhol se limitou a escaramuças 

fronteiriças, sem que tivessem sido travadas batalhas decisivas, e sem que qualquer praça fosse tomada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
220 “(...) cuja importância, no que diz respeito às relações comerciais anglo-lusas, foi ainda maior do que aquele que 
Methuen assinara meio século depóois." (SODRÉ, 1957, p. 16) 
221"Do ponto de vista britânico, o tratado de 1654 significou a imposição da sua supremacia e a consequente aquisição 
de vários benefícios, não apenas comerciais, mas também sociais, religiosos e judiciais (que não conseguiram alcançar 
da monarquia hispânica). O tratado colocava os britânicos, comerciantes e residentes, no território português, numa 
melhor condição que os naturais deste. A Coroa portuguesa, por sua vez, talvez tenha pago um preço excessivo pela 
aliança e reconhecimento externo britânico, mas o quadro diplomático europeu acima descrito obrigava a todos estes 
esforços." (NOBRE, 2008, p. 29/30).     
222 Como em repetição ao que sucedera em Vestfália, assim que as negociações franco-espanholas apontaram à 
possibilidade de paz, os portugueses insistiram na tentativa de serem incluídos no projeto.  A regência de Lisboa sinalizou 
com três propostas: 4 000 000 de ducados, pagos em oito anos, mais concessões comerciais aos franceses no além-mar, se 
Portugal fosse inserido na Paz dos Pirineus; 1 000 000 de ducados e os mesmo direitos, por tréguas; ou uma aliança 
militar, com a possibilidade de levantamento de 12 mil infantes e 3 mil cavalos portugueses, se a guerra continuasse.  
 (PRESTAGE, 1928) 
223 Cedida aos ingleses como promessa de aliança ofensiva travada em 1657. 
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permanentemente do inimigo. O primeiro sinal de que a condução estratégica do conflito ibérico se 

alteraria224 se deu ainda já nos pródromos da pacificação franco-hispânica, quando do cerco imposto à 

fortaleza de Elvas, em janeiro de 1659. No ataque, D. Luis de Haro mobilizou o mais numeroso exército 

que Espanha organizara até então na luta contra Portugal: 14 mil soldados e 5 mil ginetes.225 Apesar da 

vitória portuguesa, o exército saíra exaurido. Contra um Estado superior em armas e homens, mais bem 

treinado e experimentado, dificilmente teria forças suficientes para dissuadir a pressão militar castelhana 

que se seguiria.  

Mas Portugal não se defendeu sozinho. "O oportunismo foi sempre moeda corrente nas relações 

dos povos!".226 A reincorporação de Portugal pela Espanha jamais interessou às grandes potências 

europeias, que não viam com bom agouro a coesão da península ibérica sob um único monarca. Esta, se 

se confirmasse garantiria-lhe influência unívoca  sobre a Ibéria e realização segura do comércio 

marítimo pelo Mediterrâneo e Atlântico adjacente; a riqueza ultramarina de Portugal, incorporada à 

espanhola, remanejaria imediatamente a atuação sobre as rotas de comércio de longa distância, na Ásia e 

América.  

No momento em que a Espanha se imaginou pronta a solucionar a questão ibérica, Portugal já 

acertara parte substancial de seus novos eixos diplomático-militares. As missões de Francisco de Mello e 

Torres em Londres, no período de 1657 a 1661, são de grande importância aos rumos da relação anglo-

lusitana. Em grande parte de sua residência, o enviado não encontrou em Londres um ambiente 

favorável à condução de sua negociação. A instabilidade política após a morte de Oliver Cromwell, em 

1658, conduzira seu irmão, Richard Cromwell, ao poder, mas celeremente decidiu-se pela restituição da 

coroa à dinastia Stuart, na figura de Carlos II, em 1661.  

 Junto ao Conselho de Estado, Francisco de Mello negociou um Tratado de Paz, em abril de 1660, 

pelo qual confirmava a validade dos tratados anteriores de 1652 e 1654 (art. I), e, em troca, garantia a 

possibilidade de recrutamento de 12 mil soldados ingleses (art. IV), fretamento de 24 navios (art. VI) e 

direito de compra de 3 mil cavalos (art. III).227  O tratado, que não foi ratificado, funcionou, porém, 

como um preâmbulo Às negociações junto ao governo monárquico de Carlos II. A forma de governo 

passara de uma república constitucional para uma monarquia constitucional, mas a política externa 

permanecia como uma questão de Estado, e nesta linha, a individualidade portuguesa passava a ser 

tratada como fulcral à estratégia de engrandecimento da Inglaterra.   

O Tratado de Paz e Aliança de 1661, firmado em orquestração ao laço matrimonial entre Carlos II e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
224  A partir de então, a guerra ibérica passaria adquirir nova feição. Os exércitos de ambos os lados mobilizariam 

maior número de soldados e a tática a ser utilizada nos campos de batalha buscaria o aniquilamento da vontade 
de combate do inimigo. (PRESTAGE, 1923; LOUSADA, 2012). 

225 A derrota imposta ao inimigo castelhano, a primeira grave derrota da guerra, demonstrava, por outro ângulo, quão 
arduamente o Estado português conseguira organizar sua estratégia defensiva: 5.000 soldados foram mortos ou feitos 
prisioneiros, além de se ter capturado grande quantidade de armas (15.000) e peças de artilharia. (SELVAGEM, 1931).   
226  (BRAZÃO, 1940, p. 49). 
227 (CASTRO, 1856). 
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Dona Catharina228, filha de D. João IV, garantiu cessões territoriais e comerciais à Inglaterra que, em 

contrapartida, manteve o cumprimento de lutar contra Castela, no continente, e Províncias Unidas, no 

além-mar. Para além de ter ratificado todos os tratados assinados desde 1641 (art. I), estabeleceu dote de 

2 milhões de cruzados229 (art. V), e cessão por parte de Portugal das praças de Tânger, na entrada do 

Mediterrâneo (art. II), e Bombaim, na Índia (art. XI). A promessa de defender a Índia portuguesa dos 

ataques holandeses não estipulava a necessidade de restituição de antigas praças portuguesas, exceto no 

caso da ilha de Ceilão, a qual deveria zelar pela posse portuguesa sobre o porto de Colombo (art. XIV). 

Aos comerciantes ingleses foi garantida a mesma igualdade de direito dos comerciantes portugueses em 

Goa, Cochim, Diu (art. XII), Bahia de Todos os Santos, Pernambuco e Rio de Janeiro (art. XIII). A 

promessa militar inglesa incluía o custeio e recomposições necessárias de 1000 cavalos e 2000 soldados 

(art. XV); envio de dez navios de guerra no caso de Portugal ser invadido, ou quatro navios no caso de 

ser infestado por ações de pirataria, todos eles tripulados e carregados com oito meses de mantimentos. 

Caso necessário fosse, toda frota em Tanger seria mobilizada na defesa da costa (art. XVI). Prometia, por 

fim, aliança formal frente Castela (art. 18º) e, por artigo secreto, comprometia-se a auxiliar no 

estabelecimento de paz junto às Províncias Unidas.230  

A objetividade do conteúdo acertado marcava o fim do isolamento geopolítico de Portugal no 

Sistema Interestatal Europeu, elevando Inglaterra à condição de principal aliado da política externa 

portuguesa, em detrimento, muito embora com o consentimento e apoio da França231, que por 

intermédio do General francês Turenne, facilitou o recrutamento dos serviços de Conde-Duque 

Schomberg, 600 oficiais de cavalaria, artilharia e engenharia232. Há indícios, inclusive, de ter assumido 

parte das promessas financeiras inglesas.  

Paralelamente à missão de Francisco de Mello em Londres, D. Henrique de Sousa Tavares 

desembarcava em Haia, e dava continuidade às negociações com as Províncias Unidas. A República 

mantivera-se, desde sempre, com uma postura dúbia frente Portugal. Até 1648, haviam lutado contra um 

mesmo inimigo na Europa, mas a amizade nunca fora compartilha no espaço ultramarino. Na Índia, as 

posições portuguesas já estavam há muito deterioradas, e a principal questão neste momento eram os 

recentes enfrentamentos no Brasil. Aqui, a insurreição colonial houvera mostrado capacidade de reduzir 

as posições holandesas, e após certo momento, foram canalizadas pela coroa portuguesa. De forma geral, 

porém, a desproporção de poder entre Portugal e Províncias Unidas era de tal monta que Portugal era 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
228 D. Catharina renunciava a qualquer pretensão sobre o trono português (art. 19º). (CASTRO, 1856) 
229 Nenhum outro dote à época atingira tal montante pecuniário. 
230 (CASTRO, 1856). 
231 Segundo Nobre (2008) Luís XIV apoiou o enlance anglo-lusitano, tendo contribuído financeiramento com parte da 
promessa inglesa no relativo ao armamento do exército enviado a Portugal. Mello (1998) avalia o comprometimento 
francês em 8 000 000 cruzados, pagos em três anos, mas tal quantia parece ter sido sobrevalorizada. 
232 Junto a Schomberg, que assumiu o cargo de Mestre de Campo General, chegariam a Portugal seiscentos oficiais e 
soldados que viriam reorganizar as defesas do reino. Dentre os muitos, merece destaque Allaim Mallet, responsável pela 
reconstrução das fortalezas de Vila Viçosa, Estremoz e Setúbal. (LOUSADA). 
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quem oferecia indenização pecuniária e benefícios comerciais aos diplomatas holandeses.233  

Assinado em agosto de 1661, o Tratado de Paz e Confederação acertava a condição de paz com 

base em indenização de 4 milhões de cruzados,234 pagos em dinheiro ou açúcares, tabaco e sal, 235 mais 

restituição de toda a artilharia holandesa encontrada em Recife ou outras praças no Brasil (art. I). Aos 

holandeses, garantiu-se liberdade de acesso ao mercado do sal de Setúbal, cujo preço deveria ser 

combinado entre as partes em documento futuro (art. II). A promessa de liberdade de comércio com o 

império marítimo português teve o cuidado de incluir os mesmo direitos, presentes e futuros, concedidos 

aos ingleses. A mútua promessa de liberdade de comércio  foi acompanhada do detalhamento de amplas 

conveniências aos holandeses: benefícios alfandegários – isenção tarifária após o pagamento da primeira 

aduana e limite deste tributo ao estabelecido pela Câmara de Lisboa em 1653 –, restrições na checagem 

de mercadorias embarcadas, isenção tributária no caso de permanecerem em espera a fim de que 

ancorassem e liberdade no manuseio de moedas (arts. III, IV, VII, XI, XII, XIII, XVII). Estabeleceu-se a 

figura do juiz conservador e delimitou-se sua influência sobre a justiça local (arts. IX, XIV); concedeu-se 

liberdade religiosa (art. XV). O usufruto mútuo de ancoragem foi elevado ao número de seis navios de 

guerra nos grandes portos e três nos pequenos (art. XIX). Portugal prometeu restituir casas e engenhos a 

antigos proprietários holandeses do Brasil, assim como negociar créditos perdidos (art. XXV)236237. 

Quando das batalhas decisivas da Restauração238, Ameixial, em 1663, e Montes Claros, em 1665, o 

quadro de alianças português era bastante distinto do isolamento político de fins da década de 1650. A 

Inglaterra assumiu a condição de principal aliada externa, enquanto a França manteve ajuda velada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
233  (MELLO, 1998). 
234 “(...) tendo cada cruzado o valor de dous florins carolinos, moeda de Holanda (...).” (CASTRO, 1856, p. 261) 
235“em forma que estas fazendas não tenham maior preço, nem se avaliem em mais do que se venderem em Portugal 
para uso quotidiano dos moradores do Reino (...)” (CASTRO, 1856, p 261.)  
236 A dubiedade da relação luso-neerlandesa foi resolvida pela assinatura do Tratado de Paz, Aliança e Comércio em julho 
de 1669. Substancialmente, o Tratado pouco estabelecia de diferente daquele acertado em 1661, a não ser o fato de que 
Cochim e Cananor ficariam sob posse da V.O.C, como garantia da penhora das prestações prometidas e não 
desembolsadas desde 1661, sendo a indenização restante avaliada em 2.500.000 cruzados a serem pagos em dez 
prestações de 150.000 mil cruzados, mediante imposto de exportação do sal de Sétubal (art.1). Ou abatida em vinte 
prestações anuais fixadas em 150.000 cruzados (art.8). A renúncia dos Estados Gerais, seus vássalos e da W.I.C sobre 
seus direitos no Brasil foi avalaiada em 500.000 cruzados, a serem pagos também em sal de Setúbal (art. 2), muito 
embora Portugal assumisse o compromisso que Sousa Tavares já confirma com alguns particulares em específico (art. 
20). As liberdades comerciais neerlandesas de atuarem no Império Português foram reafirmadas. (art. 22).    
237 (CASTRO, 1856). 
238 "Para alcançar o estado final desejado, a conquista de Lisboa, os comandantes castelhanos eram obrigados à 
conquista de sucessivos pontos decisivos, materializados pelas seguintes praças-fortes: Elvas, em linha de vista com 
Badajoz, que barrava o eixo na raia e dominava toda a área circundante, dificultando o lançamento do ataque; Vila 
Viçosa, centro anímico da Dinastia, que constituía um ponto intermédio da campanha, dado o seu posicionamento no 
território a conquistar, e cuja posse assegurava a ligação com a zona de comunicações, permitindo a continuação das 
operações; Estremoz, centro de gravidade operacional, cuja conquista, impedia o corte da linha de comunicações e 
situação indesejável de progredir, tendo uma força inimiga na retaguarda, e garantia a progressão em direcção a 
Évora; Évora, cuja captura obrigava o defensor a recuar a defesa avançada da capital e o privava de abastecimentos, 
permitindo a consituição de uma base de ataque direccionada de abastecimentos, permitindo a constituição de uma base 
de ataque direcionada para Lisboa; Setúbal, cuja posse garantia o controle do porto, essencial para a recepção de 
abastecimento via marítima e objectivo intermédio a partir do qual forças conjuntas terrestres e navais acometeriam 
Lisboa, atingindo o estado final da operação.” (LOUSADA, 2012, p. 285/286). 
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mesmo após as promessas estabelecidas na Paz de Pirineus239, e as Províncias Unidas limitaram suas 

tergiversões à Índia240. O Estado português encontrava-se mais bem assentado do ponto de vista 

institucional, e a vontade anímica da população em muito fora emulada após duas décadas de revolta. A 

modernização das tropas e das fortalezas garantiu maior  capacidade de defesa, e mesmo a formação 

tática dos exércitos modernizara após a chegada dos técnicos militares franceses.  

A ofensiva espanhola de 1663 reuniu número ainda mais considerável de tropa do que aquele que 

houvera sido mobilizada em Elvas. Aquartelados em Badajoz, 12 mil infantes, 6,5 mil cavaleiros e 18 

bocas de fogo preparavam a ofensiva241. Diferentemente das estratégias de cerco até então utilizadas, D. 

João de Áustria, comandante espanhol a ter substituído D. Luís de Haro, resolveu por deixar Estremoz à 

retaguarda e atacar diretamente sobre Évora. A capitulação de Évora é considerada a mais grave situação 

militar de toda a guerra, mas as dificuldades de seguir rumo a Lisboa sem uma linha de comunicação 

com a Espanha e sem que o auxílio prometido de uma frota naval que deveria ter atracado em Setúbal, 

obrigou ao recuo de posição. Neste regresso, os exércitos inimigos se encontraram em Ameixial. 

Enfrentando os terços castelhanos, encontramos o exército disposto em linhas de combates, alongadas e 

de menor profundidade, movimentado a partir da combinação das três forças: infantaria, cavalaria e 

artilharia. A influência tática de Schomberg foi aí decisiva à vitória portuguesa.242. Tanto do ponto de 

vista tático como conclusivo, a Batalha, Ameixial pode ser considerada um prólogo da Batalha de 

Montes Claros de 1665.  

 A morte de Filipe IV, quatro meses após a derrota da Batalha de Montes Claros, marcaria a 

retomada da rivalidade franco-espanhola e nova perspectiva de aproximação luso-francesa. Em março 

de 1667, foi firmado um Tratado de Liga Ofensiva e Defensiva, válido pelo prazo de 10 anos, assim que 

fosse declarada guerra por parte de França à Espanha (art.VI). Enquanto a declaração não fosse 

executada se estipulava contribuição pecuniária francesa da ordem de 900 000 cruzados anuais (art. II), e 

mesmo após a declaração de guerra, a ajuda pecuniária francesa manter-se-ia na ordem de 600 000 

cruzados, destinados à manutenção da tropa francesa recrutada a digladiar na Ibéria. Acordava-se a 

possibilidade de licitação de soldados, cavalos, munições e armas francesas (art. XV); estipulava-se o 

soldo dos soldados franceses à cargo de Portugal e a hierarquia a ser respeitada entre os oficiais (art. IX); 

combinavam-se os movimentos ofensivos a serem realizados anualmente (art.VIII) e selava-se a liga 

pelo prazo de dez anos (art.VII). Atentou-se à inserção da cláusula de nação mais favorecida, a qual 

deveria zelar pela igualdade de direitos entre comerciantes e cônsules ingleses, holandeses e franceses, 

(arts. X e XI), assim como igualdade de acesso portuário no continente e além-mar (art.XII). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
239 (PRESTAGE, 1928) 
240 A necessidade de manutenção de ambiente saudável com os holandeses, ainda que somente temporário, na medida em 
que a luta contra Espanha se encerrasse definitivamente, implicou em se aceitar novas usurpações da V.O. C, em Cochin 
e Cananor, sem que fossem assumidos por parte de Portugal como motivos à reescalada do conflito.    
241  (SELVAGEM, 1931). 
242 (LOUSADA, 2012). 
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A combinação entre diplomacia e união de esforços entre portugueses e ingleses – mais tarde, 

também francesa - foi fundamental à resolução da Guerra de Restauração.  Explicita-se aí o caráter 

sistêmico sobre o qual o conflito foi engendrado e se desenvolveu. O Tratado de Paz, combinado entre o 

Duque de Cadaval, pelo lado português, Marquês de Carpio, pelo espanhol, e mediado pela Inglaterra, 

foi assinado no Convento de Santo Eloi, a 13 de fevereiro de 1668. O Tratado reconhecia a bipolaridade 

ibérica (art. I), e a concordância no retorno das praças que haviam sido tomadas por ambas as partes ao 

longo da guerra, com exceção de Ceuta, que permaneceria sob domínio espanhol, o que equivalia ao 

restabelecimento das fronteiras anteriores à união ibérica (art.II).243   

Portugal, por fim, atingira seu objetivo vital: restabelecera sua individualidade política e direito de 

condução autônoma das políticas interna e externa. Seu império ultramarino, embora esfacelado, 

respondera bem à luta de restauração.  Neste processo, guerra e diplomacia foram essenciais. Portugal 

voltou a exercer na Europa sua “função Atlântica”, 244 tendo retirado daí os auxílios que França e 

Inglaterra245, cada qual a seu tempo, segundo seus interesses e desafios estratégicos, ofereceram. Não os 

fez, contudo, sem que lhes fossem cedidas amplas vantagens políticas, financeiras, comerciais, religiosas.   

 Pese sua importância secundária no “jogo de poder” das potências europeias, Portugal voltava a ser 

uma realidade política ciente de sua importância geoestratégica. Agraciado pela benção do Papa 

Clemente IX, em 1670, embarcava em novo período de sua história. A União Ibérica ficara no passado, 

e a Dinastia Bragança se instaurara. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
243 (CASTRO, 1856). 
244"Tendo a Monarquia Hispânica como o inimigo que bloqueava o acesso terrestre à Europa, era o Atlântico que 
permitia o acesso aos auxílios continentais, que permitia a cooperação com as duas potências que, cada qual a seu 
tempo, ajudou a firmar o desígnio da Restauração, a França e a Inglaterra. Foi ainda deste oceano que provieram os 
contactos comerciais com os actores que retiraram à Monarquia Hispânica a hegemonia marítima, sendo aí que 
Portugal teve maior liberdade de ação. Do mesmo modo, as suas possessões ribeirinhas, além de terem conferido 
profundidade e dispersão ao dispositivo defensivo da Nação, garantiram a viabilidade econômica da causa, em face do 
estrangulamento a que uma Europa a ferro e fogo obrigava. A faixa marítima portuguesa serviu, por isso, como ponto de 
passagem imprescindível para as potências do Norte da Europa." (MACEDO, J.B., 2006, p. 158). 
245 Diferentemente da Inglaterra, que se empenhou ao fim do conflito luso-espanhol e, inclusive, assumia posição de 
mediadora e garantidora do Tratado, a França manipulou a situação de modo a enfraquecer ao máximo o exército 
espanhol – o fez, inclusive, antes e depois da assinatura da aliança formal.   
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3.3. REINSERÇÃO INTERNACIONAL DE PORTUGAL RESTAURADO (1668-1703) 

A recuperação da soberania política portuguesa foi efetivada pela combinação do esforço de guerra 

nacional e a firma de alianças diplomáticas junto às inimigas da Espanha na Europa. Os vintes oito anos 

de luta contra a Espanha impuseram a Portugal a formulação de diretrizes quanto à organização de seu 

poder, à manutenção de sua ordem interna, à capacidade de dissuadir forças inimigas, reordenação de 

seu império.  

Os tratados restauracionistas implicavam sérias assimetrias em suas relações internacionais: o 

tesouro era insuficiente frente às obrigações financeiras que assumira; as cessões comerciais, tributárias, 

jurídicas e religiosas implicavam na maior participação de holandeses, franceses e, especialmente, 

ingleses concorrendo no mercado metropolitano e ultramarino; a perda sobre o controle das principais 

posições no comércio de longa distância e as facilidades de fretamento de navios estrangeiros 

impuseram dificuldades ao restabelecimento de sua marinha. 

A recuperação da soberania política em 1668 não lhe garantiu posição confortável no jogo de 

poderes internacionais. Restaurado, Portugal aderiu firmemente à posição de neutralidade em sua 

política externa, alijando-se das guerras europeias conduzidas por Luís XIV na Europa. Esta  

foi a tônica da política externa dos reinados de D. Afonso VI (1656 – 1683) e D. Pedro II (1683 – 1706). 

Tanto que, muito embora a Europa tenha perpassado por constantes conflitos, Portugal manteve posição 

neutral pelo período de três décadas. Enquanto a península Ibérica não se tornou um dos tabuleiros de 

guerra europeu, Portugal não se envolveu nos conflitos das grandes potências. Teve, inclusive, a 

oportunidade de assumir posicionamento na Guerra Franco-holandesa (1672-1679), a qual se consistiria 

em uma vitória relativamente garantida, mas refutou o projeto de aliança oferecida pela França.246 A 

assimetria de força frente aos demais oponentes, a possibilidade de que a adesão da Inglaterra implicasse 

na aproximação da Espanha às Províncias Unidas, e que viesse a se tornar alvo preferencial dos 

hispânicos, afastou-lhe da prometida aliança. Antes que ingressar em conflitos dos quais pouca 

vantagem poderia obter, e no quais acabaria por colocar em xeque sua independência, tratou de cumprir 

o quanto pôde as obrigações internacionais que assumira e amenizar as dificuldades estruturais internas 

herdadas da Restauração.   

Para além das assimetrias estabelecidas pelos tratados restauracionistas e a perda de importantes 

posições no comércio de longa distância, os vários anos de conflito da Guerra de Restauração impuserm 

a Portugal a organização de uma “economia de guerra”, a qual implicara em graves desequilíbrios 

produtivos. Ao fim do conflito, a pauta de importação de produtos estrangeiros incluía produtos 

manufaturados, mas também produtos de necessidade básica, tais quais, pão, trigo e bacalhau. Não 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
246 (PRESTAGE, 1928). 
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havendo contrapartida oriunda de exportação dos produtos metropolitanos (sal de Setúbal, vinho) 

assomados aos produtos coloniais (açúcar, tabaco, madeiras tintoriais) 247, a balança comercial se 

manteve permanentemente deficitária, e a diferença foi coberta pela evasão de metais amoedados.  

A sangria monetária foi então longamente debatida no Conselho de Estado e na Junta Comercial, 

destacando-se dentre as figuras político, Duarte Ribeiro de Macedo. Dentre as primeiras medidas 

propostas pelo estadista estava à contensão dos gastos suntuários, em especial dos produtos estrangeiros. 

A instituição de leis antisuntuárias consistiu instrumento básico da política organizada por Duarte 

Ribeiro Macedo e conduzida por Conde de Ericeira a partir da terceira quadra do século XVIII. Foram 

gradativamente apertadas, e intentaram cobriram enorme gama de produtos e serviços. Limitava-se o 

consumo de têxteis, bengalas, capas, becas, ouro e adornos, assim como se inibiam os serviços 

conspícuos, por exemplo, restringindo-se o número de lacaios e coches ou limitando-se o glamour das 

festividades fúnebres.248.  

Seus textos apontam, porém, maior clareza de sua opinião, sendo explícita sua defesa de que “o 

único meio que há para evitar este damno, e impedir que o dinheiro não saia do Reino, he introduzir 

nelles Artes”249.  Seu argumento apontava, igualmente, que: dado o seu peso na pauta de importação 

portuguesa, e a relativa facilidade técnica da substituição dos produtos estrangeiros pelo nacional, a 

introdução das manufaturas deveria dar especial atenção sobre os têxteis250. 

A	  primeira	  fabrica	  que	  se	  deve	  cuidar	  he	  a	  dos	  pannos	  procurando	  estabelece	  la	  
naquella	   parte	   do	   Reino	   onde	   as	   houve	   e	   há	   hoje,	   solicitando	   pessoas	   que	  	  
entrem	  neste	  negócio	  fazendo	  com	  ellas	  contratos	  favoráveis	  e	  concedendo	  se	  
lhes	   previlegios	   e	  mercês,	   ordenando	   se	   que	   na	  Alfandega	   se	   não	   despachem	  
panos	   grossos	   de	   fora	   do	   Reino	   porque	   aos	   estrangeiros	   so	   lhe	   he	   permitido	  
introduzir	   os	   finos,	   e	   depois	   de	   estabelecidas	   as	   fabricas	   se	   podem	   tambem	  
prohibir	  estes.	  251	  	  

 

Se do ponto de vista dos lusitanos é questionável o sucesso do projeto manufatureiro252, os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
247 (CORREA, 1930; SODRÉ, 1957, MACEDO, 1963). 
248 (AZEVEDO, 1972; MACEDO, J. B., 1963). 
249 (MACEDO, D., 1817, p. 34). 
250 "Na realidade, nunca o mercado português fora totalmente vedado aos lanifícios britânicos durante a proibição. Esta, 
exagerada em lei suntuária, interpretava-se como aplicável aos tecidos de que se vestia a gente remediada e rica, no uso, 
como ainda hoje, e na lei designados com o nome geral de panos. Os droguestes, qualidade inferior, estreitos e pouco 
encorpados, só foram proibidos nos últimos tempos; e ainda em 1702 insinuava D. Luís da Cunha que, para forçar os 
ingleses a darem-nos vantagens nos vinhos, se proibissem as baetas." (AZEVEDO, 1973, p. 405)  
251 (MACEDO, 1817, p.32). 
252 Os êxtitos e dificuldades da política são vislumbrados por carta de 1679, emitida pelo Conde de Ericeira: “Das 
manufacturas posso segurar que parece que Deos quer que ellas se estabeleçam neste Reino, porque não he crivel a 
multidão de dificuldades que se tem vencido. A perfeição das Baetas e Sarjas da Covilhã tem chegado ao ultimo ponto, 
não havendo pessoa alguma que o não confesse, estando já tão independentes dos Ingleses os nosso mestres 
Portugueses, que tudo o que se obra he pelas suas mãos; a Sarja não chega a 14 vinteis, e a Baeta não de passa de 450 
rs. O numero dos theares vai crescento e só falta para chegarem a mayor parte dos necessarios, virem alguns Tintes de 
Inglaterra. Para Estremoz passei os Inglezes para ver se podemos levantar segunda fabrica. Enxarcias, e lonas he 
materia já corrente: Ferro está contratado com grandes esperanças de conseguir hum grande negocio. Ducló vai vento 
em poupa na perfeição de brocados, sedas, e meas de fitas; mas como esta materia por se de tanto pezo pede mayor 
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diplomatas e comerciantes ingleses contemporâneos mostraram preocupação com o aprofundamento 

das pragmáticas e das medidas manufatureiras. A falta de estatística dificulta mensuração da importância 

da importação portuguesa frente à produção nacional ou o total das exportações inglesas, mas fato 

concreto é que as feitorias inglesas em Lisboa reduziram-se de 60, em 1654, a 12, em 1690.253. A 

situação não passou batida ao diplomata Thomas Maynard, para quem se fazia necessária uma revisão 

do Tratado de 1654; insinuações que se repetiriam ao longo das missões de Charles Funshaw e John 

Methuen. 254  

Melhora da balança comercial portuguesa foi observada a partir do último quartel do século, 

quando o vinho ascendeu sua condição de produto de exportação255. As características do vinho – baixa 

perecibilidade, capacidade de aguentar viagens demoradas e longos estágios em armazéns – explicam 

parte da ascensão do produto no mercado inglês256. Mas, o que de fato impulsionou e manteve a 

importância do produto frente seus similares europeus foram as imposições tributárias aplicadas aos 

vinhos franceses na justa medida do acaloramento da rivalidade internacional.  

Os	  direitos	  ingleses	  sobre	  os	  vinhos	  franceses	  aumentaram	  em	  1660	  de	  7	  libras	  
para	  16	  libras,	  voltaram	  a	  subir	  em	  1689	  (para	  53	  libras)	  e	  foram	  fixados	  em	  47	  
libras	  em	  1697,	  o	  que	  representava	  mais	  do	  dobro	  das	  taxas	  que	  então	  incidiam	  
sobre	  os	  vinhos	  peninsulares	   (24	   libras	  em	  1686	  e	  21	   libras	  em	  1697).	  A	  sua	  
importação	   esteve	  proibida	   entre	  1667	  e	  1669	  e	  novamente	  de	  1679	  e	  1685,	  
altura	  em	  que	  as	  exportações	  de	  vinhos	  portugueses	  para	  Inglaterra	  subiram	  de	  
menos	  de	  200	  tonéis	  para	  quase	  6000	  tonéis.	  E	  voltou	  a	  estar	  muito	  dificultada	  
ou	  mesmo	  temporariamente	  banida	  durante	  as	  guerras	  da	  Liga	  de	  Augsburgo	  
(1688/1697)	  e	  da	  Sucessão	  de	  Espanha	  (1701/1713).	  257	  	  

 

Outras duas sanções, não mencionadas na citação, uma imposta em 1692, pela qual se adicionava 

taxa de 25% sobre os produtos franceses, e outra em 1696, de 25 libras, garantiam uma artificial 

competitividade aos vinhos não-franceses.258 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aplicação dei em hum arbitrio admiravel, que oje julgo por quazi conseguido se mo divertir algum dos zelosos que tantas 
vezes me tem mortificado, e he aplicado todos os cabedaes das Cazas do Prezos do Santo Offício, que se haviam dado 
Administradores, em beneficio da Repulica, ao emprego de tantos theares, quantos bastam para se fabricarem nelles 
todas as sedas necessaias no Reino. Tenho alcançado não só o beneplacito, a intercessão do Santo Officio que S.A. se 
conforme com esta opinião. Bem se pode ver donde bota esta maquina.” (ERICEIRA apud MACEDO, 1963, p. 31/31). 
253 Apesar da dificuldade estatística há concenso entre os historiadores de que o mercado português consistia em um dos 
mais importantes mercados absorvedores dos têxteis ingleses. Segundo Macedo (1992) 11% do total da exportação 
inglesa destinava-se a Portugal, sendo o grosso dela de têxteis.   
254 (PEDREIRA, 2003). 
255 Paradoxalmente, um dos motivos pelos quais a viticultura ascendeu na pauta de exportação está diretamente 
interligado à liberalização do mercado e portos portugueses aos próprios comerciantes ingleses. Estes, que na viagem de 
ida traziam substancialmente têxteis e bacalhau, na viagem de volta, deveriam transportar uma mercadoria de retorno. 
Como o açúcar perdera posição após o desenvolvimento que a cultura obtivera nas colônias britânicas no Caribe, o vinho 
passou a cumprir este papel.  
256 (MARTINS, 2003). 
257 (MARTINS, 2003, p. 115). 
258  (SODRÉ, 1957). 
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Gráfico 1: Importação inglesa de vinhos Portugueses, 1675-1707 
	  

  
Fonte:	  Sideri	  (1978).	  	  	  
Os	  dados	  referentes	  a	  1682,	  1683,	  1685	  representam	  contrabando	  francês	  

 

À altura da virada do século XVII, a balança comercial portuguesa apresentara evidente melhora se 

comparada aos momentos imediatos pós-restauração259. Não só as pragmáticas e manufaturas haviam 

restringido algo dos gastos supérfluos e substituído importações estrangeiras por nacionais, mas às 

tradicionais exportações da Metrópole: o sal de Setúbal, também, agora, o vinho, expandiram-se as 

receitas provenientes com a venda dos produtos coloniais americanos, reexportados a partir de Lisboa. 

Não só se mantivera a importância do pau-brasil, açúcar e tabaco, como ganhavam importância as 

drogas amazônicas e o couro da Bahia. Os produtos asiáticos, ainda que minguados em relação às 

riquezas do Brasil, tampouco cessaram. 260 

O peso relativo que os produtos coloniais brasileiros acumulam a partir da terceira quadra do século 

dezessete é fruto da nova posição que a Colônia passava a assumir dentro do conjunto do Império 

Português, em detrimento do Estado da Índia.   

Segundo Boxer (2002), em 1669, não existiam mais que 1500 portugueses vivendo no Estado da 

Índia, e, embora não estivesse de todo abandonado, a escassez demográfica impossibilitava uma defesa 

consistente do império asiático. As Províncias Unidas permaneciam a principal ameaça aos Portugueses 

no sudeste asiático e na costa do Malabar. Lá, a perda de Málaca implicara na reestruturação das feitorias 

portuguesas em torno de Lifao, nas ilhas Sunda Menores, o que lhe retirara influência sobre os mares de 

Java e China, e explica o abandono em que feitoria de Macau se encontrava.  Na Índia, por seu turno, os 

portugueses foram obrigados a contar cada vez mais com a ajuda militar dos ingleses, mas mesmo esta 

não era de todo estável. 261. A confederação Maratha consistiu em uma ameaça tão ou mais grave do que 

a holandesa. Sua ofensiva na década de 1680 só foi detida à custa de pesadas indenizações, e a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
259 (MARTINS, 2003). 
260 (MARTINS, 2003). 
261 A relação anglo-lusitana na Ásia não foi harmoniosa como bem demonstra NOBRE (2008). A entrega de Bombaim 
não foi realizada de imediato, a insatisfação rapidamente se transformou em hostilidade, e ainda prevaleciam rusgas entre 
as duas nações em meados do século seguinte, quando o enviado português Sebastião José de Carvalho Melo, o futuro 
Marquês de Pombal, foi enviado a Londres.  
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necessidade do poder Maratha recuar suas posições e se defender dos inimigos mongóis, que avançavam 

a partir do sultanato de Deli. Não tardaria, e as posições portuguesas se limitariam à região da “Província 

do Norte”, uma estreita faixa entre Damão, Baçaim e os Gates Ocidentais. 262  

Mesmo os árabes de Omã atacavam as feitorais portuguesas na Índia. Fizeram-no por mar e terra.  

Tendo adquirido conhecimento sobre a construção de navios ao estilo europeu, singraram o Mar da 

Arábia e atacaram Bombaim e Diu, pelo menos por duas ocasiões ao longo da década de 1660. Ao 

mesmo tempo, suas incursões terrestres destinadas à África avançaram ao longo de toda costa oriental 

até o domínio português em Mombaça, onde foi atacado em 1698. Em combinação aos ataques da tribo 

Makalanga que as feitorias portuguesas à altura do Reino de Monomatapo sofriam, não era de se 

menosprezar a dificuldade do poder português na costa africana oriental. 263  

A política externa portuguesa combinou a capacidade de se manter alijada das rivalidades europeias 

de meados do século XVII, com uma política imperial de reenquadramento de suas colônias. Neste 

sentido, as dificuldades de reconquista e imposição de seu poder sobre o império ultramarino oriental 

aprofundaram a tendência de que a estratégia imperialista portuguesa se voltasse ao Brasil.  

A construção da América Portuguesa fora elemento importante da estratégia imperial de Portugal 

desde o descobrimento do Brasil. A Ásia era então a jóia da coroa portuguesa, mas fosse pela 

necessidade de controle da rota do périplo africano, ou pela lucratividade que as madeiras americanas 

ofereciam, a proteção da costa brasileira fez-se importante à preservação do império ultramarino. 

A colonização efetiva do Brasil teve como principal característica o poder exclusivista ditado por 

Lisboa, que assumia a condição de Metrópole, defendeu sua Colônia, e nutriu das atividades econômicas 

que aqui se realizaram 264. O latifúndio açucareiro foi a célula agrária da ocupação da costa brasileira, em 

especial nas Capitanias de Pernambuco e Bahia. Nas demais capitanias, seu sucesso foi limitado ou 

predominou um fracasso completo.  

Enquanto parte da Dinastia Habsburgo, os portugueses puderam aproveitar o privilégio do fácil 

acesso à prata americana. Herdaram, igualmente, as rivalidades que a Coroa de Castela sofria; e 

nenhuma deles se fez mais agressiva que a holandesa, em pleno fervor por sua independência política.    

Em 1624, a Bahia foi atacada pelos holandeses. Sua importante posição geográfica, sua condição de 

capital colonial e importante zona açucareira condicionaram-lhe como alvo. A investida foi rápida e não 

tardou mais que um dia para que o governador fosse feito prisioneiro e a cidade tomada.265  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
262 (PANIKKAR, 1977). 
263 (BOXER, 2002). 
264 A coroa mantinha em alta estima o desenvolvimento da Colônia, uma vez que mantinha para si o monopóloi sobre o 
comércio de madeiras, tabaco, além de garantir sua parcela dos tributos sobre as demais mercadorias. (FRANCIS, 1966, 
p. 18)   
265 Parte dos colonos, liderados por Matias Albuquerque, abandonou a cidade e fortificou-se no sertão a fim de 

organizarem uma defesa com base na estratégia de guerrilha. Outro importante líder nesta defesa foi o Padre 
Antônio Vieira, ainda em seus vinte anos mas já um dos principais nomes do colégio jesuíta de Salvador. Em 
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Expulsos os holandeses da Bahia, partiram em missão de corso, liderada por Piet Heyn, a serviço da 

Companhia das Índias Orientais. A captura de vários navios carregados de açúcar na costa baiana e nas 

Antilhas e a captura da frota espanhola que transportava ouro e prata permitiu recursos suficientes para 

nova empreitada sobre o Brasil, em 1630. Dessa vez, sobre a principal zona açucareira da Colônia, 

Pernambuco. As forças invasoras atacaram com 67 navios, 1170 canhões e 7000 homens e dominaram 

Olinda e Recife. A partir daí, os holandeses dominariam, nos anos seguintes, quase todo o Nordeste 

açucareiro, com exceção da Bahia.266  

João Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644, foi o orquestrador deste processo de expansão do 

domínio holandês, estendendo-a a Sergipe e Maranhão. Conseguiu restabelecer, até certo ponto, as 

relações entre os senhores de engenho e os holandeses; aqueles, interessados em produzir, estes, em 

financiar, refinar e revender o produto na Europa. A estratégia holandesa não se limitou às zonas 

industriais açucareiras do Brasil, e tentou impor-se também sobre as fontes supridoras da força de 

trabalho aos engenhos. Atacou São Jorge da Mina, a Ilha de São Tome e São Paulo de Luanda.  

O ganho de importância que o Brasil assume a partir da última quadra do século XVII explica-se, 

primeiro, pela perda da influência portuguesa no comércio asiático; segundo, pela capacidade mesma 

que os colonos luso-americanos demonstraram de expulsar os invasores holandeses do Nordeste 

açucareiro.267  

A luta colonial iniciara no Maranhão, por volta do ano de 1649, se alastrou capitania a capitania, até 

que os holandeses fossem encurralados em Recife, donde sobreviviam a partir de sua capacidade de 

manter um contato regular com as Províncias Unidas, e daí, receber suprimentos e reforços. A 

dominação definitiva do Nordeste268 só foi realizada em fins de 1653, quando já houvera finalizado o 

período de tréguas estabelecido em 1642, e as Províncias Unidas foram obrigadas a desviar suas 

atenções à I Guerra Anglo-holandesa (1652-1654). A frota de Pedro Jacques Magalhães aproveitou da 

circunstância, cercou o Recife e assumiu controle do último reduto holandês na região. 

Expulsos os holandeses do Brasil, ainda assim, os portugueses foram obrigados a cumprir os acertos 

financeiros que a restituição do Nordeste implicava. Frente as Províncias Unidas tratou de manter a 

pacificidade. Resolveu a questão dos privilégios comerciais cedidos quanto ao sal de Setúbal, tendo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1625, o domínio sobre a cidade seria retomada ação decisiva, denominada de "Jornada dos Vassalos, a qual 
incluiu uma forte esquadra luso-espanhola, de 52 navios e 12 mil homens. 

266 Novamente, Matia de Albuquerquer liderou os movimentos de resistência, simbolizados pelo Arraial do Bom 
Jesus. Coube, por outro lado, a Fernandes Calabar o papel de traídor do movimento de resistência.   

267 Capistrano de Abreu e muitos historiadores brasileiros tendem a ver esse processo de expulsão dos holandeses como o 
germe do próprio sentimento nacional, valorizando em específico o fato de a liderança ter sido feita por indivíduos de 
etnias. Nelas se destacaram uma série de líderes militares portugueses, Fernandes Vieira, Francisco Barreto Menese, 
Vidal de Negreiros, e nativos Potyguarussu (Camarão) e Henrique Dias, os quais conformaram o cerne do primeiro 
exército luso-brasileiro.  
268 Duas outras importantes medidas à reestruturação do domínio português na região merecem citação: a retomada dos 
portos africanos de Luanda, São Tomé e Príncipe, por uma armada conduzida a partir de Rio de Janeiro, por Salvador 
Correia de Sá e a organização da Companhia Geral do Comércio do Brasil, ambas ao fim da década de 1640.  
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estabelecido, em 1677, que 85 mil moios de sal consistiam o montante anual a ser negociado junto aos 

comerciantes holandeses; assim como confirmou os acertos relativos à compra dos engenhos dos Srs. 

Donker e With no Brasil, acertadas em 1692, por 16 mil cruzados e 33 mil cruzados, podendo-se efetuá-

los em açúcar, sal, tabaco e direitos reais.269 

A maior importância que o Brasil adquiria no império ultramarino implicou maior zelo com a 

segurança de suas principais vias de penetração fluvial: as desembocaduras dos Rios da Prata e 

Amazonas270.  

A expansão na região do estuário do Rio da Prata ficou incumbida ao governador da capitania do 

Rio de Janeiro, D. Manuel Lobo, que deveria construir uma fortaleza à margem do Rio. Escolheu como 

marco inaugural da fortaleza do Santíssimo Sacramento, um território em frente às ilhas de São Gabriel. 

O intento consistia em clara intromissão aos domínios espanhóis previamente assentados em 

Buenos Aires, e a destruição da fortaleza foi executada por forças coloniais espanholas e grupos militares 

indígenas organizados pelos jesuítas após oito meses iniciada a obra. A medida gerou amplo desconforto 

entre as cortes, e o príncipe regente, D. Pedro, sob ameaça de iniciar uma guerra conseguiu da 

diplomacia espanhola, a assinatura de um Tratado Provisional, assinado, em 1681.  

A princípio a leitura do documento faz parecer que, por ter a posse de Sacramento sido devolvida a 

Portugal (Art I), tal tratado marca uma vitória diplomática lusitana. A afirmação não o é de todo 

verdadeira, porém. À Espanha, pressionada na Europa pelas forças de Luís XIV, a manutenção do 

caráter provisional ao tratado lhe garantia tempo para que reorganizasse suas forças de acordo com suas 

prioridades imediatas. Além do mais, embora a fortaleza se mantivesse em propriedade dos portugueses, 

amplos limites foram estabelecidos à sua ocupação e promoção de suas atividades. Impedia, por 

exemplo, a construção de novos edifícios (art. III), o restauração das fortificações e casas danificadas 

durante a invasão; proibia-se, igualmente, a chegada de novos habitantes (art. IV). Outros artigos 

buscavam restringir o comércio realizado entre os colonos. Ao mesmo tempo, os espanhóis garantiam 

para si o direito de livre navegação pelo estuário do Prata (art. 8)271 

Enquanto o núcleo de povoamento de Sacramento esperava novas oportunidades para que se 

transformasse em praça de guerra, a tentativa de solucionar as fronteiras da ocupação amazônica se 

mostrou mais fácil. Tratava-se de evitar a perturbação em uma região hostil e de difícil acesso, entre os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
269 (CASTRO, 1856). 
270 Como bem demonstra Simonsen (1944) e Caio Prado Jr (1969), o vale do Rio São Francisco foi também de 

importância precípua à interiorização do Brasil, especialmente pelo desenvolvimento da atividade pecuarista a 
partir da emolução aurífera no fim do século. Ainda assim, o Rio São Francisco merecia importância 
secundária dentro do planejamento defensivo do império frente ataques marítimos.    

271  “Do porto, e enseada usaráõ como antes os navios de Magestade Catholica, tendo nelle seus surgidouros, e 
estâncias livres, cortaráõ as madeiras, daráõ suas crenas, e faráõ tudo aquillo, que gazião nelle, em sua costa, e 
campanha antes da dita povoação sem limitação alguma, e sem ser necessário consentimento, nem licença de outra 
qualquer pessoa de nenhuma qualidade que seja, porque assim o hão acordado ambos os Príncipes.” (CASTRO, 1856, 
p. 484/486). 
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rios Oiapoque e Amazonas, conhecida como “Cabo Norte”. O sentido da ocupação francesa sobre a 

Região partia do Caribe, Caiena, e adentrava o território pelo Rio Oiapoque272; a ocupação portuguesa o 

fazia a partir de Belém, e do Rio Amazonas. 273 A exploração das grandes vias fluviais da Colônia 

brasileira emularia um dos mais importantes símbolos do imaginário colonial, o da Isla Brasilis.274  

Neste processo de rehierarquização das prioridades ultramarinas do Índico ao Atlântico, peso 

significativo é devido à descoberta de ouro nas Minas Gerais, em meados da década de 1690. Foi no 

bojo da Guerra dos Nove Anos que D. Pedro II recebeu as primeiras notificações sobre os achados 

auríferos da região. Desconhecia-se, ainda, o vulto que a mineração neste território interiorano do Brasil 

desvendaria ao longo do século. Mais importante, porém, que a simples descoberta de ouro era a 

comprovação que os novos achados auríferos poderiam se dar de modo regular e sistemático. Percepção 

que já afigura clara, em carta 275 de D. João de Lencastre a D. Pedro II, o governador do Rio de Janeiro, 

no ano de 1701, na qual prognosticava século de fortuna a Portugal: 

(...)	  me	  animo	  (prostrado	  a	  seus	  reais	  pés)	  a	  oferecer-‐lhe	  com	  toda	  a	  submissão	  
devida	   este	   papel,	   e	   nele	   representar-‐lhe	   as	   razões	   que,	   pela	   experiência	   que	  
tenho	   deste	   Brasil,	   colhi	  mais	   sobre	   as	   ditas	  minas	   de	   ouro	   com	   que	   o	   novo	  
século	  começa,	  prometendo	  riquezas	  e	  felicidades	  ao	  reino	  de	  Vossa	  Majestade.	  
(LENCASTRE	  apud	  SOUZA,	  2006,	  p.	  79).	  	  

 

As boas novas trazidas do Brasil profundo, território então conhecido como sertão de cataguazes, 

imiscuíam-se, então, na conjuntura política da sucessão espanhola, a qual ameaçava reacender a 

península ibérica enquanto tabuleiro militar europeu, e obrigava Portugal a assumir postura mais 

afirmativa sobre a região. A ascensão do neto de Luís XIV ao comando da Monarquia conferia potencial 

de estreitamento dos laços entre França e Espanha, situação que pouco agradava às demais potências 

europeias; e que pouquíssimo deveria entusiasmar Portugal. Incapacitado de sopesar sua diplomacia na 

rivalidade entre Espanha e França, o testamento de Carlos II modificava drasticamente o quadro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
272 O Rio Oiapoque não é um afluente do Amazonas. Sua nascente se localiza na Serra Tumucumaque; seu leito corre em 
sentido sul-norte; sua foz se localiza em uma região de difícil acesso e ainda deserta. Perfaz, hoje, a fronteira entre Brasil e 
Guiana Francesa. As terras intermediárias entre os ditos rios até a costa eram denominadas, por seu turno, “Cabo Norte”. 
273 O Tratado provisional assinado em março de 1700 acordava justamente em fazer da região intermediária entre os dois 
rios, uma zona neutra (art. 2), limitando-se o acesso dos súditos às suas respectiavas partes (art. 4). (CASTRO, 1856). 
274 Para mais detalhes sobre os mitos fundadores de Portugal e do Brasil, o trabalho Visão do Paraíso de Sérgio 

Buarque de Holanda permanece obra insuperável.  
275 Simonsen (1944) sugere as seguintes trajetórias demográfica do Brasil colonial:  
 
Ano	   População	   Composição	  demográfica	  
1550	   15.000	   	  
1576	   17.100	   	  
1600	   100.000	   30	  mil	  brancos,	  70	  mil	  mestiços,	  negros	  e	  índios	  
1660	   184.100	   74	  mil	  brancos	  e	  índios	  livres;	  110	  mil	  escravos	  
1690	   184.000	  a	  300.000	   	  
1780	   2.523.000	   	  
1798	   3.250.000	   1,1	  milhão	  de	  brancos;	  252	  mil	  índios;	  406	  mil	  libertos;	  221	  mil	  pardos	  (escravos);	  1,3	  milhão	  de	  negros	  (escravos)	  
1819	   4.396.132	   2,4	  milhões	  de	  brancos;	  800	  mil	  índios;	  1,1	  milhão	  de	  escravos	  
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geopolítico português.  

Pressionado pela volta da aliança franco-espanhola, o ministro português em Madri, Carlos 

Brochado analisava a conjuntura e insistia em novas orientações frente ao agravo da vulnerabilidade 

portuguesa.   

Não	  há	  dúvida	  que	  nós	  não	  temos	  já	  sôbre	  o	  trôno	  de	  Espanha	  a	  Casa	  de	  Áustria	  
para	  esperarmos	  socorros	  de	  França.	  E	  assim,	  mudamos	  os	  nossos	  interêsses,	  é	  
necessário	  mudar	  as	  nossas	  máximas,	  mas	  êste	  é	  o	  ponto	  e	  todo	  o	  trabalho.	  

(…)	   Enquanto	   o	   novo	  Rei	   se	   não	   faz	   espanhol	   e	   o	   govêrno	   de	   Castela	   não	   dá	  
ciúmes	   a	   França,	   é	   necessário	   professar	   grande	   amizade	   com	   Inglaterra	   e	  
Holanda,	  e	  ao	  mestmo	  tempo	  não	  dar	  à	  França	  a	  mínima	  desconfiança	  nem	  aos	  
espanhóis	  o	  mais	  leve	  pretexto.	  De	  sorte	  que	  devemos	  ser	  amigos	  de	  todos,	  mas	  
com	   grande	   política,	   de	   Inglaterra	   com	   sinceridade,	   e	   de	   França	   com	   grande	  
estudo.	  

	  (…)	  Sua	  Majestade,	  por	  parte	  do	  Imperador,	  se	  hão-‐de	  fazer	  mil	  partidos	  para	  
que	  entre	  em	  Castela.	  Também	  El-‐Rei	  Guilherme	  e	  os	  Estados	  lhe	  hão-‐de	  fazer	  
propostas	   especiosas,	  mas	   nada	   é	   seguro,	   porque	   nestes	   Príncipes	   fala	   agora	  
mais	  a	  raiva	  e	  a	  vingança	  que	  a	  prudência	  e	  segurança.	  É	  necessário	  ouví-‐los	  e	  
entendê-‐los	  e	  propor-‐lhes	  as	  dificuldades.	  Êles	  querem	  fazer-‐nos	  vítima	  da	  sua	  
injúria	  e	  da	  sua	  perda,	  e,	  por	  mais	  vizinhos,	   tudo	  cairá	  sobre	  nós.	  E	  se	  França	  
entender	  que	  entramos	  em	  negociação	  secreta,	   ao	  outro	  dia	  nos	   fará	  declarar	  
guerra	  pelos	  espanhóis.	  

(…)	  Enquanto	  as	  cousas	  não	  tomam	  o	  assento	  em	  que	  hão-‐de	  ficar,	  é	  de	  última	  
necessidade	  o	   termos	  20	  mil	  homens	   levantados	   sem	   fazer	   terços	  novos,	  mas	  
aumentando	  os	  velhos,	  que	  é	  uma	  recruta	  de	  menos	  estrondo,	  e	  despesa.	  Pode	  
ser	  com	  o	  pretexto	  de	  mandar	  à	  Índia,	  mas	  isto	  se	  faz	  com	  manha	  e	  política,	  sem	  
decreto	  nem	  ordens	  públicas.	  

(…)Também	  devemos	   ter	  18	  ou	  20	  navios	  bem	  equipados,	   e	   as	  nossas	   tropas	  
não	  devem	  estar	  sempre	  em	  uma	  praça,	  porque	  não	  há	  melhor	  disciplina	  que	  
fazê-‐las	  correr	  o	  reino	  cada	  ano,	  como	  faz	  França,	  a	  que	  chama	  aqui	  circulação	  
do	  sangue.	  Estas	  marchas	  e	  mudanças	  de	  quartéis	  é	  verdadeira	  campanha	  e	  um	  
verdadeiro	  exercício.276	  	  

 

Acuado por vizinhos cujas capacidades militares não era capaz de dissuadir, Portugal cedeu à 

pressão diplomática bourbônica. Em 18 de junho de 1701, os plenipotenciários portugueses, Marquez de 

Alegrete, Conde de Alvor e Mendo de Foyos, junto ao ministro Rouillé, representante tanto de Luís XIV 

como de Filipe V, assinaram dois tratados de aliança militar e diplomática277.  

Em seu conjunto, os 34 artigos destes Tratados explicitam amplas conveniências favoráveis a 

Portugal, a quem se impunha a promessa de zelar pelo testamento de Carlos II e defender Filipe V contra 

potências que movessem guerra à Espanha e França (art. I em ambos Tratados). Pelo acertado, Portugal 

não se obrigava a participar da guerra, que até junho, quando da firma do tratado, então se limitava ao 

conflito iniciado por Leopoldo I na Itália; assim mesmo, seu posicionamento o predispunha a um 

comportamento hostil a futuros inimigos de Espanha e França, os quais vinham, inclusive, identificados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
276 (BROCHADO. J. C., 1944, p.70-74). 
277 Castro (1856) 
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no corpo do tratado. As cláusulas não lhe obrigavam assumir postura ofensiva, tão somente que negasse 

seus portos, nacionais e ultramarinos, aos navios inimigos, ainda assim, tal posição teria grandes chances 

de engendrar uma escalada de eventos que acabariam por levar ao envolvimento militar português na 

guerra.278  

Reativamente às manobras diplomáticas bourbônicas, as potências marítimas passaram a se 

reorganizar militarmente em prol da causa do arquiduque Carlos, e já em agosto de 1701, anunciaram a 

criação da Grande Aliança Habsburgo, bloco militar composto por Inglaterra, Províncias Unidas e 

Áustria. E em maio de 1702, foi declarado guerra. 279  

A noção temporal é primordial nas decisões estratégicas, e D. Pedro II soube utilizar o tempo a seu 

favor. Como era impossível fazer frente às pressões de Espanha e França antes que as principais forças 

se organizassem à reação, firmou os Tratados de 1701. Na prática, porém, condicionou seu 

compromisso ao cumprimento da promessa de defesa assentido pela França, requerendo a entrega de 40 

navios e 3 mil soldados franceses à defesa de sua costa e do império ultramarino antes que fechasse seus 

portos a ingleses e holandeses280. E enquanto esta promessa não se cumpriu, manteve seu ministro, D. 

Luís da Cunha, em Londres, de modo a manter um canal de negociação com as potências marítimas.  

Portugal se encontrava em seu velho dilema histórico, obrigado a decidir pela hierarquização de sua 

força defensiva ao resguardo do continente ou dos mares. Portugal "se por terra confina somente com 

Espanha, por mar é vizinha de todas as potências".281Deveria juntar-se às potências marítimas, 

facilitando-lhes o acesso aos portos de modo a permitir a defesa do continente, ou juntar força às 

potências continentais, vedando seus portos às potências marítimas, e sofrendo ataques na costa e 

império ultramarino?282  

 Enquanto não recebia novas instruções, D. Luís da Cunha defendia-se na pretensão de que a 

condição de neutralidade portuguesa não se alterara com a firma dos Tratados de 1701.283 Mas a 

manutenção de tal política era já inviável, e funcionava unicamente a ganhar tempo antes que a chegada 

da guerra à península implicasse na confirmação portuguesa quanto à adesão a um dos lados.  

De Londres, o diplomata orientava D. Pedro II a respeito da importância de Portugal na estratégia 

diplomático-militar. As missivas de agosto e setembro de 1702 explicitam a complexa trama geopolítica 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
278 Tratado luso-francês, artigo VIII, onde se lê: “E como os mesmos Inglezes e Hollandezes se sentiram muito na guerra 
passada, do bom acolhimento que os navios de corso Francezes acharam nos portos de Portugal, trazendo a elles presas 
que haviam feito às ditas Nações, e poderão agora em odio d'esta alliança fundar sobre ellas algumas pretenções contra 
Portugal, Sua Magestade Christianissima será obrigado a fazer que Inglaterra e Hollanda não intentem taes pretenções 
contra Portugal, e a tomar esta causa tanto por sua como o mesmo Reino de Portugal, para o livrar de qualquer intento 
que estas Nações tiverem sobre as taes presas, entrando na guerra que Portugal poderá ter com as mesmas Nações se 
insistirem n'esta pretençao.” (CASTRO, 1856, p. 133). 
279 (FULLER, 1970). 
280 (FRAGOSO, 1997). 
281  (CUNHA, L. 2001, p. 279). 
282 (MACEDO, J. B. 2006) 
283 Assim mesmo, suas missivas mostram ciência de que tal posição não interessava aos ingleses, a quem “a nossa 
neutralidade lhes seria tanto ou mais prejudicial que a mesma guerra”. (CUNHA. L., apud SILVA, 2003, p. 75). 
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da conjuntura e a exigência de grande zelo que a tomada de decisões requeria:  

É	   tudo	   junto	   uma	  materia	   digníssima	   de	   uma	  mui	   profunda	   reflexão,	   porque	  
semelhante	  conjuntura	  não	  costuma	  vir	  em	  um	  ou	  muitos	  seculos,	  e	  assim	  que	  
só	   a	   incerteza	   de	   se	   bem	   lograr	   faz,	   na	   minha	   opinião,	   toda	   ou	   maior	  
dificuldade.	  (DINIZ.	  D.	  L.,	  ofício	  de	  29	  de	  Agosto	  de	  1702)	  	  

 

Insistia, então, que para além da capacidade de atração que a atitude portuguesa imprimiria a Estados 

indecisos na conjuntura, valorizava a posição geográfica do Estado e o papel de seus portos portugueses 

na estratégia do conflito. Ponta de lança da península, sua adesão ao bloco Bourbônico isolaria as 

potências marítimas a partir da efetivação de bloqueio continental a se estender desde o Canal da 

Mancha ao Golfo de Leão, limitando-lhes a área de possível desembarque da infantaria aliada, 

incapacitando-lhes a realização de ataque pelo front oeste, aplicado diretamente sobre a Espanha. O 

controle nas adjacências do Atlântico seria igualmente facilitado e o Mediterrâneo seria praticamente 

vedado às marinhas de Inglaterra e Províncias Unidas.284 Pesava o fato de que o império ultramarino 

dificilmente se manteria seguro.  

As mesmas razões, mas em sentido contrário, faziam de Portugal estratégica posição à causa 

Habsburgo. Para além de se evitar a imposição de um bloqueio continental às potências marítimas, 

Portugal poderia se transformar em um tabuleiro de ataque sobre Espanha, contribuindo à difusão das 

forças bourbônicas na Península. O reino teria maior garantia na capacidade de defesa de seu domínio 

ultramarino, em contrapartida deveria proteger sua fronteira terrestre. 285 

A importância de Portugal à causa aliada286 implicou na insistência por manutenção dos contatos 

diplomáticos com Portugal. Da parte inglesa, estes contatos se mantinham há uma década à volta da 

família Methuen: John Methuen houvera sido diplomata em Lisboa entre os anos de 1691 e 1697, e fora 

em seguida substituído por seu filho, Paul Methuen; a diplomacia holandesa era conduzida por 

Schonenberg, e a do Sacro Império, por Waldstein.  A eles se juntou novamente John Methuen em maio 

de 1702, a fim de angariar sua experiência à missão de realinhamento da política externa portuguesa287. 

D. Pedro II aproveitava a demora do cumprimento da promessa de auxílio militar francês para que 

mantivessem abertos os contatos com a Grande Aliança. Na tênue linha da “diplomacia de guerra”, 

contrabalanceava as propostas das potências marítimas às acertadas junto aos Boubons; pesava-as frente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
284 (SILVA, 2003). 
285 Nas Instruções Políticas, D. Luís da Cunha lamentava o fato de que a guinada política à Grande Aliança não incluira a 
revogação das assimetrias estabelecidas pelos Tratados de 1654: “deveríamos propor a revogação dos infames e ruinosos 
tratados de paz e comércio que com elas fizemos, substituindo-lhes outros mais honrados e menos onerosos; pois era 
necessário que nisso consentissem para conseguirem o fim que se propunham, depois de haverem tomado o empenho de 
fazerem a guerra às duas coroas, visto que sem os portos de Portugal não teriam por onde introduzir em Espanha o 
arquiduque, nem onde recolher as suas armadas, que deviam manadr ao Mediterrâneo.” (CUNHA, L., 2001, p. 35) 
286 “Without the interest which the maritime powers tooke in Portugal on account of ther position on the Atlantic, 

she would have continued to run the risk of being absorbed by Spain.” (FRANCIS, 1966, p. 11) 
287 (FRANCIS, A. D. 1966) 



 
138 

	  

à probabilidade de que fossem cumpridas, ao mesmo tempo em que as condicionava a partir do 

desenvolvimento da guerra nos demais tabuleiros. E, neste momento, no tabuleiro da Europa central, 

eram os aliados que estavam melhores.288  

O estopim do rompimento diplomático português junto à aliança bourbônica ocorreu em fins de 

1702, quando a capacidade marítima francesa evidenciou suas debilidades frente às marinhas inglesa e 

holandesa, nos saques sobre Cádiz, em setembro de 1702, e bloqueio do porto de Vigo289, em outubro. 

Este ataque, ainda mais danoso, por ter conseguido açambarcar parte do tesouro das frotas das Índias.290  

A guinada do posicionamento português no conflito europeu consubstanciou-se em 1703, pela 

firma de três tratados internacionais: os “Tratados Militares de Maio”, firmados em 16 de maio – um 

triplo, no qual assinam Portugal, Inglaterra e Províncias Unidas, outro quádruplo, no qual assinou, para 

além dos já mencionados Estados, também o Sacro Império – os quais, em conjunto, reequacionavam a 

estratégia militar ofensiva e defensiva de Portugal291; outro, de cunho estritamente comercial, assinado 

em dezembro, o famigerado Tratado de Methuen. Portugal ingressava definitivamente na II Guerra dos 

100 Anos. Decidira pelo lado anglófilo, e dele não se afastará292.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
288 “(...) the war news were reasonably favourable to the allies. Dutch caution had cost the Duke of 

Marlborough the chance of several victories in Brabant but he had driven the French back and had saved the 
United Provinces from the threat of immediate invasion. The defection of the Elector of Bavaria had made a 
deep impression on King Pedro, but the capture of Landau was a modest victory, which was built up by the 
mariime powers to increase the prestige of the Archduke Joseph and to divert the emperor from concentrating 
tôo much on Italy. Luzzara was claimed as a victory by both side, but the fact remained that Prince Eugene had 
estabilished an Imperial army in Lombardy.” (FRANCIS, 1966, p. 153) 

289 Os referidos portos são próximos à fronteira lusitana: Cádiz dista 160 km da fronteira e 200 km de Faro, enquanto 
Vigo, 60 km de Caminha e 30 km de Valença. 
290 (BRAZÃO, 1940; FRAGOSO, 1997; PEDREIRA, 2003; SILVA, 2003; FRANCIS, 1965, 1966). 
291 Ambos estão em anexo ao fim deste trabalho: Tratado de Liga defensiva entre El-Rei D. Pedro II, Anna, Rainha de 
Gram-bretanha e os Estados Geraes dos Paizes Baixos; e Tratado de aliança offensiva e defensiva entre Leopoldo, 
Imperador dos Romanos, Anna, Rainha de Inglaterra e os Estados Geraes dos Paizes Baixos, de uma parte; e de outra, 
D. Pedro II Rei de Portugua; para conservar a liberdade de Hespanha, evitar o perigo comum de toda a Europa e 
manter o direito da Augustissima Casa de Austria á Monarchia Hespanhola. 
292 (FRANCIS, A. D. 1966; CASTRO, 1856). 
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3.4. OURO E A REAFIRMAÇÃO DA ALIANÇA ANGLO-PORTUGUESA NA II 

GUERRA DOS 100 ANOS 

A Guerra de Sucessão Espanhola foi um conflito esperado, sobre o qual a diplomacia europeia 

debateu e tentou solucionar. A questão sucessória de Carlos II se arrastava desde que o monarca 

ascendera à Coroa, mas as dificuldades de sua sucessão devem ser igualmente compreendidas dentro do 

quadro de acúmulo de derrotas que o poder espanhol vinha acumulando deste a Guerra dos 30 Anos. 

Derrotada, continuou sendo a Espanha o principal alvo dos avanços territoriais de Luís XIV na segunda 

metade do século. Outrora temidos, os Habsburgos ibéricos eram vítimas de seu próprio fracasso. A 

resiliente monarquia hispânica mantinha sobre seu controle largas possessões no continente e além-mar, 

mas a amplitude deste poder não se refletia na capacidade que o Estado parecia capaz de suportar.  

Quando, em maio de 1702, as potências marítimas, Inglaterra e Províncias Unidas, se uniram à 

causa austríaca e declararam guerra a Filipe V e Luís XIV, era evidente que a escalada militar na Europa 

englobaria também o tabuleiro ibérico. D. Pedro II seria obrigado, desta feita, a decidir juntar forças às 

potências marítimas, Inglaterra e Províncias Unidas, ou juntar forças às potências continentais, França e 

Espanha. 293  

Na tênue linha da “diplomacia de guerra”, D. Pedro II fez um primeiro acento à Filipe V, mas após 

assentir sua vulnerabilidade frente as potências marítimas, alterou posição. A guinada portuguesa 

concluiu-se em 1703, pela firma dos “Tratados Militares de Maio”, firmados em 16 de maio – um triplo, 

no qual assinam Portugal, Inglaterra e Províncias Unidas, outro quádruplo, no qual assinou, para além 

dos já mencionados Estados, também o Sacro Império. Em conjunto, os 48 artigos enfatizam sua 

preocupação geoestratégica. Suas cláusulas decidiam o necessário para que o tabuleiro ibérico se 

transformasse em tabuleiro de guerra europeu. Conferiam a Portugal garantia de auxílio militar e 

financeiro e a promessa de conveniências territoriais na fronteira na Ibéria e no Brasil. 

Em conjunto, os 48 artigos estabelecidos pelos “Tratados Militares de Maio de 1703” enfatizam 

preocupação geoestratégica e são amplamente favoráveis a Portugal. Fundamentalmente, os Aliados 

prometeram segurança naval294e terrestre ao Estado português e requereram direito de acesso aos portos 

lusitanos para que realizasse o desembarque das tropas, parte das quais se aliaria ao exército lusitano.  

Pelo Tratado de Tríplice Aliança ficava estabelecida promessa aliada de manutenção de corpo 

permanente de 12 mil soldados estrangeiros integralmente financiados pelas ditas potências (art. III) e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
293 Pressão sobre Portugal em carta de Rouillé: Anunciando a partida de Methuen para a Inglaterra, comentava Rouillé em 
17 de abri de 1703: 'Após a partida do senhor Methuen, o cavaleiro de Waldstein e o senhor Schonembert dispõem as 
suas; (...) um e outro anunciam publicamente a guerra como infalível e muito próxima de parte da Inglaterra e da 
Holanda contra Portugal." (NOYA PINTO, 1979, p. 29) 
294 "se por terra confina somente com Espanha, por mar é vizinha de todas as potências" (CUNHA, L. 2001, p. 279). 
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por uma marinha de número e qualidade idênticos ou superiores à esquadra inimiga (art. III, IV) 

destinados à defesa militar de Portugal, no caso guerra movida por “Castela e França”295.  

Portugal, por seu turno, se comprometia a assumir contrapartida ofensiva (art. XII), mantendo de 

prontidão dez navios de guerra a resguardar a sua defesa e a de seus aliados, cabendo-se a ressalva de 

que, se Castela também declarar guerra a Portugal, tais navios poderiam manter-se estacionados em mar 

lusitano (art. XIII). Estabelecidas diretrizes do auxílio militar e da ação naval, o artigo XIV declara o 

estabelecimento de liga formal, de duração perpétua.296   

O Tratado de Quádrupla aliança segue mesma linha de seu congênere297, mas é mais detalhado no 

que toca aos deveres e obrigações relativos à infantaria. Os três primeiros artigos demarcavam as 

obrigações portuguesas, que para além de defender legitimidade da causa do arquiduque Carlos à realeza 

espanhola, assumiria guerra ofensiva contra Espanha (art. I). Armaria um corpo permanente de 15 mil 

soldados (12 mil infantes, 3 mil cavaleiros) (art. II) e um corpo reservista de 13 mil soldados (11 mil 

infantes e 2 mil cavaleiros) (art. III), os quais receberiam auxílios instrumentais de “dez peças de 

artilharia de bronze” (art. XIII). Prometia-se também ajuda logística no transporte de quaisquer 

instrumentos de guerra, e mantimentos de primeira subsistência (art. XVI). As potências da Grande 

Aliança confirmavam a promessa de auxílio defensivo, mantendo corpo permanente de 12 mil soldados 

em Portugal: 10 mil de infantaria, 1 mil de cavalaria e 1 mil de dragões (art. IX).  

Pelo artigo XXIV, a Grande Aliança assentia que a ofensiva portuguesa deveria iniciar após o 

desembarque do arquiduque Carlos, tropas e frotas prometidas, e acedia que o ataque português seria 

auxiliado por um avanço combinado das potências marítimas à costa espanhola (art. XXVI), pressão dos 

aliados sobre tabuleiros nos Países Baixos, Reno Superior e Itália (art XXVII).  Estabelecia-se, ao fim, 

uma liga formal (art. XXI)298.  

Em setembro de 1703, quando John Methuen retorna a Lisboa com os “Tratados Militares de 

Maio” devidamente ratificados pela Rainha Ana, mais 60 mil "peças de oito" como crédito a Portugal 

importar seu necessário trigo, e meio milhão de patacas da contribuição anual do custeio de guerra, tal 

qual estabelecido pelo artigo VIII do “Tratado Militar de Maio”.299 Sela-se, então, um terceiro tratado, o 

“Tratado de Comércio de Panos e Vinhos”, o famigerado “Tratado de Methuen”. 

Firmado em Lisboa, a 27 de dezembro de 1703, pelo enviado inglês, John Metheun, e o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
295 Apesar de ter permitido o estabelecimento de tropas estrangeiras em território nacional, teve-se o cuidado para que, 
legalmente, o mando das forças se mantivesse subordinada às ordens do monarca português (arts. VI e IX). 
296 (CASTRO, 1856). 
297 Igualmente foram firmadas conveniências em benefício de Portugal ao futuro tratado de paz: cessão dos 

territórios franceses na região do Cabo Norte (art. XXII), liquidação imediata das dívidas da coroa espanhola na 
questão do assiento (art. XXIII), cessão de territórios fronteiriços: Badajós, Albuquerque, Valença, Alcântara, 
Guarda, Tuy, Bayona e Vigo (artigo separado I), cessão dos territórios da margem setentrional do Rio da Prata 
(artigo separado II). Confirmava-se, então, que as transferências financeiras e de instrumental bélico não seriam 
cobradas a Portugal. 

298 (CASTRO, 1856). 
299 (FRANCIS, 1966) 
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plenipotenciário português, D. Manoel Telles, o Tratado de Commercio entre El-Rei. D. Pedro II de 

Portugal e Anna Rainha de Gram Bretanha estabelecia:  

Art.	   1.	   Sua	   Sagrada	   Magestade	   ElRey	   de	   Portugal	   promette	   tanto	   em	   Seu	  
próprio	  Nome,	  como	  no	  de	  Seus	  Sucessores,	  de	  admitir	  para	  sempre	  d’aqui	  em	  
diante	   no	   Reyno	   de	   Portugal,	   os	   Panos	   de	   lãa,	   e	  mais	   fabricas	   de	   lanifício	   de	  
Inglaterra,	  como	  era	  costume	  até	  o	  tempo	  que	  forão	  prohibidos	  pelas	  Leys,	  não	  
obstante	  qualquer	  condição	  em	  contrario.	  

Art.	   II.	   He	   esitpulado,	   que	   Sua	   Sagrada	   e	   Real	   Magestade	   Britannica,	   em	   Seu	  
próprio	  Nome,	  e	  no	  de	  Seus	  Successores	  será	  obrigada	  para	  sempre,	  d’aqui	  em	  
diante,	   de	   admittir	   na	   Gram	  Bretanha	   os	   Vinhos	   do	   producto	   de	   Portugal,	   de	  
sorte	  que	  em	  tempo	  algum	  (haja	  Paz	  ou	  Guerra	  entre	  os	  Reynos	  de	  Inglaterra	  e	  
de	   França)	   não	   se	   poderá	   exigir	   de	   Direitos	   de	   Alfandega	   nestes	   Vinhos,	   ou	  
debaixo	   de	   qualquer	   outro	   Título,	   directa	   ou	   indirectamente,	   ou	   sejam	  
transportados	  para	  Inglaterra	  em	  Pipas,	  Toneis,	  ou	  qualquer	  outra	  vasilha	  que	  
seja;	  mais	  que	  o	  que	  se	  costuma	  pedir	  para	  igual	  quantidade,	  ou	  de	  medida	  de	  
Vinho	   de	   França,	   diminuindo	   ou	   abatendo	   huma	   terça	   parte	   do	   Direito	   de	  
costume.	   Porem,	   se	   em	   qualquer	   tempo	   esta	   dedução,	   ou	   abatimento	   de	  
Direitos,	   que	   será	   feito,	   como	   acima	   he	   declarado,	   for	   por	   algum	   modo	  
infringido	   e	   prejudicado,	   Sua	   Sagrada	   Majestade	   Portuguesa	   poderá,	   justa	   e	  
legitimamente,	   prohibir	   de	   lãa,	   e	   todas	   as	   mais	   fabricas	   de	   lanifício	   de	  
Inglaterra.	  

Art	  III.	  Os	  Ex.ᵐᵒˢ	  Senhores	  Plenipotenciarios	  promettem,	  e	  tomão	  sobre	  si,	  que	  
Seus	  Amos	  acima	  mencionados	  ratificarão	  este	  Tratado,	  e	  que	  dentro	  do	  temo	  
de	  dous	  Mezes	  se	  passarão	  as	  Ratificações.”	  (CASTRO,	  1856,	  p.	  195).	  

Analisado isoladamente, o Tratado de Methuen caracteriza-se pela estreiteza de seu foco 

econômico. Restringe-se a estabelecer normas preferenciais de panos ingleses em Portugal e vinhos 

portugueses na Inglaterra. Mas, em uma análise que privilegia a conjuntura maior da Guerra de Sucessão 

Espanhola e observa a trajetória portuguesa de luta por restauração de sua independência e posterior 

intento de reinserção autônoma no “jogo de poder” internacional europeu, o direito assentido aos têxteis 

ingleses aparece como uma dentre as já muitas assimetrias econômicas que Inglaterra construiu em 

relação a Portugal ao longo do século XVII. Certamente, na conjuntura da Guerra de Sucessão 

Espanhola e na crítica vulnerabilidade lusitana frente aos blocos militares rivais o levantamento das 

pragmáticas sobre os têxteis ingleses tratou-se de assimetria de relativa pouca importância. 

O ponto fundamental da reavaliação histórica aqui sugerida aponta à desmistificação do Tratado de 

Methuen e à requalificação dos “Tratados Militares de Maio”. Os “Tratados Militares de Maio de 1703” 

conformam o cerne da estratégia de defesa lusitana frente o “dilema de segurança” imposto pela Guerra 

de Sucessão Espanhola. Foram eles que estabeleceram a estratégia e a tática militar portuguesa na 

Guerra de Sucessão Espanhola.  

Em março de 1704, o pretendente austríaco desembarcava em Lisboa junto a um contingente 

anglo-holandês. Foi imediatamente reconhecido como Carlos III por D. Pedro II, quem, em seguida, 

declarou guerra ao pretendente francês. Em maio, antes mesmo que Portugal tivesse mobilizado tropas e 

o prometido auxílio tivesse sido integralmente cumprido, um exército espanhol de 40 mil homens, 

liderados pelo duque de Bernwick, invadiu a região de Beira e reorientou seu avanço até Portalegre. A 
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Guerra de Sucessão Espanhola iniciava-se na península.    

A maior novidade tática da transformação da península ibérica em um tabuleiro de guerra europeu 

consistiu na ofensiva marítima inglesa sobre Gibraltar, a qual, tendo sido exitosa, abriu possibilidades 

diversas de invasões sobre a costa hispânica no Mediterrâneo.     

Por outro lado, a maior façanha da campanha portuguesa foi, sem dúvida, a manobra ofensiva do 

Marquês de Minas, que, início de 1706. A partir do Alentejo, despreocupado quanto à conformação de 

linhas de comunicação, avançou em direção a Cáceres, Plasência, e chegou até Madri, obrigando a fuga 

de Filipe V, que abandonou a capital e se protegeu em Burgos. Neste momento, tendo a capital inimiga 

sido tomada, o Marquês ordenou que houvesse uma solenidade de aclamação de Carlos III in absentia. 

Enviou recados para que o Arqueduque apressasse sua marcha e que rapidamente chegasse para que 

assumir o controle da capital. Ao Marquês de Minas, o fim da guerra parecia próximo: tendo a capital 

sido tomada, bastava a efetivação dos avanços dos exércitos aliados sobre Catalunha e Aragão. Glória 

enorme seria à história militar portuguesa e à reputação do recém-entronado D.João V.  

Os espanhóis foram, porém, mais rápidos e eficientes que o pretendente austríaco. A eclosão de 

guerras civis pelo território espanhol assegurou a perseverança do resiliente poder hispânico. As forças 

invasoras de Portugal foram obrigadas a abandonar a capital e recuar. Direcionaram-se ao sul, forçadas 

em contramarcha pelo exército inimigo, progressivamente se aproximando às imediações dos portos que 

haviam sido tomados pelos aliados, em espera por auxílio. Portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses 

e franceses se encontraram em Almanza.  

A derrota aliada na Batalha de Almanza deixou ao recém entronado monarca português com um 

grande revés em suas forças.300 Aí combateram 50 mil soldados. Os portugueses, ingleses e holandeses, 

liderados por Henri de Massue e Antônio Luís de Sousa, o Marquês de Minas, somavam 22 mil 

soldados em luta pela preservação de posições conquistas em território inimigo; mas confrontavam 

12500 mil franceses e 12500 espanhóis ávidos pela retomada de sua soberania. Liderados pelo duque de 

Berwick, filho ilegítimo do pretendente irlandês, a vitória bourbônica mostrou-se decisiva no projeto de 

consolidação do poder de Filipe V sobre a Espanha. 

A partir de então, seriam as forças espanholas quem passariam a pressionar Portugal. As lutas 

seriam travadas mais próximas da fronteira, e não raramente em solo português. Os espanhóis 

continuaram um avanço bem sucedido na região de Aragão, mas a Catalunha manteve-se sob controle 

das tropas aliadas. Manter-se-á, então, um crítico enclave aliado em território inimigo. Sua capacidade de 

alimentar as linhas de invasão a partir de Barcelona mostrou-se de enorme valia à efetivação da 

estratégica anfíbia inglesa sobre a Península Ibérica. Tão eficiente, que numa nova ofensiva, em 1710, 

chegou a ameaçar, novamente, a capital, e obrigar Filipe V a se refugiar, até que o auxílio francês 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300 (SELVAGEM, 1931). 
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chegasse.301 Trabalhando em conjunto como uma retaguarda costeira, o litoral português, mais os portos 

de Tanger e Gibraltar, permitiam uma nova amplitude de ataque às tropas inglesas. 302 

As forças portuguesas sofreram duro revés na Europa e, na América portuguesa, sua 

vulnerabilidade portuguesa era igualmente pressentida. A Colônia de Sacramento303, cuja propriedade 

vinha sendo questionada desde sua fundação, foi novamente atacada pelos colonos espanhóis, que 

partiram de Buenos Aires e arrasaram completamente. Somente após o fim da guerra, no ano de 1716, 

seria ela então refundada. A hostilidade mais grave à América portuguesa foi executada contra a cidade 

de Rio de Janeiro, que após repelir uma tentativa de invasão por parte de Duclerc, no ano de 1710, foi 

atacada e saqueada por Duguay-Trouin no ano seguinte. 

Não o fosse a morte sem herdeiros do imperador José, em Viena, em Abril de 1711, e a aclamação 

do arquiduque Carlos rei da Áustria, as negociações de paz entre Inglaterra, Holanda e França talvez não 

tivessem caminhado tão celeremente. Ambos temiam a unificação dos territórios espanhóis e austríacos 

sob as mãos de um só monarca, e, por isso, em oito de outubro de 1711, assinaram as bases preliminares 

para o assento de paz.  

Desde que ingleses e franceses iniciaram o processo de negociação das preliminares de paz, as 

tropas inglesas, agora sob liderança de Lord Portmore, foram presença cada vez menos certa nos campos 

de batalha de Portugal. Os espanhóis, por seu lado, acumulavam 20 mil homens na fronteira, e em 20 de 

setembro de 1711, partiram à ofensiva. Chegaram a sitiar Elvas, mas decidiam por atacar Campo Maior, 

onde encontraram resistência forte o suficiente para impedir-lhes a entrada na cidade. A situação de 

Portugal era desconfortável e, na diplomacia, com o apoio decidido da Inglaterra, deveria encontrar a 

melhor saída possível desta conjuntura. 

O Tratado de luso-francês de 1713 não vai muito além do estabelecimento de paz, tendo-se 

restringido a confirmar a restauração da relação entre os Estados tal qual era de costume antes do início 

do conflito. O conteúdo das cláusulas acertadas tem caráter geral, pouco específico no referente às 

facilidades comerciais, acessos portuários e privilégios os quais se deveria recuperar. O principal êxito da 

diplomacia portuguesa coube à legitimação dos domínios do “Cabo Norte” no Brasil (art. VIII, IX, X, XI 

e XII); o que de fato havia sido prometido pelo artigo XXII do “Tratado Quádruplo de Maio”.304  

O Tratado luso-espanhol de 1715 confirmava o estabelecimento de paz e a soberania de Portugal, 

conquistada em 1668 (art. I). Concordava na restituição das conquistas durante o período da guerra (art. 

II), enfatizando-se as devoluções das praças de Albuquerque e Puebla (art. IX).  No Novo Mundo, a 

Colônia de Sacramento foi restituída aos portugueses (art. II e III), e foi confirmada indenização no valor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
301 (SELVAGEM, 1931). 
302 (BRAZÃO, 1940) 
303 A legitimidade proviória de Sacramento por Portugal era defendida pelo Tratado Provisional de 1681, pelo artigo XIV 
do Tratado de Aliança entre Espanha e Portugal de 1701, o qual não teve mais validade após os países entrarem em 
guerra.  
304 CASTRO, 1856). 
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de 660 mil patacas, a serem pagos em 3 prestações, a fim de que se liquidasse dívida com a companhia 

comercial portuguesa (art. XIV). Recuperavam-se as liberdades comerciais entre os Estados (art. XVII). 

Estabelecia-se o número de seis navios de guerra e mercantes a ancorarem nos grandes portos e três nos 

pequenos. (art. XIX). A Inglaterra assumia posição de garante ao Tratado (art. XV), e confirmava tal 

disposição por Tratado datada de maio de 1715. 

O Tratado de Utrecht acertado com a França e a Espanha receberam o aval e garantia da Rainha 

Ana, da Inglaterra. Claro, aos ingleses interessava muito mais que o Amazonas ficasse em mão dos 

portugueses do que passasse às mãos dos franceses. Era o fim do antigo sonho da França Equatorial. 

Mas, mais importante aos ingleses, era que Portugal mantivesse uma posição no Prata, em detrimento 

dos estabelecimentos espanhóis, e que na sob o domínio de um aliado os ingleses pudessem garantir um 

ponto de apoio nas lutas contra a Espanha e uma porta de entrada para o comércio clandestino de prata. 

Explica-se, desta feita, o porquê de, nos momentos decisivos, o Conde de Tarouca e D. Luís da Cunha, 

negociadores em Utrecht, terem assistência dos estadistas britânicos.305  

Em Utrecht, o Portugal reafirmou sua soberania na Península Ibérica.  A conjuntura internacional 

que aflorara com a Guerra de Sucessão Espanhola visivelmente apresentara a debilidade do poder de 

Portugal, frente à rivalidade anglo-francesa. Portugal reassumira sua posição anglófila, e ao cumprir seu 

papel estabelecido nos artigos dos Tratados de Maio de 1703, garantia sua cadeira entre o bloco militar 

vitorioso, reunido.  

Portugal assumira sua condição de poder soberano na Península Ibérica, e como potência marítima, 

cumprira – ainda que com dificuldade – sua “função atlântica”. Contribuíra, igualmente, à efetivação da 

estratégia militar britânica. Promover a debilidade do conjunto hispânico consistia objetivo explícito dos 

Estadistas ingleses. Aos ingleses, ainda que o poder continental da França já fosse percebido como 

principal ameaça, empoderar-se em detrimento do resiliente império espanhol era o que se vislumbrava 

de imediato.   

Aos ingleses, a bicefalia ibérica era uma condição básica. Tratava-se de aproveitar-se da fragilidade 

do Império Espanhol e tomar-lhe territórios estratégicos. A Inglaterra – Grã-Bretanha desde 1707 - 

garantiu para si Gibraltar e Minorca, zelando pela influência naval britânica na entrada e saída do 

Mediterrâneo para a Atlântica, também benefícios comerciais, ampliando sua inserção no comércio de 

escravos e mercadorias do império hispânico.   

O sucesso militar das invasões sobre a Península Ibérica confirmou a importância marítima de 

Portugal à elaboração da estratégia naval inglesa. A aliança de Portugal cumprira com sucesso a missão 

das invasões anfíbias dadas ao exército aliado e, na multiplicação de fronts militares, a capacidade de 

resistência dos exércitos bourbônicos nos tabuleiros do Reno e da Itália foi diminuída.  

Além desta importância que Portugal passava a representar na elaboração da estratégia militar da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
305 (CORTESÃO, 2006). 
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Fonte	  própria 

Inglaterra, sua aliança, a partir do fim do século XVII, passou a ser igualmente desejada pela importância 

geoeconômica, que Portugal passava a representar com as recentes descobertas de ouro na América.  

Fora no bojo das negociações diplomáticas que antecederam a decisão lusitana pela causa britânica 

na Guerra de Sucessão Espanhola, que chegaram as primeiras remessas do metal precioso brasileiro. 

Tais remessas contribuíram substancialmente com o tesouro real ao esforço de financiamento do custeio 

da Guerra de Sucessão Espanhola em algo em torno de 12 toneladas, montante extremamente relevante 

à época, mas apenas uma fração do que seria extraído das Minas Gerais ao longo das próximas décadas. 
 

Mapa 14: Sertão dos Cataguazes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Importantes à realização de comércio internacional e à organização de um sistema monetário que 

financiasse a crédito os custos de guerra, o ouro acresceu à importância militar de Portugal inusitada 

importância econômica. Enquanto perdurou a pujança aurífera de Minas Gerais, grosso modo, entre até 

1770, a aliança diplomática anglo-lusitana teve no ouro um de seus conciliadores. Proteger a fonte donde 

emanava ouro fez de Portugal aliado estratégico na monetização do mercado nacional, na organização 

do sistema bancário e na construção do império ultramarino inglês.  

Por seu turno, celeremente, a Coroa portuguesa tratou de conquistar, defender e impor seu poder de 

mando sobre região aurífera. Assim que soube dos achados auríferos, D. Pedro II instruiu o governador 

do Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes, que passasse à região e observasse in loco a situação. Esteve 

ele na região, praticamente inóspita, hostil, conhecida então como o sertão dos cataguases  ̧por outros, 
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sertão de Taubaté, por serem de Taubaté parte dos bandeirantes que descobriram os metais preciosos.  

Consta na historiografia, que Governador Arthur de Sá esteve por dois momentos, em 1699 e 1700, 

na região aurífera. A sede insaciável por ouro atraia ao sertão enorme contingente demográfico de reinóis 

e colonos: paulistas, cariocas, baianos, pernambucanos, das cidades costeiras e dos recôncavos. Dada a 

riqueza dos principais ribeiros e a multiplicação dos achados era inevitável que não surgissem conflitos 

entre os primeiros descobridores das minas e os retardatários, alcunhados de emboabas.  

A inóspita região, ainda incapaz de oferecer condições materiais de sobrevivência a tamanho fluxo 

de pessoas, presenciou graves crises alimentícias nos primeiros anos de ocupação. A riqueza extraída da 

atividade mineradora, à medida que afluía ao comércio, e este descobrira os artifícios do contrabando, só 

aumentava a tensão entre os diversos grupos que adentraram a região.  

Na série de motins incidentes armadas ocorridos entre os anos de 1707 e 1709 – motins estes 

conhecidos por Guerra dos Emboabas pelos contemporâneos, dentre eles Rocha Pita, quem em História 

da América Portuguesa o imortalizou - os paulistas, liderados pelo veterano bandeirante, Borba Gato, 

enfrentaram os emboabas, liderados por Manuel Nunes Viana. A demografia jogou grande peso contra 

os paulistas à medida que mais e mais reinóis e colonos chegavam a Minas. 

No que pese a vitória emboaba sobre os paulistas e a posterior intermediação das forças reais no 

conflito, a região permaneceu como “tumba da paz e berço da rebelião” por mais de uma década. E foi 

somente após o esforço do governo do Conde de Assumar, entre 1717 e 1721, que a Metrópole assumiu 

definitivamente o controle da região, impondo seu aparato administrativo, militar, e jurídico. 

O evento crucial que demarca o fim desde período inorgânico da Capitania foi à contensão dos 

revoltosos de Vila Rica. A “Revolta de Vila Rica” se instalara como movimento contrário à criação das 

casas de fundição e à proibição da circulação do ouro em pó, envolvera grande parte potentados locais e 

representantes da coroa. Os tumultos perduraram por 18 dias, até que o Conde de Assumar e o recém 

organizado corpo militar dos dragões pudessem identificar os líderes e punir severamente Filipe dos 

Santos, um dos principais agitadores. Ao reinol, ainda que não lhe estivesse na alçada, o governador 

puniu sumariamente, para que servisse de exemplo. Levado à forca, foi esquartejado e suas partes 

expostas nas vilas e arraias da circunvizinhança.  

A “Revolta de Vila Rica” convenceu a Coroa da importância de redesenhar as fronteiras 

administrativas da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que foi dividida em Capitania de São Paulo 

e Capitania de Minas Gerais, sendo Vila Rica eleita sua capital.  

A conexão entre o ouro da Capitania das Minas Gerais e Lisboa é a chave do problema que conduz 

a Coroa portuguesa a decidir pela interiorização de sua estrutura de poder metropolitano ao interior do 

Brasil. Trata-se de se fazer mais presente, mais próxima dos eventos que aí surgem, para que deles possa 

impor seu partido. Distância, contiguidade territorial e acesso marítimo são dimensões vitais no cálculo 

estratégico de Lisboa.  
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A autonomização da Capitania de Minas Gerais obedeceu a um propósito político, e foi 

instrumentalizada de modo a permitir a organização da atividade de mineração, a imposição da justiça 

real sobre os súditos coloniais e a aplicação do fisco306. Tendo como justificativa básica a necessidade de 

coibir os descaminhos do ouro, foram feitos os desenhos da fronteira da Capitania, primeiro, 

autonomizando-a de qualquer outra Capitania que já existisse na Colônia Sul-americana, em segundo, 

isolando-a da costa. Limitaram-se, desta feita, os caminhos de acesso à região. Eram legalmente 

transitáveis: a antiga via que, a partir de São Paulo, seguia a Taubaté e atravessava as Minas pelo cruze 

da Mantiqueira; a via que de Ouro Preto se seguia ao Rio São Francisco, e daí á Bahia; e o caminho 

novo, que se conectava diretamente ao Rio de Janeiro. Tal política foi mantida por várias décadas.  

O movimento seguinte á garantia de acesso ao território foi o de zelar pela organização da principal 

atividade econômica. E como a especificidade do ouro foi a marca genuína da Capitania de Minas, o 

grau de da centralização da política aí imposto foi igualmente singular dentro do contexto geral do 

Império Português. Do ponto de vista legal, a preocupação em se garantir à coroa portuguesa parcela da 

produção de qualquer metal precioso extraído nos territórios sobre sua jurisprudência na América 

remonta à carta régia de 15 de agosto de 1603. O tributo era compreendido enquanto um tributo 

enfitêutico, daí porque a quinta parte da extração coubesse à coroa. 

A lesgilação não tratava em pormenores o tema. Nem como deveria se proceder à organização da 

atividade ou a forma indicada à execução da tributação. Foi o Regimento de Terras Minerais, que tratou 

de dar conteúdo à realização dos direitos tributários da Coroa.  

Instituído em abril de 1702, o Regimento demarca o primeiro elemento real da institucionalização 

da ordem metropolitana sobre as Minas Gerais. A mineração regula as decisões da coroa, e em nenhum 

âmbito isso se torna mais claro do que no ordenamento tributário-fiscal. Diferentemente das demais 

capitanias, às Minas é instaurada a Intendência das Minas, órgão presidido por um superintendente, 

guarda-mor e guardas-menores, cujas funções incluíam desde distribuição das lavras de mineração 

(datas), como cobrança do quinto e superintendência do serviço da mineração e resolução dos pleitos 

pendentes entre mineradores. Pensada de modo a não se obrigar legalmente a prestar contas ao 

governador, mas exclusivamente ao monarca, as Intendências das Minas, nas zonas de mineração, 

detiveram enorme poder ao comungar sobre sua presidência poderes administrativos, fiscais, policiais e 

jurídicos, quando julgavam delitos relacionados à mineração307. Essa autonomia, relativa do intendente 

será logo perdida, e a figura do governador assumirá papel central.      

Em Minas, o quinto do ouro variou entre o sistema de bateias, o sistema de fintas e avenças, o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
306 Segundo Gottmann (1973) The Significance of Territory. The University Press of Virginia. 1973. a organização de um 
território envolve a aplicação de um pensamento ordenado sobre suas diversididades e complementaridades geográficas, 
sociais e econômicas. Obedece a um propósto político, e será tão mais profícua quão mais bem instrumentalizada por um 
método estiver e fizer uso das mais modernas técnicas disponíveis.  
 
307 Prado Jr. (1963). Costa (2009) 
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sistema de Capitação e Censo de Indústria e as Casas de Fundição. Consequência imediata da busca pela 

eficiência na tributação foi a multiplicidade de experiências de padrões monetários intentados à 

Capitania, tendo aí se presenciado variações entre a permissão e proibição da circulação de ouro em pó, 

ouro em barras, moedas de ouro, prata, cobre, e até uma experiência de papel-moeda308. 

Primeira forma de tributação do quinto, o sistema de cobrança por bateia perdurou de 1710 até 

1714, quando foi instituído o sistema de cobrança por fintas e avenças. Consistia em tributação per 

capita, aplica ao minerador, independentemente de ser escravo, alforriado ou homem livre. Não se 

taxava, portanto, a produção mineral, mas o minerador, tendo sido decidido o valor de 10 oitavas por 

bateia a ser cobrado.  

Estabelecido no período de 1715 a 1725, o sistema de cobrança do quinto por fintas e avenças 

estabelecia uma taxa anual fixa a ser paga ao soberano pelas Câmaras municipais, consistindo a taxa fixa 

anual combinada no valor de 30 arrobas. Em contrapartida, todo o ouro extraído já era considerado 

quintado, podendo circular livremente pela Capitania.  

Uma primeira experiência com Casas de Fundição e Casas de Moeda309 foi implantada em 1725 e 

perdurou apenas até 1732; quando se decidiu pela adoção de um sistema de cobrança por capitação e 

censo de indústria, que vigorou entre 1735 e 1751, até que uma segunda experiência pela quintação nas 

Casas de Fundição fosse implantada e vigorasse até o fim do período colonial.  

Imposto cobrado em oitava de ouro, incidente sobre cada escravo empregado nas atividades 

econômicas da capitania, independentemente de utilizados na mineração ou ofícios outros: mascates, 

boticas, açougues e lojas, o sistema de cobrança por capitação e censo de indústria consistia em um 

recuo ao sistema de cobrança por bateia, expandido e cobrado a todos os escravos, mesmo àqueles que 

não mineravam. Seu idealizador foi o luso-brasileiro Alexandre de Gusmão, quem objetivava reduzir os 

danos dos contrabandos. 

D. José retomou o regime de cobrança do quinto por Casas de Fundição, em 1750, quando a 

mineração vivenciava seu auge. As Casas de Fundição eram locais onde se recolhia o ouro extraído das 

minas; onde se deduzia o quinto; fundia o restante do ouro em pequenas barras e lhes aplicava o selo 

real. Devolvia-se, então, o ouro em barra ao proprietário, junto a um comprovante de que tal ouro já 

havia sido tributado. Durante a vigência das Casas de Fundição, de modo a coibir os descaminhos, a 

circulação de ouro em pó, pepitas ou barras sem o selo real foi cerceada, sofrendo, o contraventor, penas 

que envolviam desde o confisco dos bens até o degrado para colônias na África.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
308 (PAULA, 2000) 

309 A primeira Casa da Moeda instalada no Brasil ficou sediada em Salvador, de 1694 até 1698, quando foi transferida ao 
Rio de Janeiro; em seguida foi movida para Pernambuco e em 1702, novamente voltando ao Rio de Janeiro, quando 
também foi criada uma Casa de Fundição. Neste mesmo período foram criados as Casas de Registro de Santos e Parati. 
Em 1714, a Casa da Moeda da Bahia seria reinaugurada. A partir de 1724, casas de fundição começaram a ser 
implantadas em Minas Gerais. Primeiro em Vila rica, em seguida São João del’Rei. Sabará e Vila do Princípe receberam 
as suas casas de fundição em 1730. 
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D.	  João	  V.	  Casa	  da	  Moeda	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  	  
3.200	  réis	  (1749) 

D.	  José	  I.	  Casa	  da	  Moeda	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  	  
6.400	  réis	  (1758) 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Minas Gerais, quando o sistema foi reintroduzido, a coroa portuguesa combinou-lhe algo que 

era típico do sistema de finta, tal qual, a estipulação de um quinto mínimo de 100 arrobas anuais de ouro. 

Cobrança esta susceptível de derrama.  

Virgílio Noya Pinto tem interessante observação sobre a diferença do mecanismo comercial que 

atuara sobre a economia açucareira da Colônia e a que passa a atuar sobre a economia mineradora. 

Diferença esta que se assenta nas qualidades distintas que o açúcar e o ouro representam no sistema 

econômico de pagamentos internacional. Naquela, enquanto o colono detinha a produção, e os 

mercadores das frotas, o dinheiro, a venda do açúcar era quem intermediava a compra das mercadorias 

europeias. Desta feita, o volume das compras mantinha-se condicionado ao lucro obtido na venda do 

açúcar. Na economia aurífera, diferentemente, o detentor do dinheiro é o próprio colono, sua mercadoria, 

o dinheiro universal, se impõe frente os comerciantes atlânticos.  

O aumento subido do poder de comprar dos colonos das Minas Gerais resignifica a posição do 

colono no comércio transatlântico. Como dinheiro sonante, seu produto é almejado e é ele, igualmente, 

mais capaz de influenciar os produtos que vêm pelas frotas. A ausência de manufaturas locais implica, 

todavia, que parte substancial de suas necessidades de consumo deverá ser importada, pagando-as com o 

fruto do labor das minas. Destarte, ao mesmo tempo em que se estrutura a corrente de comércio 

destinada a atender a exigência dos colonos, em contrapartida, para a Europa é canalizado o ouro.   

As Minas Gerais passaram por célere processo de mudança estrutural. A atividade da mineração 

atuou como o motor da ocupação do território, também da interiorização da Metrópole. A atividade 

mineradora – regular e sistemática – estimulou sedimentação de sociedade e economia relativamente 

mais urbana, diversificada e complexa que a clássica economia açucareira310. Impulsionada pela 

circulação do ouro amoedado e em pó, a economia de Minas viveu um processo de dinamização 

econômico, político e cultural distinto e ainda não experimentado no âmbito da América portuguesa.  

A mineração do ouro e, a partir de 1729, a mineração dos diamantes são as marcas da singularidade 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
310 “Minas Gerais apresentará, no período colonial, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e 
cultural, padrões insuperados no conjunto da Colônia, no referente à diversificação e complexificação de suas 
estruturas.” (PAULA, 2000, p. 102) 
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da trajetória de desenvolvimento político, econômico, demográfico e cultural de Minas. Estudos 

contemporâneos convergem à noção de que a partir da centralidade da atividade mineradora, a estrutura 

social e produtiva da região sofreu gradativo processo de transformação, processo esse, que extravasa a 

atividade extrativa, e passa a incluir agricultura, pecuária, manufaturas e serviços, em grande parte, 

voltados ao atendimento de um mercado interno crescente. 311 

A profusão da riqueza mineral extraída combinada à facilidade com que o ouro em pó seguia 

descaminhos e penetrava pelo interior da economia colonial, desenvolveram radicalmente a vida da 

capitania. Sua população, praticamente nula no ano de 1690, atingia 90 mil habitantes, em 1720; 230 

mil, em 1750; e 320 mil habitantes, em 1789. Minas se transformou na unidade política mais dinâmica e 

populosa da América portuguesa; também a detentora do maior plantel escravista do Brasil312.  

Porque o resultado da atividade da mineração é poder de compra e moeda sonante, Minas tornou-se 

o principal centro econômico do Brasil, que, pela primeira vez, experimentou uma articulação sistêmica 

entre suas “ilhas econômicas”. Ao longo do século, e cada vez com maior intensidade, se conectaram à 

região das Minas a pecuária do Nordeste e do Sul: a primeira, pelas fazendo do Rio São Francisco, a 

segunda, pelos campos de Vacaria e feira de Sorocaba. Como em nenhum momento da nossa história 

colonial, os dispersos núcleos do norte/Nordeste e também do sul do Brasil assumiram sentido interno. 

Do ponto de vista geopolítico percebe-se, que o centro de gravidade econômico da Colônia se 

desloca das fazendas açucareiras do Nordeste e recai sobre o território minerador do Centro-sul. 

Transformação evidente já, nas primeiras décadas do século XVIII pelos fluxos comerciais que 

convergem ao território minerador, e perceptível com ainda mais clareza e nitidez quando da 

preocupação de transferência da capital da Colônia de Salvador ao Rio de Janeiro, em 1763.  

De sua posição mediterrânea, as Minas Gerais assumem posto de centro dinâmico da vida 

econômica, política e cultural da Colônia. Paralelamente, o Rio de Janeiro alça-se à posição de principal 

intermediário entre as Minas e a Metrópole.  Daí partem os navios carregados com o ouro quintado, por 

aí adentram, por seu turno, os tão necessários escravos africanos313.  Cruzando os dados da evolução da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
311 Diversidade comprovada pela importância que a agricultura assumiu ao longo do período. Guimarães e Reis (1986 e 
2007), em análise de cartas de Sesmarias outorgadas na primeira metade do século argumentam que já então o setor 
mostrava-se dinâmico, não devendo se tomá-la como residual, decorrente da crise mineratória. Agriculta esta que, em sua 
maioria, segundo Costa Filho (1963), assumiu funções mistas e simultâneas, de agricultura e mineração. Quadro similar 
se revela à pecuária. Sua diversificação incluia uma feição setaneja, centrada nos "currais do São Francisco", e também 
uma feição "moderna" no sul de Minas - segundo Caio Prado Jr., a pecuária de mais alto nível de desenvolvimento 
tecnológico do período colonial. Da mesma forma, são cada vez mais significativas as provas de reconhecimento da 
existência da mais ampla estrutura manufatureira - desde forjas de ferro, têxtil, calçados, até as mais costumeiras 
manufaturas alimentícias, segundo estudos empíricos de Douglas Libby (1987).  
312 Paula (2000) 
313 Segundo Costa (2009), no século dezoito, teriam entrado no Brasil 1 milhão de escravos africanos, os quais advinham 
de diferentes regiões e grupos étnicos. Um primeiro grupo, os Yoruba, também chamados de nagô, advindos da Gâmbia, 
Serra Leoa, Costa do Marfim. Um segundo grupo, advindos de culturas africanas islamizadas, conhecidos como 
Mandinga, oriundos do norte da Nigéria. O terceiro grupo, conhecidos com Bantu, proveniente do Congo, Angola e 
Moçambique. 
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população escrava coletados por Martins (1980) e os dados populacionais extraídos do Primeiro Anuário 

Estatístico do Brasil, podemos ter uma visão geral da participação crescente da população escrava na 

sociedade mineira setecentista. Até 1690, sua participação era nula; em 1720, existia algo em torno de 33 

mil escravos, os quais conformavam 1/3 da população da capitania. Em 1750, aproximadamente, 88 mil 

escravos, algo em torno de 37% da população. E, em 1789, ano da Inconfidência, os escravos 

totalizavam 188 mil pessoas, e consistiam 58% da população da Capitania314.   

O vulto efetivo de metais preciosos daí extraídos será sempre por nós desconhecido. Há quem o dia 

que possa ter chegado a 130 toneladas a exploração aurífera, tendo sido a contribuição de Minas Gerais, 

de longe, a mais importante. Com maior facilidade do que supor o montante total extraído de ouro do 

Brasil, podemos remontar a trajetória da atividade, cuja implantação data de meados da década de 1690, 

apresenta produtividade crescente até 1734, e atinge seu auge entre 1735 e 1759. A partir da década de 

1760 até o fim do século, a atividade viverá seu outono.  

 
Tabela 10: Produção Aurífera de Minas Gerais, século XVIII 
	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
314  Tais dados, para que melhor sejam sobpesados podem ser cruados com os dados de Maddison (2001) que apontam 
aproximadamente 1,8 milhão de escravos trazidos ao Brasil ao longo do século XVIII  tendo a participação portuguesa no 
mercado transatlântico de escravos se mantido inferior unicamente à participação inglesa ao longo do período. Parte 
substancial de tais escravos destinava-se, claro, às Minas, de modo que é justo afirmar que a teia comercial que passara a 
envolver Brasil, Portugal e África manteve-se fortemente ligada à dinâmica da sociedade mineradora.  
	  
 
 

Produção	  Aurífera	  de	  Minas	  Gerais	  (em	  kg):	  século	  XVIII	  
Quinquênios	   Minas	  Gerais	   Goiás	   Mato	  Grosso	   Kg	  
1700-‐1705	   1.470	   0	  

	  
1.470	  

1706-‐1710	   4.410	   0	  
	  

4.410	  
1711-‐1715	   6.500	   0	  

	  
6.500	  

1716-‐1720	   6.500	   0	  
	  

6.500	  
1721-‐1725	   7.000	   0	   6.000	   13.000	  
1726-‐1730	   7.500	   0	   1.000	   8.500	  
1731-‐1735	   7.500	   1.000	   500	   9.000	  
1736-‐1740	   10.637	   2.000	   1.500	   14.137	  
1741-‐1745	   10.047	   3.000	   1.100	   14.147	  
1746-‐1750	   9.712	   4.000	   1.100	   14.812	  
1751-‐1755	   8.780	   5.880	   1.100	   15.760	  
1756-‐1760	   8.016	   3.500	   1.100	   12.616	  
1761-‐1765	   7.399	   2.500	   600	   10.499	  
1766-‐1770	   6.659	   2.500	   600	   9.759	  
1771-‐1775	   6.179	   2.000	   600	   8.779	  
1776-‐1780	   5.518	   2.000	   600	   8.118	  
1781-‐1785	   4.884	   1.000	   400	   6.284	  
1786-‐1790	   3.511	   1.000	   400	   4.911	  
1791-‐1795	   3.360	   750	   400	   4.510	  
1796-‐1800	   3.249	   750	   400	   4.399	  

Fonte:	  PINTO	  (1979).	  
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Tabela 11: Produção Aurífera de Minas Gerais, século XVIII 
	  

Produção	  Aurífera	  de	  Minas	  Gerais	  (em	  kg):	  século	  XVIII	  

1711-‐1715	   9.183	  
1716-‐1720	   6.404	  
1721-‐1725	   9.512	  
1726-‐1730	   14.625	  
1731-‐1735	   16.491	  
1736-‐1740	   11.304	  
1741-‐1745	   13.126	  
1746-‐1750	   12.376	  
1751-‐1755	   11.588	  
1756-‐1760	   10.002	  
1761-‐1765	   9.364	  
1766-‐1770	   6.400	  

Total	   130.375	  
Fonte:	  Morineau	  apud	  Paula	  (2000).	  	  

 

Foi frente a uma Europa crescentemente competitiva e polarizada entre ingleses e franceses que a 

Coroa portuguesa integrou aos seus domínios auríferos do Sertão dos Cataguazes e o fez Capitania de 

Minas Gerais. Ao subir ao trono, em meio da Guerra de Sucessão Espanhola, D. João V recebia de seu 

pai uma herança recheada de encargos. O desafio imediato era a guerra. Mantivera desde a ofensiva do 

Marquês de Mina, uma tática defensiva. Sofria seu poder no continente e na América tivera suas 

posições na foz do Rio da Prata quase exterminadas, após a destruição da Colônia de Sacramento. O 

domínio da região, importante do ponto de vista econômico, por permitir acesso mediato à prata de 

Potosí, agora detinha importância geopolítica como zona de penetração ao interior do continente, e 

proteção aos territórios aufíeros auríferos.  

A Guerra de Sucessão Espanhola se mostrou bastante onerosa à sociedade portuguesa. Ao fim do 

conflito, o tesouro real estava exausto, e a estrutura agrícola e manufatureira abaladas.  Ainda assim, 

longe do sombrio quadro que aterrorizava a sociedade portuguesa recém saída de um grave conflito, 

havia uma esperança: as minas de ouro do Brasil.  

O afluxo de ouro do Brasil e os trinta e oito anos de paz que se seguiram à Guerra de Sucessão 

Espanhola são duas das principais características do reinado de D. João V. Em Portugal, toda a 

sociedade, da família real V aos pequenos agricultores e artesãos, passando pela fidalguia guerreira e o 

alto e baixo clero, todos sofreriam o impacto das recém descobertas auríferas. As minas de ouro do 

Brasil, que durante dois séculos não passaram de simples miragens das minas do Peru, haviam sido 

finalmente descobertas e todos os luso-portugueses deles se beneficiaram de alguma forma, nenhum 

mais que D. João V, quem daí extraia o quinto. 

Neste primeiro momento de bonança econômica de D. João V, rei da principal fonte de ouro do 
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sistema político europeu, Portugal passou em paz, enquanto ingleses e espanhóis digladiaram pela 

América Central, e posições no Mediterrâneo. Durante seus 45 anos à frente da monarquia, o reino teve 

que suportar apenas o peso de algumas batalhas, nenhuma de grande proporção. Em 1717, contra os 

turcos otomanos no Mediterrâneo, após o pedido de auxílio do Papa; na Índia, em busca de preservação 

de Bombaim, na década de 1740. Em algum sentido, portanto, podemos afirmar sim que para D. João V, 

o ouro foi elemento garantidor de efetivação de uma política de neutralidade frente uma belicosa Europa. 

A diplomacia joanina aproveitou-se deste trunfo para tentar se fazer respeitada e querida.  

A tributação direta sobre o ouro, também sobre a produção e circulação de mercadorias nas Minas 

Gerais ampliou as receitas da Coroa, aliviou as contas públicas, e restabelecer uma posição confortável à 

Coroa e aos comerciantes portugueses frente o problema de restrição externa na realização do comércio 

internacional. 

Contemporâneos atribuíram a D. João V a fama de mais rico rei da Europa. Igual razão tem 

Oliveira Martins, que em História de Portugal, acusa-o de egocêntrico e dilapidador do ouro do Brasil. 

As duas opiniões se complementam. A Coroa de Bragança esteve rica e esbanjou riqueza. D. João V 

nunca convocou Cortes e foi pródigo em gastos conspícuos em sua capela particular, na construção do 

suntuoso convento de Mafra, na capela de São João Batista. Extensa é conta dos gastos envolvidos na 

diplomacia portuguesa, em específico, junto à Santa Sé, a qual retribuiu concedendo o título de 

Fidelíssimo ao monarca, no ano de 1748, já velho e próximo de sua morte.  

Na busca de um julgamento coerente a respeito de D. João V, Jaime Cortesão (2006), está correto 

ao afirmar que, antes de tudo, há de se ter claro que parte do quinto arrecadado pelo rei não se 

direcionava a Lisboa, mas era convertido em obras na própria Colônia.315 Seus cálculos apontam que 

pelo menos 1/3 dos 100 milhões de cruzados arrecadados pelo monarca – avaliação que o próprio autor 

faz a partir das estatísticas de produção total do ouro – teriam sido invertidos no Brasil para pagar a 

máquina administrativa da coroa, as despesas relacionadas à defesa da Colônia, à promoção das dioceses 

de Mariana e S. Paulo, das prelazias de Goiás e Cuiabá; ao preparo do Novo Atlas do Brasil – o qual 

tomou 20 anos de pesquisas e condução de inúmeras viagens, contribuiu ao financiamento da vinda de 

casais açorianos a colonizarem a ilha de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, também na fundação de 

fortes e fortalezas deste o Rio de Janeiro para o Sul.  

O	   ouro	   deu,	   em	   primeiro	   lugar,	   ao	   Portugal	   de	   D.	   João	   V	   a	   possibilidade	   de	  
voltar	  a	  figurar	  como	  uma	  potência	  cujas	  relações	  comerciais	  eram	  disputadas,	  
e,	  por	  consequência,	  de	  negociar,	  sem	  humilhar-‐se,	  com	  as	  demais	  nações.	  Deu-‐
lhe	  as	   facilidades	  para	  ostentar	  em	  Roma,	  Londres,	  Paris,	  Madri,	  Viena	  e	  Haia,	  
magníficas	   e	   custosas	   embaixadas	   (...),	   e	   sem	   essa	   representação,	   teria	   sido	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
315 CORTESÃO, J. Alexandre Gusmão e o Tratado de Madrid. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. São Paulo. 
2006 
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impossível	   à	   Metrópole	   realizar	   a	   defesa	   diplomática	   d	   Brasil,	   que	   vai	   do	  
Tratado	  de	  Utrecth	  ao	  Tratado	  de	  Madri.316	  

D. João V reinou sob as vestes de um período de glória, de paz e prosperidade. Mais correto seria 

dizer: ilusão de glória, paz e prosperidade. Bradava, não sem justa causa, que diferentemente do seu pai e 

avô, não devia e nem temia a nenhuma outra potência, mas a frase de retórica não representava a 

realidade das relações internacionais de Portugal. Foi só no reino de D. José I (1750 – 1777), que 

efetivamente os estadistas portugueses efetivamente se mobilizaram para enfrentar a gravidade da 

relação anglo-lusitana, da assimetria de poder e riqueza que se havia construído entre elas, e como o 

Império Português e, em específico, ouro brasileiro havia sido aproveitado por Londres na construção do 

império britânico e, Portugal, por mais que ampliara seu poder e riqueza, encontrava-se profundamente 

em inserção subordinada no sistema político europeu.  

Alguns ministros e conselheiros viam, mas eram incapazes de desatar os laços de dependência que 

os prendiam à Inglaterra. São conhecidas as críticas formuladas por D. Luís da Cunha, que por vezes 

insiste em culpar o Tratado de Panos e Vinhos pela posição retardatária que a estrutura produtiva de 

Portugal relativamente assumia. A culpa tampouco deve cair nos gastos conspícuos e supérfluos da corte 

joanina. O atraso econômico relativo de Portugal deve ser compreendido como uma construção de longo 

prazo. E a drenagem de ouro é mais um sinal essa dependência comercial, financeira, jurídica e militar 

que a Inglaterra veio impondo gradativamente, desde a Guerra da Restauração e, a todo o momento em 

que a vulnerabilidade portuguesa se evidenciava.  

Os Tratados Restauracionistas foram o peso do reconhecimento da Dinastia Bragança e a pedra 

fundamental que se construiu a dependência de Portugal ao longo de todo o século XVIII.317. O caminho 

para esta trajetória de submissão econômica foi pavimentado pelos Tratados de 1654 e 1661, 

consolidados pelo de Panos e vinhos.  

Pelos tratados, Portugal se obrigava a facilitar a inserção privilegiada de feitorias inglesas no 

império ultramarino português. O comércio que outrora fora triangular e envolvera Portugal, África 

Ocidental e Brasil, na qual se envolviam trocas de produtos manufaturados europeus - que procediam 

cada vez menos do próprio reino – e mercadorias coloniais – escravos, açúcar e tabaco – tornou-se, 

gradativamente, uma relação quadrangular, que passou gradativamente a incluir o capital inglês. Pelo 

Tratado de 1661, Portugal cedia duas importantes posições territoriais: Ceuta, no Mediterrâneo; 

Bombaim, na Índia. Duas posições que vieram a ser a base de construção do poder inglês em suas 

respectivas regiões.  

A Reaturação da Dinastia de Bragança teria marcado uma busca pela reestruturação produtiva de 

Portugal, cujos principais expoentes, no terceiro quartel do século foram o Marquês de Fronteira e o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
316 (CORTESÃO, 2006, p. 66) 
317  No ano de 1668 “Portugal reclamou sua independência e iniciou o caminho para a ligação com a Inglaterra 

(WALLERSTEIN, 1990, p. 184) 
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Duque de Ericeira, Secretários de Estado de 1675 e 1690. Na tentativa de explicação deste fracasso 

político, alguns elementos são mencionados como relevantes: a morte prematura do Duque de Ericeira, 

que era quem pessoalmente conduzia o projeto; a firma do Tratado de Methuen, em 1703, que permitiu 

benefícios comerciais a um produto que já tinha grande importância na balança comercial inglesa; por 

fim, o ouro do Brasil. 

De fato, os Tratados de Dezembro de 1703 aprofundaram as facilidades inglesas sobre o mercado 

têxtil português, garantindo ao capital inglês inserção privilegiada em relação a seus concorrentes 

internacionais, e o mercado de Portugal como um mercado cativo. As concessões ao vinho português 

nem eram tão deletérias aos ingleses, haja vista que buscavam substituir o consumo de vinhos franceses 

e espanhóis318.   

O plano de reestruturação produtiva de Portugal teria sofrido tanto com a invasão de produtos 

ingleses, como pela abundância das riquezas do Brasil, as quais teriam criado “um ambiente de estufa” e 

“ao calor dum clima de artifício, definharam atividades normais, orgânicas e fecundas, ao passo que 

exóticas, dispensáveis ou parasitárias irromperam com violência."319 A abundância de moeda e a 

possibilidade quase ilimitada de importar teriam acabado por deixar vazar a demanda efetiva do ouro aos 

reinos vizinhos, diminuindo o potencial que poderia ter emulado no desenvolvimento da agricultura, 

manufatura e serviços no reino. Não tendo sido desfeitos os mecanismos dependência, o ouro, que 

pudera ter sido uma oportunidade histórica de superação da condição periférica, aparece quase como um 

vilão, personificando-se como um dos responsáveis pela trajetória de declinação do poder relativo de 

Portugal frente aos ingleses, e por corolário, aos demais poderes europeus. 

Há, nesse sentido, interessante sintonia entre a trajetória da balança comercial anglo-lusitana e a 

trajetória da atividade mineratória, sintonia esta que mantém a drenagem de um fluxo regular e 

permanente do ouro brasileiro. Enquanto a extração de ouro vivenciou o seu período de ascensão, até 

que atingisse seu auge nas Minas Gerais, algo em trono do início do século até meados do terceiro 

quartel do século XVIII, o ouro brasileiro garantiu o aumento do poder aquisitivo na Colônia e na 

Metrópole, e este poder aquisitivo parece ter se transformado em estimulou de importações da Inglaterra. 

 Tendo pressionado a balança comercial, o próprio ouro garantia o pagamento do saldo favorável 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
318 "O Tratado comercial que Methuen negociou com o Governo português foi assinado em Dezembro de 1703, 

e constituiu certamente um dos acontecimentos mais importantes nas relação já seculares entre Portugal e 
Inglaterra. No entanto, e muito embora a sua ocorrência tenha dado a Methuen o lugar de devido relenvo na 
história inglesa, muitas vezes se tem sobrestimado a sua importância, identificando-o como o ponto de partida 
do predomínio econômico-político sobre Portugal. Num sentido lato, o tratado de Methuen mais não foi que o 
resultado lógico de uma situação vinda do século XVII, com a assinatura dos tratados de 1642, 1654 e 1661. 
Dentro do espírito dos acordos então firmados, a Inglaterra permutou o apoio político e promessas de 
alargamento dos territórios coloniais (Tratados de Aliança), por concessões econômicas e obtenção de 
privilégios (Tratado Comercial), 'tendo as desiguais vantagens de aliança sido largamente compensadas pela 
submissão econômica e política'". (SIDERI, 1970, p. 68) 

319 (CORTESÃO, 2007, p. 72) 
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aos ingleses. 320   

Seguindo simplificadamente no rastro do ouro, vemos que o minerador aparece como primeiro 

personagem. De sua força de trabalho e seus instrumentos extrai o ouro e, com ele paga as mercadorias 

que requeria à sua sobrevivência e à reprodução do ciclo produtivo da atividade da mineração. Esse ouro 

seguia pelo comerciante de Minas às principais praças de comércio da Colônia, no Rio de Janeiro, 

Salvador, Recife, São Luís, onde é entregue à burguesia portuária e, desta à burguesia comercial 

portuguesa, que obtém os gêneros de alimentação e manufaturados na Europa. O ouro paga tais 

mercadorias e o serviço logístico, seguindo pelas frotas à praça comercial de Lisboa. Os gêneros de 

alimentação e manufaturados que os mineiros demandavam eram parcialmente obtidos no exterior, e os 

comerciantes de Lisboa os comprava nas praças comerciais européias, sobretudo Londres.321  

No que pese o seu tamanho diminuto do ponto de vista demográfico, no início do século XVIII, 

Portugal se tornara um dos mais importantes mercados importadores da Inglaterra, precedido apenas por 

Holanda e Alemanha, alternando-se com a França nos 3º e 4º lugares322.  No primeiro quinquênio, de 

1701-1705, sua participação passa de 3,9% do valor total das exportações, para 15,2% do total; um 

aumento espetacular de seus gastos de 227 mi libras esterlinas para 818 mil libras. Entre 1706 e 1718, a 

participação inglesa na pauta de importação portuguesa sobe de algo em torno de 7 a 10%, e nas três 

décadas seguintes, Portugal e seu império se manterão como destinos de algo em torno de 9% e 13% das 

exportações inglesas323. Neste período de 1730 a 1760, a importação portuguesa se calcula em milhões 

de libras, tendo como pico os anos seguintes ao incêndio de Lisboa. Nota-se, então, declínio constante, 

até que sua participação atingir cerca de 4%, em 1789, e os valores absolutos negociados retornem à casa 

dos 600, 700 mil libras esterlinas324. 

Como ao longo do século, a importância da demanda inglesa sobre o mercado português se 

mantivera bem menos expressiva, tendo pouco oscilado em seu valor absoluto e se mantido em torno de 

350, 400 mil libras esterlinas, um superávit de mais de 45 milhões de libras foi obtido.325   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320 "From the end of the XVIIIth century, Portugal became a simultaneously coloinal and dependent country. The 

origin of Portugal's underdevelopment must be sough not in the excessive development of mercantil capitalism 
but, above all, in the effects on the the productive process of the articulation between colonialism and foreign 
dependency and the consequent expatriation of part of the acumulated capital." (PEREIRA, 1985, p. 295) 

321 (NOYA PINTO, 1979) 
322 Tomando-se como exemplo a balança comercial inglesa de 1760: Holanda, 11,3%; Alemanha, 9,7%; 

Portugal, 8,7%. 
323 Nas primeiras quatro décadas do século, sua importação manteve-se fundamentalmente ligada ao consumo de 

cereais e têxteis. 
324 Tais elementos induzem-nos a afirmar que, dentro da perspectiva inglesa, o mercado português consistitui excelente 
mercado importador, sobretudo até o final da década de 60. Daí para frente, sua importância se reduz. Como mercado 
exportador, Portugal se apresentava com importância relativamente reduzida. Economias concorrentes no que diz respeito 
aos produtos coloniais, tais quais o açúcar e o tabaco, o interesse inglês se concentra nos vinhos. 
325 No que toca ao seu valor relativo, os produtos portugueses contribuíam com algo em torno de 4,5 e 6%, até a década 
de 1740, no total demando; e a partir de 1750, a redução levá-os a níveis de 2% e 3%.  



 
157 

	  

Tabela 12: Balança do Comércio Portugal - Inglaterra (1697-1789), em libras esterlinas 

 

 

 

 

Balança	  do	  Comércio	  Portugal	  -‐	  Inglaterra	  (1697-‐1789),	  em	  libras	  esterlinas	  

Anos	  
Exportação	  de	  
Portugal	  para	  
Inglaterra	  

Importação	  de	  
Portugal	  da	  
Inglaterra	  

Saldo	   Anos	  
Exportação	  de	  
Portugal	  para	  
Inglaterra	  

Importação	  de	  
Portugal	  da	  
Inglaterra	  

Saldo	  

1697	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  86.755	  	   	  £	  	  	  	  	  125.274	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  38.519	  	   1744	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  212.180	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  889.483	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  677.303	  	  
1698	   	  £	  	  	  	  	  155.310	  	   	  £	  	  	  	  	  365.257	  	   -‐£	  	  	  	  209.947	  	   1745	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  418.452	  	   	  £	  	  	  	  	  1.065.156	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  646.704	  	  
1699	   	  £	  	  	  	  	  164.539	  	   	  £	  	  	  	  	  337.600	  	   -‐£	  	  	  	  173.061	  	   1746	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  305.728	  	   	  £	  	  	  	  	  1.051.796	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  746.068	  	  
1700	   	  £	  	  	  	  	  279.156	  	   	  £	  	  	  	  	  336.357	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  57.201	  	   1747	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  359.896	  	   	  £	  	  	  	  	  1.239.208	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  879.312	  	  
1701	   	  £	  	  	  	  	  206.924	  	   	  £	  	  	  	  	  277.109	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  70.185	  	   1748	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  321.412	  	   	  £	  	  	  	  	  1.081.866	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  760.454	  	  
1702	   	  £	  	  	  	  	  193.998	  	   	  £	  	  	  	  	  460.465	  	   -‐£	  	  	  	  266.467	  	   1749	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  387.520	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  989.828	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  602.308	  	  
1703	   	  £	  	  	  	  	  257.180	  	   	  £	  	  	  	  	  714.241	  	   -‐£	  	  	  	  457.061	  	   1750	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  244.276	  	   	  £	  	  	  	  	  1.208.248	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  963.972	  	  
1704	   	  £	  	  	  	  	  330.689	  	   	  £	  	  	  	  	  780.664	  	   -‐£	  	  	  	  449.975	  	   1751	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  258.990	  	   	  £	  	  	  	  	  1.157.718	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  898.728	  	  
1705	   	  £	  	  	  	  	  222.542	  	   	  £	  	  	  	  	  818.995	  	   -‐£	  	  	  	  596.453	  	   1752	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  253.160	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  938.742	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  685.582	  	  
1706	   	  £	  	  	  	  	  241.929	  	   	  £	  	  	  	  	  762.666	  	   -‐£	  	  	  	  520.737	  	   1753	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  332.279	  	   	  £	  	  	  	  	  1.156.001	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  823.722	  	  
1707	   	  £	  	  	  	  	  240.512	  	   	  £	  	  	  	  	  614.773	  	   -‐£	  	  	  	  374.261	  	   1754	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  254.033	  	   	  £	  	  	  	  	  1.165.087	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  911.054	  	  
1708	   	  £	  	  	  	  	  271.505	  	   	  £	  	  	  	  	  538.193	  	   -‐£	  	  	  	  266.688	  	   1755	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  263.080	  	   	  £	  	  	  	  	  1.072.700	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  809.620	  	  
1709	   	  £	  	  	  	  	  252.478	  	   	  £	  	  	  	  	  731.751	  	   -‐£	  	  	  	  479.273	  	   1756	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  171.952	  	   	  £	  	  	  	  	  1.512.581	  	   -‐£	  	  	  	  	  1.340.629	  	  
1710	   	  £	  	  	  	  	  192.113	  	   	  £	  	  	  	  	  614.635	  	   -‐£	  	  	  	  422.522	  	   1757	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  281.544	  	   	  £	  	  	  	  	  1.587.989	  	   -‐£	  	  	  	  	  1.306.445	  	  
1711	   	  £	  	  	  	  	  247.108	  	   	  £	  	  	  	  	  576.044	  	   -‐£	  	  	  	  328.936	  	   1758	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  257.150	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  889.490	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  632.340	  	  
1712	   	  £	  	  	  	  	  202.364	  	   	  £	  	  	  	  	  564.750	  	   -‐£	  	  	  	  362.386	  	   1759	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  273.268	  	   	  £	  	  	  	  	  1.221.787	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  948.519	  	  
1713	   	  £	  	  	  	  	  196.416	  	   	  £	  	  	  	  	  627.980	  	   -‐£	  	  	  	  431.564	  	   1760	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  299.088	  	   	  £	  	  	  	  	  1.291.560	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  992.472	  	  
1714	   	  £	  	  	  	  	  281.268	  	   	  £	  	  	  	  	  793.623	  	   -‐£	  	  	  	  512.355	  	   1761	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  241.956	  	   	  £	  	  	  	  	  1.264.071	  	   -‐£	  	  	  	  	  1.022.115	  	  
1715	   	  £	  	  	  	  	  333.385	  	   	  £	  	  	  	  	  625.381	  	   -‐£	  	  	  	  291.996	  	   1762	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  359.127	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  908.729	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  549.602	  	  
1716	   	  £	  	  	  	  	  303.459	  	   	  £	  	  	  	  	  752.638	  	   -‐£	  	  	  	  449.179	  	   1763	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  304.056	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  727.623	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  423.567	  	  
1717	   	  £	  	  	  	  	  338.661	  	   	  £	  	  	  	  	  617.581	  	   -‐£	  	  	  	  278.920	  	   1764	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  312.974	  	   	  £	  	  	  	  	  1.244.198	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  931.224	  	  
1718	   	  £	  	  	  	  	  429.235	  	   	  £	  	  	  	  	  514.079	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  84.844	  	   1765	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  354.307	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  679.037	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  324.730	  	  
1719	   	  £	  	  	  	  	  356.083	  	   	  £	  	  	  	  	  816.367	  	   -‐£	  	  	  	  460.284	  	   1766	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  347.806	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  667.104	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  319.298	  	  
1720	   	  £	  	  	  	  	  319.476	  	   	  £	  	  	  	  	  775.835	  	   -‐£	  	  	  	  456.359	  	   1767	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  340.289	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  515.080	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  174.791	  	  
1721	   	  £	  	  	  	  	  422.620	  	   	  £	  	  	  	  	  771.312	  	   -‐£	  	  	  	  348.692	  	   1768	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  391.502	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  711.908	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  320.406	  	  
1722	   	  £	  	  	  	  	  363.604	  	   	  £	  	  	  	  	  973.107	  	   -‐£	  	  	  	  609.503	  	   1769	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  369.120	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  545.367	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  176.247	  	  
1723	   	  £	  	  	  	  	  349.908	  	   	  £	  	  	  	  	  864.528	  	   -‐£	  	  	  	  514.620	  	   1770	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  329.663	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  534.708	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  205.045	  	  
1724	   	  £	  	  	  	  	  388.517	  	   	  £	  	  	  	  	  666.781	  	   -‐£	  	  	  	  278.264	  	   1771	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  354.631	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  716.122	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  361.491	  	  
1725	   	  £	  	  	  	  	  410.967	  	   	  £	  	  	  	  	  780.992	  	   -‐£	  	  	  	  370.025	  	   1772	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  347.373	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  635.114	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  287.741	  	  
1726	   	  £	  	  	  	  	  231.369	  	   	  £	  	  	  	  	  865.729	  	   -‐£	  	  	  	  634.360	  	   1773	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  349.214	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  522.379	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  173.165	  	  
1727	   	  £	  	  	  	  	  399.774	  	   	  £	  	  	  	  	  792.817	  	   -‐£	  	  	  	  393.043	  	   1774	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  405.905	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  558.158	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  152.253	  	  
1728	   	  £	  	  	  	  	  495.676	  	   	  £	  	  	  	  	  898.899	  	   -‐£	  	  	  	  403.223	  	   1775	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  367.093	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  637.489	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  270.396	  	  
1729	   	  £	  	  	  	  	  441.527	  	   	  £	  	  	  	  	  996.149	  	   -‐£	  	  	  	  554.622	  	   1776	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  372.439	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  530.784	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  158.345	  	  
1730	   	  £	  	  	  	  	  228.118	  	   	  £1.015.754	  	   -‐£	  	  	  	  787.636	  	   1777	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  382.708	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  554.449	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  171.741	  	  
1731	   	  £	  	  	  	  	  363.873	  	   	  £	  	  	  	  	  909.349	  	   -‐£	  	  	  	  545.476	  	   1778	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  340.576	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  430.936	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90.360	  	  
1732	   	  £	  	  	  	  	  295.123	  	   	  £1.022.054	  	   -‐£	  	  	  	  726.931	  	   1779	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  285.334	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  647.813	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  362.479	  	  
1733	   	  £	  	  	  	  	  300.057	  	   	  £1.141.773	  	   -‐£	  	  	  	  841.716	  	   1780	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  522.893	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  459.673	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.220	  	  
1734	   	  £	  	  	  	  	  311.275	  	   	  £1.007.397	  	   -‐£	  	  	  	  696.122	  	   1781	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  355.723	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  523.493	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  167.770	  	  
1735	   	  £	  	  	  	  	  358.056	  	   	  £1.045.533	  	   -‐£	  	  	  	  687.477	  	   1782	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  280.654	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  687.324	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  406.670	  	  
1736	   	  £	  	  	  	  	  303.655	  	   	  £1.261.576	  	   -‐£	  	  	  	  957.921	  	   1783	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  309.092	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  612.151	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  303.059	  	  
1737	   	  £	  	  	  	  	  387.265	  	   	  £1.349.027	  	   -‐£	  	  	  	  961.762	  	   1784	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  350.181	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  491.800	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  141.619	  	  
1738	   	  £	  	  	  	  	  306.366	  	   	  £1.405.010	  	   -‐£1.098.644	  	   1785	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  401.898	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  795.225	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  393.327	  	  
1739	   	  £	  	  	  	  	  304.759	  	   	  £1.017.576	  	   -‐£	  	  	  	  712.817	  	   1786	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  473.077	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  617.836	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  144.759	  	  
1740	   	  £	  	  	  	  	  201.603	  	   	  £	  	  	  	  	  789.046	  	   -‐£	  	  	  	  587.443	  	   1787	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  572.095	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  576.834	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.739	  	  
1741	   	  £	  	  	  	  	  553.692	  	   	  £1.321.286	  	   -‐£	  	  	  	  767.594	  	   1788	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  582.325	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  688.550	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  106.225	  	  
1742	   	  £	  	  	  	  	  492.260	  	   	  £1.154.160	  	   -‐£	  	  	  	  661.900	  	   1789	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  654.665	  	   	  £	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  698.724	  	   -‐£	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44.059	  	  
1743	   	  £	  	  	  	  	  466.355	  	   	  £1.145.418	  	   -‐£	  	  	  	  679.063	  	   TOTAL	   	  £	  	  30.432.188	  	   	  £	  	  76.039.450	  	   -‐£	  	  45.607.262	  	  
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  	  



 
158 

	  

Aos permanentes lucros que os ingleses obtêm nas trocas comerciais somam-se vultosos lucros 

invisíveis, relacionados a fretes comerciais que sua marinha angariava326.  Prova a constante presença de 

navios ingleses no porto de Lisboa, que no decorrer do século XVIII, chegaram a representar mais de 

70%. Ao longo de todo o século, somente nos períodos de guerra, em que Portugal esteve neutro, os 

números absolutos e relativos de navios ingleses reduziram. A partir de 1770, com a decadência das 

minas do Brasil, verifica-se, igualmente, o declínio relativo da participação inglesa no movimento 

portuário de Lisboa. Enquanto na década de 1770, estes ainda representassem 50% dos navios atracados 

em Lisboa, na década de 1780, responderá a apenas 19% do total327.  

 
Tabela 13: Navios Entrados no Porto de Lisboa e percentagem de navios ingleses 
	  

Navios	  Entrados	  no	  Porto	  de	  Lisboa	  e	  percentagem	  de	  navios	  ingleses	  
Anos	   Total	   Ingleses	   Percentagem	   Anos	   Total	   Ingleses	   Percentagem	  
1721	   701	   347	   50%	   1761	   815	   330	   40%	  
1723	   517	   391	   76%	   1762	   975	   434	   45%	  
1729	   534	   301	   56%	   1763	   899	   421	   47%	  
1732	   740	   554	   75%	   1764	   928	   459	   49%	  
1733	   1003	   668	   67%	   1765	   946	   431	   46%	  
1735	   1093	   594	   54%	   1766	   821	   388	   47%	  
1746	   878	   273	   31%	   1767	   716	   338	   47%	  
1747	   986	   340	   34%	   1768	   990	   415	   42%	  
1748	   1006	   371	   37%	   1769	   887	   476	   54%	  
1749	   778	   350	   45%	   1770	   858	   538	   63%	  
1750	   950	   553	   58%	   1771	   743	   396	   53%	  
1751	   881	   536	   61%	   1772	   876	   447	   51%	  
1752	   917	   546	   60%	   1773	   686	   371	   54%	  
1753	   817	   484	   59%	   1774	   779	   440	   56%	  
1754	   857	   539	   63%	   1775	   734	   426	   58%	  
1755	   861	   534	   62%	   1776	   750	   318	   42%	  
1756	   838	   400	   48%	   1777	   756	   235	   31%	  
1757	   674	   186	   28%	   1778	   629	   172	   27%	  
1758	   938	   182	   19%	   1779	   849	   214	   25%	  
1759	   936	   269	   29%	   1780	   1050	   204	   19%	  
1760	   768	   330	   43%	   1781	   793	   127	   16%	  
Fonte:	  Pinto	  (1797).	  

 

Há, igualmente, uma clara sintonia entre a trajetória da relação bilateral anglo-portuguesa e o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
326 "Fisher analyses Portugal's trade from England's point of view. Attempting to determine the role of this commercial 
flow inthe actual unleshing of the Industrial Revolution. The analysis of each of the branches of this trade, of its 
organization and of the groups of English merchants who took parti in it, allows us also to evaluate the role played by 
theEnglish commercial body in Portuguese foreing trade with Europe until 1770. Its study shows, taht the sale to the 
European countries of colonial articles brought from Brasil through the Portuguese commercial network, was almost 
toatally carried out be English mercahants aborad English ships. The benefits of Portuguese colonial expansion were, 
through this mechanism, partially absorbed by the Britain tradin and banking bodies. The other face of foreign 
dependence and the redeuction of accumulation of capital with a colonial origin." (PEREIRA, 1986, p. 290) 
327 " Em 1768 escrevia Semonin em Lisboa: 'o comércio da Inglaterra continua a diminuir sensivelmente neste 

país', e em 1781 outro cônsul francês, D´Hermand, concluía que 'a influência da Grã-Bretanha deixou de ser 
preponderante." (NOYA PINTO, 1979, p. 307) 
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acúmulo de reserva na Casa da Moeda em Londres.  

A fim de compreender o caminho que o ouro brasileiro fazia para atingir o Banco da Inglaterra e a 

Casa da Moeda devemos distinguir duas vias. A primeira, oriunda de transferências legais e referentes ao 

pagamento de dívidas comerciais e financeiras. Outra via foi o contrabando, que poderia assumir 

diferentes formas: ou se comercializava direto com o Brasil, ou se comercializava nos portos portugueses 

da África, onde o ouro acabava penetrando, ou se comercializava nos portos metropolitanos, via 

paquebotes, considerados navios da coroa britânica, e por isso isento de vistorias. Esta deve ter sido a 

forma usual de remessa de ouro à Inglaterra. Eram estes paquebotes, navios de 80 t, os quais haviam sido 

inaugurados por John Methuen, quando de seu retorno de Londres, tendo em mãos o Tratado de Maio 

de 1703, já assinado, e também a ajuda financeira que fora acertada em uma de suas cláusulas. Desde, 

então, funcionavam como correio, inclusive entre as coroas. Mantinha uma rota semanal, o que era ideal 

à atividade do contrabando328. 

 A estas duas fontes de acumulação de ouro, Grã-Bretanha acumulou uma terceira, 

importantíssima, a de caixa de compensação do comércio português junto a Países Baixos, França, 

Alemanha. Londres se coloca na posição de cofre europeu, centro distribuidor de ouro e liquidador dos 

saldos comerciais e financeiros de algumas nações com quem Portugal transacional329.  

Parte do ouro brasileiro foi conduzido ou para o Banco da Inglaterra ou para a Casa da Moeda.  

Utilizando os dados fornecidos por Claphan, na clássica obra, Bank of England, onde se encontram os 

balanços anuais da reserva de metais preciosos do Banco da Inglaterra, Virgílio Noya Pinto constrói uma 

tabela que busca captar a sensitividade entre os saldos positivos da balança de comércio com Portugal e 

o estoque de metais no banco. Como já constatado o déficit favorável à Grã-Bretanha cresce 

continuadamente, mas quando da Guerra de Sucessão Austríaca, na década de 1740, nota-se redução 

acentuada do índice do balanço de reservas metálicas no banco. Ao fim do conflito, nova tendência de 

alta, até, que estoura a Guerra dos Sete Anos. A partir de então, há clara divergência nas tendências, 

enquanto o saldo da balança comercial reduz, consequência da perda de empoderamento que a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
328 Em 1725 escrevia Montagnac: "... Quando se aguarda em Lisboa a chegada de uma frota, há sempre algum navio de 
guerra inglês sobre o qual os negociantes daquela nação embarcam furtivamente as partidas de ouro que receberam do 
Brasil como retorno de suas mercadorias.” (NOYA PINTO, 1979, p. 300)  
329 "(...) o que mais nos interess é constatar o fluxo contínuo de ouro para a Inglaterra. Este fluxo, além de envolver 
pagamentos realizados por Portugal àqela nação, implica também pagamentos realizados a outras potências. As 
facilidades de que gozavam os ingleses, a frequência das comunicações, a garantia que a poderosa marinha britânica 
oferecia, foram fatores par que os débitos portugueses com outras nações fossem saldados através de Londres. Escreve o 
consul Semmonin: 'Portugal salda sua balança com seu ouro, esta balança no que se refere à Inglaterra, à Holanda, à 
França, à Alemanha e ao Norte é calculada em trinta milhões por ano. Estes trinta milhões passam quase que totalmente 
pela Inglaterra, onde permanece a maior parte e o restante se distribui entre outros países fornecedores e credores de 
Portugal."  Nessa mesma carta, explica Semonin que os mercadores "sabem qeue o ouro se cambia no banco público de 
Londres peso por peso, sem nenhuma diminuição. Ainda que o proprietário do ouro nada tenha a pagar na Inglaterra, 
ele o envia para lá, seja para vender como mercadoria, no caso de câmbio favorável, seja para troca peso por peso, o 
que é um lucro sempre certo." (NOYA PINTO, 1979, p. 307) 
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decadência das minas implica, há novos picos no balanço de reserva de metal precioso do Banco da 

Inglaterra. A divergência entre as trajetórias é explicada pela estocagem de ouro existente na Casa da 

Moeda e a recunhagem de moedas levada a cabo no ano de 1774.  

 
Tabela 14: Índices do balanço da reserva de metal precioso no Banco da Inglaterra e do balanço do 
comércio anglo-português. Índice: 1750 = 100. 
	  

Índices	  do	  balanço	  da	  reserva	  de	  metal	  precioso	  no	  Banco	  da	  Inglaterra	  e	  do	  balanço	  do	  comércio	  anglo-‐
português.	  Índice:	  1750	  =	  100.	  

Anos	  
Balanço	  do	  Banco	  

da	  Inglaterra	   Índice	  
Saldo	  
positivo	   Índice	   Anos	  

Balanço	  do	  Banco	  
da	  Inglaterra	   Índice	  

Saldo	  
positivo	   Índice	  

1721	   1048	   53	   348	   36	   1751	   2970	   152	   898	   93	  

1722	   1246	   64	   609	   63	   1752	   2730	   139	   685	   71	  

1723	   1658	   85	   514	   53	   1753	   2289	   117	   823	   85	  

1724	   1918	   98	   278	   29	   1754	   2829	   144	   911	   95	  

1725	   1178	   60	   380	   39	   1755	   3789	   193	   809	   84	  

1726	   1763	   90	   634	   66	   1756	   4034	   206	   1340	   139	  

1727	   2961	   151	   393	   41	   1757	   3727	   190	   1306	   136	  

1728	   2444	   125	   403	   42	   1758	   2241	   114	   632	   66	  

1729	   2329	   119	   554	   58	   1759	   2208	   113	   948	   98	  

1730	   2201	   112	   787	   82	   1760	   2628	   134	   992	   103	  

1731	   2691	   137	   539	   56	   1761	   2020	   103	   1022	   106	  

1732	   2537	   130	   726	   75	   1762	   3053	   156	   549	   57	  

1733	   3356	   171	   841	   87	   1763	   367	   19	   423	   44	  

1734	   3714	   190	   696	   72	   1764	   1873	   96	   931	   97	  

1735	   3736	   191	   687	   71	   1765	   -‐	   -‐	   324	   34	  

1736	   3968	   203	   957	   99	   1766	   1871	   96	   319	   33	  

1737	   3317	   169	   961	   100	   1767	   818	   42	   174	   18	  

1738	   2980	   152	   1098	   114	   1768	   1564	   80	   320	   33	  

1739	   4087	   209	   712	   74	   1769	   1379	   70	   176	   18	  

1740	   4801	   245	   587	   61	   1770	   2873	   147	   205	   21	  

1741	   4075	   208	   767	   80	   1771	   2278	   116	   361	   37	  

1742	   3424	   175	   661	   69	   1772	   1504	   77	   287	   30	  

1743	   2613	   133	   679	   71	   1773	   1192	   61	   173	   18	  

1744	   1732	   88	   677	   70	   1774	   -‐	   -‐	   152	   16	  

1745	   808	   41	   646	   67	   1775	   7142	   365	   270	   28	  

1746	   2335	   119	   746	   77	   1776	   5373	   274	   158	   16	  

1747	   1938	   99	   879	   91	   1777	   3905	   199	   171	   18	  

1748	   2179	   111	   760	   79	   1778	   2011	   103	   90	   9	  

1749	   2062	   105	   602	   63	   1779	   3711	   189	   362	   38	  

1750	   1959	   100	   963	   100	   1780	   3581	   183	   -‐	   -‐	  

Fonte:	  Pinto	  (1979).	  	  

 

Na Casa da Moeda de Londres, o movimento de cunhagem foi intermitente ao longo do século. E 

sua trajetória e intensidade mantêm estreita relação com a cristalização de seus laços diplomático com 

Portugal, de que obtém acesso facilitado de metal precioso. No período de 1727-60, a cunhagem de 

moedas de ouro atingia média de 353.400 libras anuais, mas nos anos de 1781-90, ainda que a extração 

de ouro no Brasil estiver escassa, a média de cunhagem monetária em Londres atingia impressionante 



 
161 

	  

1.692.402 libras.330 

Assegurando o proveito do ouro brasileiro, a Inglaterra se inclinou para a adoção de um sistema 

monetário monometálico assentado no ouro, decisão política que condizia não somente à natureza dos 

seus vínculos diplomáticos, como a seus próprios interesses comerciais. Já nos reinados de Guilherme e 

Maria, depois no reinado da rainha Ana, os ingleses deram passos decisivos na criação de um sistema de 

empréstimos públicos de longo prazo e um sistema de dívida pública que deu ao Estado sólida base 

financeira a um custo relativamente baixo.  

Para combater a França, a Inglaterra vivia acima de seus rendimentos. O sucesso desta mágica 

encontra-se na confiança depositada nas capacidades e nos êxitos militar e financeiro da Inglaterra.   

A dívida pública inglesa cresceu de 17 milhões de libras e, em 1690 para 700 milhões, em 1800. 

Crescimento deficitário este que não abalou a confiaça dos credores públicos e privados, nacionais e 

internacionais, no Banco da Inglaterra. Pelo contrário, a Inglaterra conseguiu, ao longo deste tempo, 

crédito a taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais extensos do que as demais potências, 

em especial, a França. 

Importantes ao financiamento da guerra, à realização de comércio internacional e à organização de 

um sistema monetário e creditício, o ouro alçou as “Minas de Cataguazes” – até então, território 

longínquo dos domínios tradicionais - a posição central na estratégia política de Portugal e da Grã-

Bretanha.  

Neste sentido, Minas Gerais participa de um duplo processo de reiteração de dependência, através 

de sua economia mineratória. Primeiro, por atrair à Capitania, até então inóspita e despovoada, o 

principal do aparato administrativo, jurídico e militar da Coroa portuguesa. Em segundo nível, por 

facilitar o aprofundamento da submissão econômica, comercial e financeira de Portugal frente à Grã-

Bretanha, tendo lhe garantido enorme poder de compra em moeda sonante.331.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
330 A atividade na Casa da Moeda de Lisboa já apresentava tendência contrária, de redução, tal qual a atividade 

aurífera brasileira. Se para o período de 1756-60 foram cunhados 1:155$171, em 1781-90 a marca não 
ultrapassou 221$050. 

331 (PAULA, 2000, p.67) 
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3.5. O ILUMINISMO PORTUGUÊS E O BRASIL DO OURO 

Foi frente a uma Europa crescentemente competitiva e polarizada entre ingleses e franceses, que a 

Coroa portuguesa integrou aos seus domínios as terras auríferas da Capitania de Minas Gerais. No que 

pese a crítica conjuntura vivenciada, as notícias dos descobertos auríferos do Brasil e a confirmação de 

seu vulto já nos primeiros anos ampliavam a esperança do rei e seus ministros.  

Importantes à realização de comércio internacional e à organização de um sistema monetário que 

financiasse a crédito os custos de guerra, o ouro garantiu à Coroa Portuguesa inesperado aumento de 

riqueza, e justo no momento de defesa militar pela preservação de sua autonomia política, na Guerra de 

Sucessão Espanhola. O ouro, que já alegrara a corte, quando chegou mensurado em gramas, em meados 

de 1690, ao início do século XVIII, já corria às toneladas: 1,5 toneladas, em média, nos primeiros 

qüinqüênios de 1700; 4 toneladas em média, na segunda metade da década; 6,5 toneladas, no qüinqüênio 

seguinte. 

 O quinto da Coroa representava só uma fração do volume total, e parte considerável do ouro que 

chegava pelas frotas pertencia a particulares. Independente do fato, já de imediato, este ouro contribuiria 

à emulação econômica e à capacidade de financiamento militar de Portugal. A longevidade de tal 

exploração aurífera prolongar-se-ia ao longo de todo século, e iria atingir seu por volta de 1730 e 1760, 

quando a média anual produção girou em torno de 9, 10, 11, 12 toneladas. A atividade regular e 

sistemática de mineração impactou diretamente as principais decisões da Coroa portuguesa, a qual 

assumiu a política colonial direcionada à América do Sul, em específico às Minas, um dos importantes 

elementos de sua estrutura de poder ao longo de todo o século.   

Pensada como um instrumento que faz parte de um conjunto maior de ideias e práticas econômicas 

que visam à elaboração de um programa político de organização do Estado frente a um sistema 

competitivo de poder, a política colonial aparece como um dos principais elementos do mercantilismo 

português. 332  

Não existe definição comum do que foi o pensamento mercantilista. Foi, antes de tudo, uma prática 

da política europeia que buscou se preocupar com as relações entre a política, a economia e a nação. A 

cada um dos estadistas europeus interessa a sua condição nacional. 333 Trata-se de aumentar seu poder e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
332 Neste sentido, há de se ter claramente a diferença de forma e conteúdo das políticas mercantilistas das potências do 
centro – Inglaterra, Províncias Unidas e França – e o mercantilismo das potências semiperiféricas, que o caso de Portugal. 
Enquanto o mercantilismo entre as grandes potências corresponde a uma política de agressividade e expansão, nas 
potências de segunda ordem,  caracteriza-se, muitas vezes, mais pelo objetivo defensivo e de auto-afirmação. Pretende, 
antes, conservar os mercados do que conquistar novos; tende mais frequentemente a lutar para dissuadir ou repelir a 
dominação de poderes rivais do que aspirar ares de dominação. HUGON, P. História das Doutrinas Econômicas. Editora 
Atlas S.A. 1973. São Paulo.  
333 São “homens de ação, empiristas, presos à realidade, não concebiam os mercantilistas a existência de leis 
econômicas”. Trata-se, antes, de uma arte A eles, “o pensamento mercantilista apresentava-se, portanto, sob a forma de 
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sua riqueza em relação aos seus rivais, e é partir deste objetivo que são justificadas e aplicadas de práticas 

mercantilistas em torno de alguns temas específicos: a proteção da moeda e dos estoques de metais 

preciosos, a proteção da produção, o encorajamento ao comércio internacional334.     

De maneira genuína, o mercantilismo português encontra-se entrelaçado ao Renascimento 

intelectual, o surgimento do Estado Moderno e as Grandes Navegações. Ocupando a faixa mais 

ocidental da Europa, contíguo a um vizinho mais poderoso, Portugal nascera sob a necessidade de se 

lançar ao mar e se construir como um Estado-imperial. Com D. Afonso Enrique e a Escola de Sagres 

inaugurou-se uma política sistemática de conquista ultramarina, controle das rotas comerciais e 

colonização de portos estratégicos. Ao longo do século XV e XVI, a influência e poder do império 

português passavam pela África, Índia, Ásia, também a América.  

Por meio da violência – a conquista militar seguida de imposição de leis fiscais e tributárias, 

controle da justiça e organização de monopólios de compra de produtos coloniais, monopólio na venda 

de produtos metropolitanos, monopólio no transporte e na realização do comércio – a Coroa portuguesa 

se impôs sobre as sociedades africanas, indianas, asiáticas e americanas. Claro, em territórios longínquos, 

onde as sociedades são mais facilmente subjugáveis e incapazes de tomar medidas de dissuasão e 

repressão militar e econômica, a política colonial manifestará de maneira clara e evidente os interesses 

do soberano e dos grandes conquistadores/mercadores envolvidos na espoliação.  

Há sempre esse sentido verticalizado na relação de imposição da política colonial, ao mesmo tempo 

em que, a cada uma das sociedades coloniais, a Coroa deterá maior ou menor interesse de imposição de 

seu mando, a depender da riqueza e importância geoestratégica que o território manifestar. Daí porque, 

sob o ponto de vista da ótica realista dos mercantilistas portugueses, quão maior o grau de importância da 

Colônia na contribuição ao aumento do poder e da riqueza de Portugal, maior deverá ser o esforço de 

mobilização de suas forças para conquista e organização da estrutura colonial necessária transformação 

de dito potencial em favor de ampliação da riqueza metropolitana.335   

À política das grandes navegações típica do mercantilismo português, devemos acrescentar, a partir 

do século XVIII, o zelo e a preocupação bulionistas, qual se manifesta na preocupação com a elaboração 

de políticas de defesa e organização de territórios auríferos. A vontade de dominar o território aurífero é 

chave à decisão da Coroa pela interiorização de sua estrutura de poder no Brasil. Tratava-se de 

imposição de um aparato administrativo e militar capaz de organizar as relações sociais e as atividades 

econômicas de um território que já nasce estratégico.  Fazer-se se fisicamente mais próxima às Minas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sistema ou de arte econômica.” (HUGON, P. 1973, p. 91) 
334 DEYON, P. O Mercantilismo. Editora Perspectiva. 1973. São Paulo. 
335 Do dito, extrai-se a crítica historiográfica de que, muito embora, possa haver alguma semelhança no desenho da 
arquitetura administrativa, militar, fiscal e religiosa entre as colônias que vieram a se consubstanciar no império 
ultramarino português, não há, do ponto de vista da ótica da própria Metrópole portuguesa, um grau de comparação entre 
o que vinha ocorrendo na Câmara de Macau e o que ocorria na Câmara de Vila Rica. Comparação comum a uma série de 
autores contemporâneos, afirmamos que tal comparação não é legítima. Não neste período que ora tratamos. 
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porque o poder é uma relação que requer presença e continuidade. 

Tenhamos noção de que, se os territórios que realmente importam à ação da Coroa portuguesa na 

América são os territórios acessíveis336. Distância, contiguidade territorial e acesso marítimo são 

dimensões vitais no cálculo estratégico que Lisboa elabora ao instrumentalizar os mecanismos de 

apropriação das riquezas a serem exploradas em Minas. Seu poder depende diretamente da menor 

dificuldade em acessá-la, percorrê-la, dominá-la e defendê-la. Justamente no intuito de dominá-la e 

defendê-la, que foi decidido o desenho de sua fronteira administrativa, tendo sido decidido, 

autonomizala-a de qualquer outra Capitania mais antiga e isolá-la da costa, a partir de 1720.  

No intuito de coibir o descaminho do ouro que também se intentaram diversas formas de tributação 

sobre a atividade aurífera. Tais intentos foram em vão porque o ouro explorado na Capitania era ouro em 

pó. Se se mantivesse livre a circulação do ouro em pó, sua fuga era facilitada. Se se decidisse pela 

proibição de sua livre circulação, obrigando que fosse conduzido á Casa de Fundição, esta atitude 

parecia uma esperança vã.  Neste século aurífero do Brasil, a Coroa sempre se sentiu lesada.  A partir de 

certo momento, ficara claro à Coroa português que a taxa de tributação nas Casas de Fundição era 

essencialmente o prêmio do descaminho. Correndo a oitava de ouro em pó a R. 1$200, enquanto o ouro 

amoedado corria a R. 1$500, a tentação de contrabandeá-lo era justamente o tamanho do quinto: 20%. O 

contrabando de ouro se dava ou pela venda deste produto a um mercador que o conduzisse para fora das 

Minas, ou à venda clandestina, em uma Casa da Moeda Falsa, a qual falsificava o sinete real.  

Sendo o ouro de aluvião facilmente transportável, os descaminhos tomavam os mais diversos 

destinos. Era impossível impedir o descaminho: uma parte do ouro evadia na forma de pó, outra era 

fundida clandestinamente em barra que circulavam sob o pretexto de legalidade, e outra porção era 

reduzido a grosseiras obras de ourivesarias - fabricadas com o intuito de serem futuramente desfeitas. 

Mercadores, frades, ourives, foram todos perseguidos, e diversas vezes autuados fora da Capitania. 

Sonegavam-se as alfândegas provinciais e conduzia-se o ouro aos portos do Rio de Janeiro, Salvador, 

São Luís ou mesmo portos mais distantes, Colônia de Sacramento, Guiana, onde eram evadidos 

dissimulados em caixas de açúcar, nos costas dos navios, nos rolos de tabaco. Desencaminhou-se ouro 

também para a compra de escravos na Guiné, Angola, Moçambique, Cabo Verde.  

A mineração do ouro e, a partir de 1729, a mineração de diamantes são as faculdades precípuas da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
336 Em certa medida, a história é uma história da acessibilidade construída pelas diferentes sociedades. A expansão do 
território acessível do mundo português cresceu fortemente a partir do século XV, a partir das viagens de exploração no 
norte da África, em especial a partir da conquista de Ceuta, em 1415. Será, porém, a partir da viagem de Vasco da Gama, 
em 1498, que a velocidade de expansão assumirá contornos revolucionários. Tendo dobrado o Cabo das Tormentas, 
agora Cabo da Boa Esperança, e atingido as Índias, os portugueses abriam novas possibilidades históricas. Em 1500, 
Cabral descobre o Brasil, mas a preocupação fundamental é a imposição do domínio das rotas marítimas que dão acesso à 
India, e, partir de uma base, em Goa, a exploração do vasto mundo asiático. As façanhas marítimas portuguesas, 
superiores às espanholas, devem, conduto, dividir suas honras. Colombo descobriu a América, em 1492, conquistada por 
Cortez e Pizarro, nas décadas seguintes, enquanto Fernão Magalhães empreendia uma viagem de circunavegação, em 
1519. Os sucessos de Portugal e Espanhal são espetaculares e, quiçá, das mais homéricas realizações da história humana.  
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Capitania de Minas Gerais. As explorações regulares do metal e da pedra preciosa ao longo do século 

XVIII impactaram diretamente a trajetória do desenvolvimento da região, extravasando-se da atividade 

econômica em si para influenciar sua formação social, política, demográfica, cultural.  

Porque o resultado da atividade da mineração é poder de compra e moeda sonante, o território de 

Minas Gerais tornou-se imediatamente centro econômico mais dinâmico do Brasil. A economia de 

Minas viveu processo de transformação estrutural distinto das demais regiões da América portuguesa. 

Observa-se, já a princípio, que o deslocamento que para aí resulta é espontâneo e massivo, inclui reinóis 

e colonos livres de origens distintas. Trata-se de processo histórico que combina sedimentação da 

população em território dinâmico, que se amplia e se diversifica337, que extravasa a atividade extrativa, e 

passa a incluir agricultura, pecuária, manufaturas e serviços, em grande parte, voltados ao atendimento 

das necessidades internas. O ouro em pó constrói em torno de si um mercado interno.   

O ouro em pó não fica detido nas fronteiras de Minas, mas as rompe e atinge as diversas “ilhas 

econômicas” que compõem a vida material da Colônia. Ao longo do século, e cada vez com maior 

intensidade se voltam a atender o mercado interno de Minas a pecuária do Nordeste e do Sul: a primeira, 

pelas fazendo do Rio São Francisco, a segunda, pela estrada de Viamão, os campos de Vacaria, Cuiabá, 

até a feira de Sorocaba, ponto no qual o gado passava por longo processo de engorda. Do Rio, subiam 

escravos africanos, alimentos e manufaturados da Europa, Índia e Ásia.  

 Como em nenhum momento da nossa história colonial, os dispersos núcleos do Centro-sul, 

extremo-sul, Norte e Nordeste assumiram sentido interno. As Minas Gerais transformaram as relações 

internas da América portuguesa, dotando-lhes de maior capacidade de conexão entre suas estruturas 

produtivas, e maior contato entre seus grupos sociais. Em 1763, quando o Rio de Janeiro torna-se a 

capital da Colônia, já existe aí, há décadas, uma florescente burguesia mercantil. Burguesia esta que 

aprofundara os laços do Brasil com a África, e que se posicionara como intermediária entre os escravos 

africanos e as minas de ouro. Sua ascensão era, porém, sombra da dinâmica das Minas Gerais, que de 

sertão povoado somente por silvícolas incautos fora conquistada, desbravada e, em menos de um século, 

se transformara na capitania mais dinâmica do ponto de vista econômico. Prova melhor não há do que 

ser ela a detentora da maior população de escravos do Brasil, parte substancial dos quais entravam pelo 

porto do Rio de Janeiro.  

Ainda que não seja possível dimensionar o volume total da extração de ouro e pedras preciosas do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
337 Diversidade comprovada pela importância que a agricultura assumiu ao longo do período. Guimarães e Reis (1986 e 
2007), em análise de cartas de Sesmarias outorgadas na primeira metade do século argumentam que já então o setor 
mostrava-se dinâmico, não devendo se tomá-la como residual, decorrente da crise mineratória. Agriculta esta, que, em sua 
maioria, segundo Costa Filho (1963), assumiu funções mistas e simultâneas, de agricultura e mineração. Quadro similar 
se revela à pecuária. Sua diversificação incluia uma feição setaneja, centrada nos "currais do São Francisco", e também 
um feição "moderna" no sul de Minas -  segundo Caio Prado Jr., a pecuária de mais alto nível de desenvolvimento 
tecnológico do período colonial.Da mesma forma, são cada vez mais significativas as provas de reconhecimento da  
existência da mais ampla estrutura manufatureira - desde forjas de ferro, textil, calçados, até as mais costumeiras 
manufaturas alimentícias, segundo estudos empíricos de Douglas Libby (1987).  
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Brasil, em especial nas primeiras décadas de sua exploração, o fluxo regular e sistemático do metal 

precioso foi a principal especificidade do reinado de D. João V. Foi com tal riqueza que ele obteve o 

título de Magnífico. Foi com tal poder que, por trinta e cinco anos, Portugal se manteve em neutralidade 

em sua política.  

Após o estabelecimento da Paz com a Espanha, em Utrecht, a participação militar portuguesa foi 

pontual. Excetuando-se a atuação da esquadra portuguesa na Batalha de Matapão, em 1717, enviada por 

solicitação do Papa Clemente XI, para combater a frota turco-otomana que ameaça Veneza, nenhum 

grande operação militar foi conduzida por portugueses no continente europeu durante todo o seu reinado.  

O cometimento com a posição de neutralidade externa ficou evidenciado quando da recusa 

portuguesa à participação na Quádrupla Aliança, organizada com por ingleses e franceses, 

conjuntamente, a partir do intuito de punir os avanços territoriais de Filipe V na Itália. Portugal, 

convidado pelas mais fortes potências da Europa, deliberadamente, optou por se manter afastado das 

rivalidades continentais.  

Em contraste à ideia de combater a Espanha, missões diplomáticas foram conduzidas de modo a 

reduzir os atritos entre as casas reais, tendo como resultado de tal intento a consubstanciação do 

matrimônio duplo entre o príncipe herdeiro D. José, com a princesa espanhola, Maria Vitoria; e entre o 

herdeiro do trono espanhol, D. Fernando e a princesa portuguesa, Maria Bárbara.338  

A neutralidade era a política que mais interessava a D. João V. A Espanha, por sua contiguidade 

territorial mantinha-se pedra de toque nas questões de política externa portuguesa. E a ausência de 

conflitos militares diretos entre as potências ibéricas era ideal para que Portugal pudesse continuar seu 

processo de reestruturação produtiva e aproveitar-se das riquezas da América portuguesa. Encerrar as 

disputas pelo controle da bacia do Rio da Prata e reforçar a segurança da cidade do Rio de Janeiro eram 

duas preocupações à garantia de segurança e ordem do Brasil.   

Do ponto de vista sistêmico, a política de neutralidade de D. João V só parece ter sido de fato 

exitosa porque tinha como trunfo de se manter em ampla sintonia militar, econômica e comercial com a 

Inglaterra. Os interesses anglo-lusitanos eram historicamente convergentes no que toca à política 

europeia, em especial na preservação de uma península Ibérica bicefálica.  

Se, na Europa, a relação entre ingleses e portugueses eram uníssonas, e voltavam-se contra o poder 

espanhol, no ultramar, as divergências eram óbvias. Na Ásia, herdeira presuntiva do Império Português, 

a Companhia das Índias intentava acelerar o processo de esfacelamento do que restara do Império 

Português. Certo constrangimento diplomático iniciara quando das discussões sobre o que exatamente 

Portugal cedera à Inglaterra, no Tratado de 1661, se a parte insular ou continental da cidade de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
338 Situação complicada foi vivenciada também quando da Guerra de Sucessão Austríaca, na qual, pressionado 

pela crescente rivalidade entre ingleses e espanhóis, ainda mais quando a França uniu-se á Espanha, em 1743, e 
reassumiu postura miliatr contra a Inglaterra, Portugal, porém, conseguiu manter sua neutralidade na Europa. 
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Bombaim. A questão, mal resolvida no século XVII, se intensificaria gradativamente ao à medida que a 

companhia inglesa se assentasse na região e passasse a se relacionar com os elementos da política local, 

muitos dos quais inimigos dos portugueses.  

O papel de Goa e do Estado da Índia será o de um enclave lusitano dentro do tabuleiro geopolítico 

da Índia e do tabuleiro maior da Ásia, onde as potências europeias, Inglaterra, Holanda e, com menor 

eficácia, França, buscarão ampliar seus interesses comerciais. Tendo em mente o diminuto papel que o 

Império Português preserva na Ásia, os goenses e os mercadores privados de Macau demonstraram 

tenacidade e resiliência. Enquanto os goenses se entrincheiraram nas fortalezas da costa e combateram as 

pressões militares de mongóis e maratas, também as pressões inglesas quanto à delimitação das posses 

territoriais e fronteiras de uma e outra parte, os mercadores de Macau passaram a cumprir itinerários de 

viagens que os levavam para além das Molucas e do estreito de Málaca, atingindo a Baía de Bengala, 

onde ainda assim, encontravam poderes e mercadores de outras nações europeias mais bem 

posicionados e estabelecidos para comercializar o chá e a porcelana chinesa. 

Ao longo da década de 1730, a recusa inglesa em auxiliar Portugal contra os avanços dos maratas 

engendrou uma crise na aliança anglo-lusitana.  Às desculpas do governo de Robert Walpole de que 

nada poderia ser feito sem antes se ouvir a Companhia das Índias e o Parlamento inglês, os portugueses 

respondiam que a recusa evidenciava descumprimento da Aliança Militar de 1703. Houve quem 

defendesse que a recusa no cumprimento do Tratado Militar, automaticamente, permitiria que Portugal 

descumprisse o Tratado Comercial de Panos e Vinhos339. Não poucos foram os ministros, incluso 

Alexandre Gusmão, que defenderam a necessidade de séria revisão acerca das vantagens e desvantagens 

da aliança luso-britânica.    

As tensões diplomáticas entre portugueses e ingleses aumentaram, e passaram a imiscuir também 

com os interesses e atitudes espanhóis na América do Sul, em especial a partir de 1735, quando do cerco 

espanhol sobre a Colônia de Sacramento340. Tendo como pretexto um incidente diplomático com o 

embaixador português em Madri, em fevereiro daquele mesmo ano, os espanhóis adotaram atitude 

agressiva e quase levaram os dois reinos à guerra. O cerco à Colônia de Sacramento obrigou D. João V a 

novo pedido de auxílio militar inglês, mas o monarca não foi auxiliado mais do que com a vinda de uma 

esquadra naval ao estuário do Tejo, que ali permaneceu ancorada por dois anos, na previsão de ataque 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
339 Tal estratégia, cara a Alexandre Gusmão, aponta ao fato, negligenciado por parte substancial da 

historiografia, que o acordo comercial deve ser analisado enquanto parte de um bloco maior de tratados, a partir 
da conjuntura imposta pela Guerra de Sucessão Espanhola. 

340 Apesar de sua condição de neutralidade sistemática, Portugal e Espanha estiveram às vias de conflitos armados nesta 
primeira metade do século. O pomo da discórdia consistia, então, a posse sobre a estratégica Colônia de Sacramento. 
Restituída a Portugal, em 1716, pelo Tratado de Utrecht, a Colônia deveria, do ponto de vista prático, ser definitivamente 
incorporada aos seus territórios, daí porque o governador Antônio Pedro de Vasconcelos intentou estabelecer-se na 
região, mais especificamente, em Montevideu, no ano de 1723. Ficava clara a intenção de dominar a margem oriental do 
estuário do Prata, intenção que gerou desconfiança e levou aos preparativos de guerra na Colônia. 
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espanhol. Na Europa, os preparativos militares, porém, nunca chegaram às vias do confronto.   

Na América e na Ásia, em Sacramento e Bombaim, os interesses de portugueses e ingleses se 

chocavam. Filipe V estava ciente do fato, mas calculava que, se atacasse D. João V, Portugal contaria 

com auxílio das forças navais e terrestres inglesas para defender seu reino. Seus ataques a Sacramento 

deveriam ser controlados, e uma eventual aventura expansionista sobre Lisboa só era factível com o aval 

francês, mas estaria a França disposta a retomar as hostilidades com a Grã-Bretanha?  

D. João V e parte de seus estadistas, por seu turno, faziam a parte de terceiro interessado. Em certo 

momento, pareciam descrentes do interesse britânico em auxiliá-los de maneira efetiva, e encararam 

seriamente a possibilidade de se retomar uma aproximação com a França. D. João V denominou que D. 

Luís da Cunha conduzisse as negociações.  

Apenas com a condição de que firmasse uma liga formal com a França, porém, D. João V assinaria 

o Tratado de Aliança. Portugal não podia competir com a Espanha, cujas forças, terrestre e marítima, lhe 

eram superiores. Diferente do fragilizada Espanha Habsburgo de Carlos II, Filipe V haviam conseguido 

uma reorganização do poder e riqueza de Espanha. A segurança portuguesa dependia da aliança a uma 

potência militar superior, Inglaterra ou França; e o melhor cenário possível era o de nutrir suas amizades, 

de modo que nenhuma dessas potências viesse a representar uma ameaça a seus domínios imperiais e 

muito menos a Lisboa. Ainda que existisse a opção estratégica de perder a Inglaterra como aliada, e 

eventualmente tê-la como inimiga, esta foi sempre, ao final, considerada uma má estratégia, aceitável 

somente em cenário em que as forças franco-hispânicas invadissem e penetrassem profundamente pelo 

território de Portugal341.  

Designado a manter as negociações com os bourbons, D. Luís da Cunha era crítico de tal aliança, 

assim se infere da Instrução a Marco Azevedo Coutinho e seu Testamento Político. Como um dos mais 

influentes diplomatas, coube-lhe, em tais pareceres, elaborar um diagnóstico da conjuntura política e 

assinalar ações objetivas para solução dos “dilemas de segurança” da nação.  

Em sua instrução, o diplomata enfatiza a centralidade da rivalidade com a Espanha, quem os 

considera: “Inimigos, por confinantes, inimigos por pretendentes, e inimigos por soberbos e 

desvanecidos”342. Diagnosticada a condição de inferioridade militar de Portugal343, asseverava: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341 Quando do Armistício luso-espanhol de 1737, tais negociações foram conduzidas de modo à aliança luso-francesa 
incluir também os espanhóis. Os impedidivos se mostraram demasiados. Do ponto de vista francês, a Espanha era aliada 
dinástica, e o cuidado que Paris tinha para não estorvar as relações com Madri condicionava toda a política direcionada a 
Lisboa. A Espanha opunha-se à conformação da liga militar franco-lusitana e não desistia de suas pretensões sobre o 
Estuário do Prata.   
342 (CUNHA, 2001, p. 210) 
343Tal receio deve ser ainda maior do que aquele que preservávamos quando da Restauração, pela maior 

organização das forças de Castela, e a liderança de Filipe V ”criado com as máximas de França, e que faz o seu 
passatempo de ver e pagar muitas e boas tropas, sem embargo de ter em paz os seus Estados, e o que mais é, 
sem algum receio de ter que França lhos queira, não digo invadir, mas nem ainda perturbar: em cujos termos, 
torno a dizer que nos são necessárias todas as precauções contra um vizinho que em tudo nos excede." 
(CUNHA, 2001, p. 205) 
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nenhuma das potências aliadas lutará pelos interesses portugueses344.  A França, afirma, jamais 

consentirá que os espanhóis dominem Portugal e assumam a integridade da Península Ibérica, e que 

sempre preservarão Madri em detrimento de Lisboa em todas as demais questões. Daí que, sendo 

necessário firmar uma aliança, esta deveria ser preservada com os ingleses.  

A influência direta do realismo político sobre o diplomata português toma forma na elaboração ao 

rei de um dilema: "(...) entra em questão qual das posições de um Estado seja mais própria para se 

defender; se o que tem um só vizinho, porém mais poderoso, que é o nosso caso, ou o que confina com 

muitos (...)”. Ele próprio respondia: 

(...)	  	  e	  quanto	  a	  mim,	  tenho	  por	  muito	  mais	  perigosa	  a	  situação	  do	  primeiro,	  por	  
não	   poder	   ser	   socorrido	   mais	   que	   por	   mar,	   quanto	   a	   do	   segundo,	   que	   de	  
necessidade	  deve	  ter	  seus	  aliados;	  se	  por	  uma	  parte	  for	  atacado,	  logo	  por	  outra	  
será	  assistido.	  (...)	  É	  verdade	  que	  esta	  vantagem	  se	  desconta	  com	  o	  risco	  de	  se	  
dever	  embarcar	  em	  todas	  as	  guerras	  que	  entre	  si	  tiveram	  os	  seus	  vizinhos,	  por	  
não	  consentir	  que	  um	  deles	  se	  faça	  tão	  poderoso,	  que	  depois	  venha	  a	  ser	  o	  seu	  
sacrifício.	  345	  

O pressuposto teórico de rivalidade internacional dá base à sua análise, e à sua resposta. Caberia ao 

rei reconhecer a inevitabilidade dos conflitos. Amar a paz, sem temer a guerra. Assim sendo, dentre os 

objetivos D. João V dava grande ênfase ao zelo da sucessão de sua coroa; também o de organizar, 

ampliar e treinar as forças reais. Sugeria amplo alistamento dos súditos reais; conformação de um 

exército permanente de 25 a 30 mil soldados, bem armados, disciplinados e prontos para entrar em 

campanha, artilharia moderna, fortificações em toda fronteira; e de uma marinha com uma frota de, pelo 

menos, 20 navios de guerra, cada qual com 50 a 64 peças de artilharia346 No que toca à política externa, 

reafirmava a vulnerabilidade de Portugal e a centralidade da aliança com a Grã-Bretanha. Como atitude 

tática, observava que o Tratado de Aliança Militar de 1703 há muito não se renovava, e que o esforço era 

relevante para lembrar aos ingleses suas promessas de auxílio:   

Se,	   pois	   V.A.	   tiver	   as	   forças	   que	   lhe	   indico,	   não	   digo	   que	   Portugal	   ficaria	  
totalmente	  curado	  do	  mal	  presente,	  porque	  isto	  não	  cabe	  na	  possibilidade;	  mas	  
prevendo	   o	   futuro,	   sempre	   nos	   darão	   tempo	   para	   resistirmos	   aos	   primeiros	  
insultos	  dos	   inimigos,	  e	  para	  esperarmos	  os	  socorros	  que	  tivermos	  estipulado	  
com	   os	   nossos	   aliados,	   de	   que	   nasce	   ser	   necessário	   reformar	   o	   tratado	   de	  
perpétua	  aliança	  defensiva,	  que	  fizemos	  com	  a	  rainha	  Ana	  de	  Inglaterra;	  porque	  
até	   agora	   não	   o	   renovamos	   com	   Jorge	   I	   e	   Jorge	   II,	   o	   que	   não	   deixaria	   de	   se	  
interessar	   para	   que	   a	  República	   de	  Holanda	   ratifique	   o	   de	   que	   já	   falei,	   pois	   a	  
uma	   e	   outra	   potência	   convém	   a	   conservação	   de	   Portugal,	   e	   ainda	   mesmo	   á	  
França,	   sem	   embargo	   das	   estreitas	   inclusões	   em	  que	   se	   acha	   com	   a	   coroa	   de	  
Espanha,	   porque	   pela	   conquista	   de	   Portugal	   poderá	   vir	   a	   ser;	   mas	   como	   o	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
344"Pelo que toca ao nosso continente, me parece que (...) devemos aplicar  e cuidar muito seriamente nos meios 

de prevenir, tanto quanto pode caber no possível, os receios futuros, já que pusemos o remédio dos presentes 
nas mãos, e quanto no arbítrio de potências que pretendem combinar a nossa segurança e a honra de Sua 
Majestade com os seus particulares interesses; e como estes tenham entre elas o primeiro lugar, segue-se que 
não nos devemos confiar totalmente nas suas forças, e menos abandonarmos os seus bons ofícios.” (CUNHA, 
2001, p. 198) 

345 (CUNHA, 2001, p. 210) 
346 (CUNHA, 1943, p. 41) 
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mundo	  dá	   tantas	  voltas,	   todas	  concorrerão	  para	  que	  ele	  nesta	  parte	  não	  a	  dê,	  
porque	   se	   Espanha	   estivesses	   senhora	   da	   prata	   e	   ouro,	   e	   mais	   produtos	   de	  
Portugal	  e	  da	  América,	  daria	  a	  lei	  a	  todas	  as	  potências	  da	  Europa;	  e	  esta	  razão	  
de	  Estado	  é	  o	  nosso	  melhor	  garante,	  em	  que	  com	  tudo	  não	  devemos	  por	  toda	  a	  
nossa	  confiança.347	  	  

Como corolário de sua análise sobre a guerra e a necessidade de devida atenção ao ato de 

preparação para a guerra, D. Luís da Cunha alertava sobre a importância dos tratados internacionais no 

jogo diplomático e militar. Ainda assim, a vivência diplomática lhe confirmara que tais promessas eram 

frugais, e de que Portugal jamais deveria esperar perenidade nas relações amistosas junto a seus aliados 

e, por corolário, não deveria se firmar em promessas firmadas em tratados.  

Deve-‐se	  porém	  fazer	  atenção,	  a	  que	  a	  obrigação	  de	  cumprir	  a	  palavra,	  se	  muda	  
algumas	  vezes	  pela	  mudança	  das	  circunstâncias	  e	  dos	  tempos,	  como	  já	  disse;	  a	  
saber,	  quando	  sucede	  que	  a	  execução	  de	  uma	  coisa	  prometida	  ou	  estipulada	  se	  
volta	  m	   grave	   e	   conhecido	   prejuízo	   de	   quem	   a	   promete,	   e	   tal,	   que	   ele	   o	   não	  
podia	   prever,	   nem	   ainda	   presumir	   que	   a	   sua	   intenção	   fosse	   de	   o	   sofrer;	   e	   da	  
mesma	  sorte	  se	  pode	  faltar	  às	  promessas,	  quando	  são	  extorquidas	  por	  fraude,	  
ou	  arrancadas	  por	  força;	  o	  que	  porém	  necessidade	  de	  grande	  explicação;	  aliás	  
seriam	  poucos,	  ou	  nenhuns	  os	  tratados	  de	  pazes	  que	  não	  ficassem	  sujeitos	  à	  sua	  
inobservância;	  sendo	  certo	  que	  em	  quase	   todos	  é	  a	   força,	  a	  que	  os	  determina,	  
excepto	  quando	  a	  outra	  parte	  de	  boa	  fé	  espera	  a	  sua	  execução,	  para	  que	  se	  lhe	  
não	  possa	  negar	  a	  justiça;	  e	  muito	  menos	  quando	  a	  parte,	  que	  se	  diz	  enganada	  
ou	  forçada,	  tira	  da	  mesma	  força	  ou	  engano,	  alguma	  conhecida	  utilidade.348	  

 

A vivência de D. Luís da Cunha capacitava-o a lugar de destaque no rol dos diplomatas portugueses 

desta primeira metade do século. Alertava ao fato de que jamais, Portugal deveria ser assistido por forças 

estrangeiras que lhe excedessem em número; segundo, que no processo de negociação de paz, Portugal, 

potência de segunda ordem, jamais esperasse pelas decisões finais das principais potências para fazer sua 

saída349.   

Em 19 de outubro de 1739, Walpole declararia guerra à Espanha, mas desde julho, seu enviado em 

Lisboa, Lord Tirawley, já apresentara uma proposta de negociação de nova aliança militar com os 

portugueses. Requeria-se, fundamentalmente, que Portugal negasse seus portos à Espanha, e os liberasse 

aos navios mercantes e de guerra britânicos, durante o conflito. Em compensação, a Inglaterra prometia 

assumir postura ofensiva sobre Sacramento. 

De Londres, o diplomata português, Sebastião Jose de Carvalho, alertava sua corte a respeito dos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
347 (CUNHA, 1943, p. 44) 
348 (CUNHA, 2001, p. 198) 
349 Duas máximas para se ter em mente na assinatura de tratados de guerra e paz às pequenas potências: "a 

primeira, que nunca provém que os socorros das tropas estrangeiras sejam superiores às naturais, para que 
das primeiras dependam as operaçãoes da campAnha; porque sempre opinarão pelo que for da conveniência 
dos seus soberanos, a fim de nos obrigarem a fazer a paz ou continuar a guerra, à sua fantasia ou conforme 
seus interesses; e a segunda, que as pequenas potências que entram em aliança com outras maiores, devem 
sair dela, tanto que for em sua vantagem, sem esperar que as principais tratem da sua paz, porque sempre a 
farão á custa da menos poderosa, sem que pelos seus interesses se exponham a continuar a guerra (...)" 
(CUNHA, 2001, p. 275).  
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reais interesses britânicos. Afirmava criticamente nunca ter a Inglaterra prestado tanta atenção aos 

interesses portugueses na América e que sua atitude prestava aos seus interesses de tomar para si Buenos 

Aires. Continuava: se bem sucedida a Inglaterra nesta missão a Cisplatina, Portugal viria a tê-la como 

eventual vizinha na América portuguesa, prognóstico em nada animador.  D. Luís da Cunha estava em 

acordo desta análise de Sebastião José de Carvalho: vizinhos por vizinhos, os menos poderosos seriam 

menos perniciosos.  

A resposta de Lisboa quanto ao projeto inglês tardou quase um ano, e veio em forma de um contra-

projeto. A proposta inglesa fora fortemente alterada, e D. João V mantinham-se irresoluto na preservação 

de sua neutralidade no conflito anglo-espanhol.  Enfrentando uma conjuntura de guerra que se 

desenrolava entre Inglaterra e Espanha, era prudente que Portugal não tomasse decisões incisivas antes 

que a França se posicionasse.  

Pressionada, a França esforçava-se em garantir a neutralidade nas relações entre espanhóis e 

portugueses, a fim de evitar qualquer possibilidade de que a Inglaterra usasse a Península como tabuleiro 

de guerra. Seria incapaz, todavia, de convencer D. João V a aproximar de seu campo de influência. A 

renunciar aos tratados de aliança militar com a Inglaterra assumia condição básica de prosseguimento 

das negociações com os espanhóis e igualmente necessárias aos portugueses. 

Quando a França se posicionou e declarou guerra à Inglaterra, a consequência imediata foi a fusão 

do conflito anglo-espanhol ao tabuleiro, continental, da Guerra de Sucessão Austríaca. Portugal 

mantinha-se, teoricamente, conectado ao Tratado de Aliança Militar de 1703. A pressão sobre D. João V 

cresceu à medida que as negociações entre Lisboa e Paris enfraqueceram e intensificaram-se os 

incidentes navais entre ingleses e espanhóis na costa portuguesa.  

No bojo da diplomacia de guerra, D. João V se assegurou na posição de terceiro interessado. Na 

Europa, não cedeu às pressões inglesas quanto à possibilidade de se unir à aliança com Maria Teresa, e 

negou a entrada de navios de guerra britânicos em maior número que os definidos por tratados 

anteriores. Os ingleses não se contentaram por completo, mas foi o suficiente para que D. João V 

ganhasses tempo, até que, em 1746, quando, pela morte de Filipe V, e a sucessão real de Fernando VI 

casado com D. Maria Bárbara de Bragança, surgisse uma oportunidade de convergência entre as cortes 

de Lisboa e Madri, e Portugal pudesse, definitivamente, assegurar boas relações com a Espanha e sua 

neutralidade na guerra europeia.  

Diferentemente da postura reticente de Filipe V em relação a Portugal, os laços pessoais da rainha 

com Portugal permitiram o restabelecimento de relação amistosa na península. Portugal não só passou 

incólume às fricções da Guerra de Sucessão Austríaca como, após o fim do conflito, acordou com os 

espanhóis um novo Tratado de Limites para suas colônias na América.  

Compartilhavam os monarcas o receio mútuo de ter a Inglaterra como novo ator no continente sul-

americano, e tendo a desculpa de que o Tratado de Tordesilhas já não era compatível à trajetória história 
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da colonização ibérica no continente, repactuavam seus direitos. Coube aos reis nomearem seus 

ministros, os quais em conferência e intensa troca de correspondência buscaram alinhar seus interesses, 

cedendo naquilo que fosse possível, a fim de aproximarem o máximo possível de um acerto de contas.  

 Em suas correspondências, Alexandre Gusmão e José de Carvajal e Lancaster, ministro espanhol, 

expõem suas principais preocupações. Gusmão argumentava a favor de se equilibrarem os interesses 

portugueses e espanhóis no continente, a qual se concretizou na partilha das bacias do Amazonas e na 

foz do Rio da Prata, cabendo a primeira, integralmente, aos portugueses, a segunda, aos espanhóis. O 

controle da margem direita do vale do Rio da Prata, porém, era-lhe fundamental para preservação da 

segurança dos planaltos auríferos e diamantíferos do Brasil. Neste mesmo sentido, defende o estadista 

seu interesse em preservar e estimular o desenvolvimento do Brasil meridional, a partir da pecuária. 

Também Jose de Carvajal e Lancaster expunham seus motivos: primeiro, conter o avanço territorial 

português sobre a região. Segundo, reservar para a Espanha a soberania pelo estuário do Prata e as vias 

terrestres e fluviais que comunicavam Buenos Aires às províncias do Peru. 

Assinado em Madri, a 13 de Maio de 1750, as linhas introdutórias do tratado refletem o intuito 

conciliatório entre as partes.  

Os	   Sereníssimos	   Reys	   de	   Portugal,	   e	   Espanha,	   desejando	   efficazmente	  
consolidar	   e	   estreitar	   a	   sincera	   e	   cordial	   amizade,	   que	   entre	   si	   professào,	  
considerarão,	  que	  o	  meio	  mais	  conducente	  para	  conseguir	  tão	  saudável	  intento,	  
he	   tirar	   todos	   os	   pretextos,	   e	   alhanar	   os	   embaraços,	   que	   possaô	   ao	   diante	  
altera-‐la,	   e	   particularmente	   os	   que	   se	   podem	   offerecer	   com	   o	   motivo	   dos	  
Limites	   das	   duas	   Coroas	   na	   America,	   cujas	   Conquistas	   se	   tem	   adiantado	   com	  
incerteza	   e	   duvida,	   por	   se	   não	   haverem	   averiguado	   até	   agora	   os	   verdadeiros	  
Limites	   daquelles	   Dominios,	   ou	   a	   paragem	   donde	   se	   ha	   de	   imaginar	   a	   Linha	  
divisória,	  que	  havia	  de	  ser	  o	  principio	  inalterável	  da	  demarcação	  de	  cada	  Coroa.	  
E	  considerando	  as	  difficuldades	  invenciveis,	  que	  se	  offereceriaô	  se	  houvesse	  de	  
assignalar-‐se	  esta	  Linha	  com	  o	  conhecimento	  pratico,	  que	  se	  requer;	  resolverão	  
examinar	  as	  razoes	  e	  duvidas,	  que	  se	  oferecessem	  por	  ambas	  as	  partes,	  e	  á	  vista	  
dellas	  concluir	  o	  ajuste	  com	  reciproca	  satisfação	  e	  conveniência.350	  

 

Estabelecia, então, no artigo primeiro, a caducidade do Tratado de Tordesilhas, e todos os demais 

acordos referentes aos limites acertados entre as partes. Em seguida, Portugal concede as Filipinas (art. 

II), em troca da cessão hispânica da bacia Amazônica, como também de Mato Grosso e “delle para a 

parte do oriente do Brasil” (art. III). Os seis artigos seguintes descreveram, com base na geografia, as 

novas fronteiras. 

Art	  IV.	  Os	  Confins	  do	  Dominio	  das	  duas	  Monarchias,	  principiarão	  na	  Barra,	  que	  
forma	  na	  Costa	  do	  Mar	  o	  Regato,	  que	  sahe	  ao	  pé	  do	  Monte	  de	  Castilhos	  grande,	  
de	   cuja	   falda	   continuará	   a	   Fronteira,	   buscando	   em	   linha	   recta	   o	  mais	   alto,	   ou	  
cumes	  dos	  Montes,	   cujas	   vertentes	  descem	  por	  huma	  parte	  para	   a	  Costa,	   que	  
corre	  ao	  Norte	  do	  dito	  Regato,	  ou	  para	  a	  Lagoa	  Merim,	  ou	  dei	  Meni;	  e	  pela	  outra	  
para	  a	  Costa,	  que	  corre	  do	  dito	  Regato	  ao	  Sul,	  ou	  para	  o	  rio	  da	  Prata:	  De	  sorte	  
que	  os	  Cumes	  dos	  Montes	  sirvao	  de	  raya	  do	  Dominio	  das	  Duas	  Coroas;	  e	  assim	  
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continuará	   a	   fronteira	   até	   encontrar	   a	   origem	   principal,	   e	   cabeceiras	   do	   rio	  
Negro;	   e	   por	   cima	   dellas	   continuará	   até	   á	   origem	   principal	   do	   rio	   Ibicuí,	  
proseguindo	   pelo	   alveo	   deste	   rio	   abaixo,	   até	   onde	   desembocca	   no	   margem	  
Oriental	  do	  Uruguay;	  ficando	  de	  Portugal	  todas	  as	  vertentes,	  que	  baixão	  à	  dita	  
Lagoa,	  ou	  ao	  Rio	  grande	  de	  S.	  Pedro;	  e	  de	  Espanha,	  as	  que	  baixão	  aos	  rios,	  que	  
vão	  unir-‐se	  com	  o	  da	  Prata.	  	  

Art.	  V	  Subirá	  desde	  a	  bocca	  do	  Ibicuí	  pelo	  alveo	  do	  Uruguay,	  até	  encontrar	  o	  do	  
rio	   Pepirí,	   ou	   Pequirí,	   que	   desagua	   na	   margem	   Occidental	   do	   Uruguay;	   e	  
continuará	  pelo	  álveo	  do	  Pepirí	  acima,	  até	  á	  sua	  origem	  principal;	  desde	  a	  qua	  
proseguirá	   pelo	   mais	   alto	   do	   terreno	   até	   á	   cabeceira	   principal	   do	   rio	   mais	  
vizinho,	  que	  desemboque	  no	  rio	  grande	  de	  Curituba,	  por	  outro	  nome	  chamado	  
Iguaçu.	  Pelo	  álveo	  do	  dito	  rio	  mais	  vizinho	  da	  origem	  de	  Pepirí,	  e	  depois	  pelo	  do	  
Iguaçu,	  ou	  Rio	  grande	  da	  Curituba,	  continuará	  a	  Raya	  até	  onde	  o	  mesmo	  Iguaçu	  
desembocca	  na	  margem	  Oriental	  do	  Paraná;	  e	  desde	  esta	  bocca	  proseguirá	  pelo	  
alveo	   do	   Paraná	   acima,	   até	   onde	   se	   lhe	   ajunta	   o	   rio	   Igurey	   pela	   sua	  margem	  
Occidental.	  

Art	  VI.	  Desde	  a	  bocca	  do	  Igurey	  continuará	  pelo	  alveo	  acima	  até	  encontrar	  a	  sua	  
origem	   principa;	   e	   dalli	   buscará	   em	   linha	   recta	   pelo	   mais	   alto	   do	   terreno	   a	  
cabeceira	   principal	   do	   rio	   mais	   vizinho,	   que	   desagua	   no	   Paraguay	   pela	   sua	  
margem	  Oriental,	  que	  talvez	  será	  o	  que	  chamaô	  Corrientes,	  e	  baixará	  pelo	  alveo	  
deste	  rio	  até	  a	  sua	  entrada	  no	  Paraguay,	  desde	  a	  qual	  bocca	  subirá	  pelo	  Canal	  
principal,	  que	  deixa	  o	  Paraguay	  em	  tempo	  secco	  ;	  e	  pelo	  seu	  alveo	  até	  encontrar	  
os	  Pântanos,	  que	  forma	  este	  rio,	  chamados	  a	  Lagoa	  dos	  Xarais,	  e	  atravessando	  
esta	  Lagoa	  até	  a	  bocca	  do	  rio	  Jaurú.	  	  	  

Art.	  VII.	  Desde	  a	  bocca	  do	  Jaurú	  pela	  parte	  Occidental	  proseguirá	  a	  Fronteira	  em	  
linha	   recta	   até	   a	   margem	   Austral	   do	   rio	   Guaporé	   (...)	   salvando	   sempre	   a	  
navegação	  do	  Jaurú,	  que	  deve	  ser	  privativa	  dos	  Portuguezes,	  e	  o	  caminho,	  que	  
elles	   costumaò	   fazer	   do	   Cuyabà	   para	   o	  Matto-‐grosso;	   (...)	   baixará	   a	   Fronteira	  
por	   todo	   o	   curso	   do	   rio	   Guaporé	   até	   mais	   abaixo	   da	   sua	   uniaô	   com	   o	   rio	  
Mamoré,	  que	  nasce	  na	  Provincia	  de	  Santa	  Cruz	  de	  la	  Sierra,	  e	  atravessa	  a	  missão	  
dos	   Moxos,	   e	   formão	   juntos	   o	   rio	   chamado	   da	   Madeira,	   que	   entra	   no	   das	  
Amazonas,	  ou	  Marafíon,	  pela	  sua	  margem	  Austral.	  

Art.	  VIII.	   (...)	   e	  desde	  aquella	  paragem	  continuará	  por	  huma	   linha	  Leste	  Oeste	  
até	  encontrar	  com	  a	  margem	  Oriental	  do	  Javarí,	  que	  entra	  no	  rio	  das	  Amazonas	  
pela	  sua	  margem	  Austral	  (...)351	  

 

 Os artigos seguintes tratavam das cessões mútuas de território: Sacramento sendo cedido à 

Espanha, do outro; Sete Povos das Missões, à Portugal.  

Art.	   XIII.	   Sua	   Magestade	   Fidelissima	   em	   seu	   Nome,	   e	   de	   seus	   Herdeiros	   e	  
Successores,	  cede	  para	  sempre	  á	  Coroa	  de	  Espanha	  a	  Colónia	  do	  Sacramento,	  e	  
todo	  o	  seu	  Território,	  adjacente	  a	  ella,	  na	  margem	  Septentrional	  do	  rio	  da	  Prata,	  
até	   os	   Confins	   declarados	   no	   Artigo	   IV.(...)	   como	   também	   a	   navegação	   do	  
mesmo	  rio	  da	  Prata,	  a	  qual	  pertencerá	  inteiramente	  á	  Coroa	  de	  Espanha	  

XIV.	  Sua	  Magestade	  Catholica	  em	  seu	  Nome,	  e	  de	  seus	  Herdeiros	  6	  Successores,	  
cede	  para	  sempre	  á	  Coroa	  de	  Portugal	  tudo	  o	  que	  por	  parte	  de	  Espanha	  se	  acha	  
occupado,	   ou	   por	   qualquer	   titulo	   ou	   direito	   possa	   pertencer-‐lhe	   em	  qualquer	  
parte	   das	   terras,	   que	   pelos	   presentes	   Artigos	   se	   declaraô	   pertencentes	   a	  
Portugal,	  desde	  o	  Monte	  de	  Castilhos	  grande,	  e	  sua	  falda	  Meridional,	  e	  Costa	  do	  
Mar,	   ató	  á	  Cabeceira,	   e	  origem	  principal	  do	   rio	   Ibicuí;	   e	   também	  cede	   todas	  e	  
quaesquer	   Povoações	   e	   estabelecimentos,	   que	   se	   tenhaô	   feito	   por	   parte	   de	  
Espanha	  no	  angulo	  de	  terras,	  comprehendido	  entre	  a	  margem	  Septentrional	  do	  
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rio	  Ibicuí,	  e	  a	  Oriental	  do	  Uruguay,	  e	  os	  que	  possaò	  ter-‐se	  fundado	  na	  margem	  
Oriental	  do	  rio	  Pepirí,	  e	  a	  Aldeã	  de	  Santa	  Rosa,	  e	  outra	  qualquer	  que	  se	  possa	  
ter	  estabelecido	  por	  parle	  de	  Espanha	  na	  margem	  Oriental	  do	  rio	  Guaporé.352	  

 

Caberia destaque aos artigos XXI por estabelecer um acordo de preservação da paz entre as 

coloniais, mesmo no caso de as Metrópoles entrarem em guerra na Europa: 

Art.	  XXI:	  Sendo	  a	  guerra	  occasiaô	  principal	  dos	  abusos,	  e	  motivo	  de	  se	  alterarem	  
as	   regras	   mais	   bem	   concertadas,	   querem	   Suas	   Magestades	   Fidelissma,	   e	  
Catholica,	  que	  se	  (o	  que	  Deos	  não	  permita)	  se	  chegasse	  a	  romper	  entre	  as	  duas	  
Corôas,	   se	  mantenhaõ	   em	  paz	   os	   vassalos	   de	   ambas,	   estabelecidas	   em	   toda	   a	  
Amercia	   Meridional,	   vivendo	   huns	   e	   outros	   como	   se	   não	   houvera	   tal	   guerra	  
entre	  os	  Soberanos.353	  	  

 

Muito embora pareçam genuínas as intenções explicitas no Tratado de Madri, sua foi curta e sua 

tentativa de implementação, por demais dolorosa. Tratou-se da última realização significativa de D. João 

V, que morreu em julho de 1750.   

 A ascensão de José I marcou o começo da predominância de Sebastião José de Carvalho e Melo 

nos negócios da Coroa portuguesa. Sua dedicação ao longo de 27 anos de secretariado lhe tornarão a 

figura mais icônica de todo o iluminismo português, sendo discutível até que ponto o marquês de 

Pombal dominou D. José I, ou em que medida D. José I e o marquês atuaram de forma cooperativa e 

sincronizada.  

Sua carreira pública iniciara-se já como importante membro do corpo diplomático português, em 

Londres, fato que se explica não só por sua qualidade intelectual, como por estar desde sempre Sebastião 

cercado de padrinhos políticos.  Destes padrinhos políticos, o mais influente sobre sua trajetória teria sido 

seu tio, Paulo de Carvalho, e o Cardeal da Mota, quem, de fato, o teria recomendado a D. João V, antes 

de ser enviado à Inglaterra. Sua indicação a postos de importância na burocracia real teve, então, 

importante aval de D. Luís da Cunha, quem lhe fez referência em suas missivas. Tinha-o, o recém 

falecido ministro, como homem "cujo génio paciente, especulativo e ainda que sem vício, um pouco 

difuso, se acorda com o da nação."354   

Vale lembrar, porém, que Sebastião José era membro da Academia Real de História Portuguesa, 

tendo-se filiado na instituição em 1733, e já circulava entre os intelectuais da corte. A Academia Real 

tinha como membros Martinho de Mendonça de Pina e Proença, os irmãos, Bartolomeu e Alexandre 

Gusmão, também D. Francisco Xavier de Meneses, o Conde de Ericeira. Todos, a favor da valorização 

de um caráter científico e nacionalista à instituição. 

Assim que D. José I ascendeu à coroa, Sebastião José de Carvalho e Melo foi nomeado Secretário 
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de Estado da Guerra e dos Assuntos Estrangeiros. Tal posto de proeminência só foi possível por sua 

inserção junto à hoste real e, neste processo, decisiva, teria sido sua segunda esposa, a Condessa Daun. 

Foi ela quem lhe abriu possibilidade de aproximar-se à família real, apresentando-lhe ao círculo de 

amizades da Rainha regente, Maria Ana, também do herdeiro ao trono, então, príncipe D.José.  

Ainda que influente já desde sua nomeação a Secretário, será sobre os escombros provocados pelo 

terremoto de 1º de novembro de 1755, que o ministro começará a se distinguir de maneira definitiva dos 

demais altos funcionários do governo, ampliando seu prestígio junto ao rei. Dois terços da cidade de 

Lisboa fora destruída pelo terremoto, o forte incêndio e o tsunami que o seguiram. Aproximadamente 10 

mil pessoas perderam suas vidas; outras dezenas de milhares ficaram desamparadas. Enquanto muitos 

funcionários fugiram da desgraça, Sebastião José de Carvalho alí permaneceu. Enterrou os mortos e 

zelou pelos vivos. Já de imediato, buscou reconstruir Lisboa, opondo-se a qualquer intenção de mudar a 

capital. A obra tardou vinte anos para que se concluísse e, quando, finalmente se completou, com a 

inauguração do Terreiro do Paço, e da estátua equestre de D. José, a nova Lisboa simbolizava a ascensão 

do próprio estadista dentre os maiores estadistas de Portugal.  

Pombal não era um revolucionário, mas um mercantilista proativo e bem instruído. Propugnava o 

fortalecimento e aumento da riqueza da Coroa portuguesa, e vislumbrava como instrumento de atuação 

sobre a estrutura produtiva a imposição de sistema de monopólios, a atuação de companhias 

privilegiadas e a proteção ao mercado imperial. 

Uma maior racionalidade das práticas fiscais, econômicas e políticas aplicadas à estrutura 

administrativa do Reino e do Império Português são as bases sobre as quais se sustentará o pombalismo. 

E, na prática, transfigurou-se ele no plano de reconstrução de Lisboa, de reordenamento das fronteiras 

sul-americanas, de expulsão dos religiosos da Companhia de Jesus do Império Português, na reforma do 

ensino educacional, no uso de força bruta para esmagar os grupos internos de oposição, ou, ainda, na 

organização econômica a partir da organização da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro, das Juntas de Comércio355, das Companhias de Comércio e Navegação, da reimplementação das 

casas de fundição e da criação da Companhia de Real Extração de Diamantes, na Capitania de Minas 

Gerais. 

 Com Pombal, a política portuguesa assentou-se de maneira inequívoca na ideia de razão de estado, 

posta em prática em verdadeira dimensão regalista. Estadista de uma potência subordinada, o insurgente 

Pombal não foi sempre capaz de editar as leis de acordo com seus desejos, mas com base nas 

necessidades circunstanciais. A pequena estrutura relativa de Portugal no século XVIII obrigou seus 
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estadistas a encararem o grande desafio da modernização burocrática do Estado imperial, zelando por 

eficiência administrativa e consolidação imperial.  

A necessidade de hierarquização de prioridades e as diferentes conjunturas da América portuguesa 

e do Estado da Índia e o Município de Macau, implicaram a escolha por uma política colonial de maior 

liberdade mercantil à Ásia. Por outro lado, Pombal percebia que o fortalecimento de Portugal dependia 

das relações entre o reino e sua relação com a América portuguesa, tendo aí combinado renovado as 

práticas de controle administrativo e ordenação das atividades. De forma geral, é justo afirmar que 

Pombal buscou fomentar esta relação com a Colônia, ainda que tivesse o objetivo explícito de absorver o 

máximo de proveito desta relação.  

Se, em algum momento, o exclusivismo comercial foi afrouxado, seja quando se fomentou, por 

exemplo, a fabricação de navios no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Paraíba, a manufatura de 

preparação do rapé da Bahia, em 1757, do anil, no Grão Pará e Maranhão, em 1764, da fábrica de 

descascar arroz, no Rio de Janeiro, em 1766, da tecelagem doméstica de algodão nas Minas, em nenhum 

momento, há de se convir, a idéia de que o fomento econômico da Colônia deveria suplantar a idéia de 

que a Colônia deveria servir a Coroa portuguesa e o Reino. Pombal reconhecia a dependência crescente 

de Portugal frente o Brasil Colônia, e concluíra que para Portugal extrair melhor possível desta relação, 

deveria, até certo ponto, estimular o florescimento econômico e relativa autonomia política dos colonos. 

Dentre seus princípios estava o de povoar sistematicamente o Brasil e facilitar ascendo de colonos, sem 

conduto, perde-lhes os laços.  

Essa preocupação com o Império Português, Carvalho e Melo trazia de seu posto como diplomata 

em Londres nos anos transcorridos entre 1738 e 1745, época de grande tumulto entre Inglaterra e 

Espanha pelo controle do Atlântico e Caribe. Foi este um período crítico na formatação e 

consubstanciação da mitologia imperial da Grã-Bretanha, fato que, por si só, por oposição, conduziria 

Pombal a preocupar-se com o Império Português. Em Londres, Carvalho e Melo dedicara parte 

considerável de seus estudos a investigar as causas, técnicas e mecanismos da superioridade naval e 

comercial britânica. Sua biblioteca contava com os principais nomes do mercantilismo inglês: Mun, 

Petty, Davenant, Child, além de relatórios sobre colônias, comércio, minas, leis parlamentares sobre 

tonnage e poundage356, etc.   

Interessava-lhe fortemente compreender os mecanismos de subordinação exercidos pela Inglaterra 

sobre Portugal e, neste sentido, creditava forte peso ao Tratado de 1654, pelo fato de garantir a tributação 

alfandegária máxima de 23% sobre os produtos britânicos, e facilidades na comercialização com o 

Império Português. Os tratados que se seguiram confirmaram e ampliaram o ambiente favorável à 

criação de um ambiente em que as manufaturas portuguesas estiveram submissas frente às suas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
356 Tonnage e poundage era tributos alfandegários ingleses impostos sobre os barris de vinhos e outras 

mercadorias.  



 
177 

	  

congêneres inglesas. A multiplicação de feitorias inglesas ao longo do século - Bristow, Ward and Co., 

John Bristol, Burrel, Ducket and Hardy, Burrel and Raymon, Chase, Wilson and Co., T Chase, todas 

elas sediadas em Lisboa ou Porto eram reflexos desta dependência. 

Diferentemente de D. Luís da Cunha, talvez por não ter participado pessoalmente das negociações 

que se alastraram na Guerra de Sucessão Espanhola e conferiram na assinatura no Tratado de Panos e 

Vinhos, Pombal não assentia que coubera a Methuen a culpa pela situação de vulnerabilidade econômica 

portuguesa. Preferia afirmar que fora antes pelas infrações do que propriamente pelos privilégios 

concedidos que a Inglaterra pudera participar das riquezas geradas pelo Império Português.357 Propunha 

que, antes de observar os grilhões que os tratados haviam sido impostos, devia-se observar como as leis 

inglesas haviam estimulado sua estrutura produtiva e comercial358.   

A prosperidade de Portugal dependia, em meados do século XVIII, da conjuntura da economia 

colonial, e em específico da conjuntura do Atlântico-sul: o ouro, o açúcar e o fumo brasileiros, de um 

lado, e os escravos africanos, de outro. O açúcar e o fumo proporcionavam lucrativos comércios de 

reexportação na Europa. O fumo permitia, igualmente, a obtenção de mão de obra africana escravizada 

nos engenhos de açúcar e nas minas. O ouro era o meio de equilibrar o intercâmbio desfavorável, era 

também um dos pilares do jogo diplomático e da luta pela soberania portuguesa no sistema de poderes 

internacional.  

Ao mesmo tempo, Portugal fora obrigado a abrir seus mercados no continente e no império aos 

ingleses e estes aproveitavam de forma legal e ilegal de tal condição. A facilidade com que o ouro 

brasileiro fugia à Inglaterra foi amplamente divulgada pelos ministros de Estado.  

Em nenhum outro momento, ficou tão óbvia esta relação, quando de Londres partiu o auxílio 

financeiro à reconstrução de Lisboa, e estes era fundamentalmente composto de moedas cunhadas em 

Portugal ou no império. Ciente do grande quadro a ser enfrentado é que Sebastião de Mello e Castro 

afirmava: "os negros que trabalham nas minas de ouro do Brasil devem seus vestidos à Inglaterra, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
357 "Quanto à natureza dos factos o discorri assim porque segundo o que pondero no numero 52 e no papel que 

lhe serve de prova, o mayor interesse dos Inglezes não se funda só no que justamente lhes toca pellos 
tractados, mas tambem no que apezar deles nos estão uzurpando com as infracçoes de tudo o que stipularam a 
nosso favor. Ora sendo este principio certo e demonstrativo, concidere (...)” (MELO, 1986, p. 56) 

358 "Primeira reflexão. Já acima ponderei no numero sincoenta e sinco athe o numero sesenta que o mayor 
interesse que de nós tirão os Inglezes não consiste só nos tratados que lhe observamos, mas nas infracçoes 
com que nos vexão; que sendo por isso as dificuldades que nos obstão iguaes à considerabilissima importancia 
do lucro que teriamos, reduzidas as convençoes à sua observancia conforme ao espírito do 5º artigo do 
contraprojecto, não podemos esperar que este ministerio prive a sua nação das ventagens que  de nós tira 
actualmente, só com o estimolo da equidade ou por mero zello da justiça, senão por effeito h~u gravissimo e 
eficaz receyo, que determine os Inglezes a cederem das uzurpaçoes que actualmente  practicão, para 
conservarem pelo menos o direito que os tratados lhe fundam aos interesses do comercio que fazem nesses 
Reynos. Tornando sobre isto a trazer à memoria a analysis em que, desde o nº outenta e sete athe o nº noventa, 
examinei e descrevi as imaginações de que se conduzem os Inglezes para violar os tratados, me parece que 
desta combinação se conclue que não he facil intrigar este ministerio tão viva e tão fortemente como nos he 
precizo, quando se acha preocupado ( e intende que nós o estamos) pelas ideyas de que Portugal tem o seo 
unico refugio em Inglaterra e de que sem esta nem pode ter segurança no continente nem conservar a 
América." (MELO, 1986, p. 93) 
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assim o valor de sua produção tornar-se relativo ao preço das roupas"359. 

O privilégio construído sobre o comércio mercantil ampliava-se à esfera financeira, e as casas de 

negócio inglesas sediadas em Lisboa, associadas com outras previamente estabelecidas na Grã-Bretanha, 

foram quem passaram a antecipar o cabedal necessário à realização do próprio comércio ultramarino 

lusitano. Raros os negociantes portugueses capazes de negociar com os seus próprios fundos, quase 

nenhum, capaz de mobilizar cabedal a ponto de competir com as grandes casas estrangeiras.360  

A posição privilegiada que, legalmente, as feitorias inglesas conquistaram em Lisboa e Porto 

fizeram de Portugal uma colônia inglesa, asseverava o embaixador francês Choiseul. A tomar pela 

frequência de navios britânicos ancorados em Lisboa, os quais só ficaram aquém de 50% do total de 

embarcações no porto de Lisboa quando do estorou da Guerra dos Sete Anos, Choiseul estava correto. 

Grandes grupos comerciais e financeiros ingleses assumiram as posições privilegiadas em Lisboa, e aos 

comerciantes portugueses restou a de "comissários volantes", comerciantes itinerantes, fadados às 

maquinações do empresário inglês, quem lhes antecipava as mercadorias a serem vendidas nas colônias. 

A literatura é convergente na ideia de que um grande comércio ilegal fez uso do próprio sistema de 

frotas E foi um dos elementos-chaves do comércio anglo-português na primeira metade do XVIII. Como 

não poderia deixar de ser, este comércio irregular, alimentado pelas casas estrangeiras e conduzido pelos 

"comerciantes volantes" perturbaram gravemente o comércio regular, sobre quem se impunham fretes e 

taxas alfandegárias. Se de um lado, a proeminência mercantil e financeira inglesa era o fator mais 

evidente, do outro, eram as atividades dos contrabandistas nas colônias. Atuantes não só no Rio de 

Janeiro, Pernambuco e Recife, mesmo no Grão-Pará e Maranhão, estes "comissários volantes" 

contribuíram, portanto, para uma crescente anglofilização do comércio luso-brasileiro, muito embora, 

individualmente, buscassem sua própria sobrevivência.   

De modo a dificultar a fuga do ouro, complicadíssima em especial pelo fato de o ouro brasileiro ser 

um ouro de aluvião, em pó, umas das primeiras medidas de D. José I ao assumir o trono consistiu na 

reaplicação do quinto nas casas de fundição. O decreto de dezembro de 1750 retomava as medidas 

aplicadas à época de Conde de Assumar, mas complementava-a um recolhimento mínimo, obrigatório, 

de 100 arrobas de ouro anuais, garantidas pelas Câmaras municipais. Às mesmas Câmaras caberia o 

lançamento de um tributo local, a derrama, destinado a cobrir a diferença tributária que por ventura 

acumulasse menos de 200 arrobas em dois anos consecutivos.  

O novo método de arrecadação do quinto provocou forte controvérsia no Conselho Ultramarino. 

Alexandre Gusmão foi veemente contra sua aplicação, acusando a lei de ser fraca em sua capacidade de 

coibir o contrabando e a fraude. Ademais, o tributo recairia unicamente sobre o minerador, isentando 

comerciantes, que obtinham parte substancial do ouro em troca da venda de mercadorias e gêneros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
359 (MELO apud Maxwell, p. 24)   
360 MAXWELL, 1978, p. 25) 
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alimentícios. Sua proposta era pela manutenção da cobrança do quinto pelo sistema de capitação e 

maneio. O mais importante a salientar é o fato de que, nestas questões fundamentais, a Coroa portuguesa 

usava sua prerrogativa de ente mais poderoso: criando, destruindo e recriando o regime tributário da 

Capitania.  

As Minas Gerais na década de 1750 encontrava-se em seu auge de produção aurífera ou em algo 

bem próximo disso. E, se por um lado, a Coroa portuguesa tratava de implementar uma máquina 

tributária eficiente, por outro, buscava preservar o cabedal dos grandes mineradores. Foi neste intuito 

que, em 1752, o governo de D. José I firmou importante regulamento de proteção aos grandes 

mineradores, ao impedir que todos aqueles proprietários de mais de 30 escravos, em Minas Gerais, 

estivessem livres de execução hipotecária de suas dívidas. 

As riquezas minerais atraiam as atenções metropolitanas à América, e na ordem do dia estiveram 

suas prioridades zelar pela organização de sua economia colonial e segurança de suas fronteiras. Em 

respeito ao acordado no Tratado de Madri, duas comissões foram nomeadas com o objetivo de 

implementar o estudo da nova fronteira. Representando Portugal, Gomes Freire de Andrada foi 

nomeado comissário para o sul e, para o norte, Francisco Xavier de Mendonça Furtado - irmão de 

Carvalho e Melo.  

A carta secretíssima que Pombal envia a Gomes Freire complementando suas instruções revela 

uma das maiores preocupações de Pombal quanto à consubstanciação de um império sólido. Afirma ele: 

"a força e a riqueza de todos os países consiste principalmente no número e multiplicação da gente que 

o habita (...) este número e multiplicação da gente se faz mais indispensável agora na raia do Brasil 

para a sua defesa"361. Assentia, porém, que a população da Metrópole era insuficiente para tal 

empreendimento, e concluía ser essencial "abolir tôda a diferença entre portugueses e tapes, 

privilegiando e distinguindo os primeiros quando casarem com as filhas dos segundos; declarando que 

os filhos de semelhantes matrimônios serão reputados por naturais deste reino e nêle hábeis para os 

oficios e honras."362 

A emancipação dos índios do Brasil data de 1751, o estímulo à mestiçagem, à vinda de casais 

açorianos e a intensificação do comércio de escravos africanos são faces distintas da mesma política de 

ocupação do Brasil. Tratava-se da concretização da ideia do uso possidetis: Povoar, cultivar e defender o 

território. 

A Companhia de Jesus foi a principal vítima das políticas postas em marcha pelas pretensões 

imperiais e as tentativas de restabelecer o domínio português sobre o comércio luso-brasileiro. 

Restabelecer o poder português significava diminuir automaticamente o peso da secular política jesuíta 

sobre o Brasil. Outrora, ela fora benéfica, por abrir caminho à penetração do poder real. Seu próprio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
361(MELO apud MAXWELL, 1978, p. 31  
362 Idem.  
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sucesso a transformou, porém, em rival do poder régio. Os jesuítas controlavam parte da população 

silvícola e tinha inserção privilegiada em dois pontos de extrema sensibilidade ao sistema imperial 

lusitano: o rio Amazonas, ao norte; e os rios Paraguai e Uruguai, ao sul. 

A resistência das missões do Uruguai à implementação das fronteiras acordadas pelo Tratado de 

Madri resultou em conflito armado com as tropas de Gomes Freire, a partir de 1753. Após séculos de 

virtuoso matrimônio em prol da expansão da fé católica e do poder lusitano, o interesse do Estado 

português chocavam-se diretamente na Bacia do Prata. Os jesuítas não poderiam se contentar à posição 

de meros conselheiros espirituais porque fazê-lo seria aceitar sua própria derrota. Decidiram armar os 

indígenas e lutaram até serem derrotados em 1756.  

Quando eclodiu a Guerra Guaranítica, em 1754, parte substancial dos idealizadores do Tratado de 

Madri já havia falecido: D. João V, Alexandre Gusmão e Dom José Carvajal y Lancaster. Ajudados 

pelos jesuítas, os índios guaranis atacaram as comitivas de demarcação, também as forças espanholas e 

portuguesas que para aí seguiram a fim de reprimi-los. O fim do conflito contra as missões não levou, 

contudo, à retomada dos trabalhos de demarcação das fronteiras. Pelas dificuldades de sua 

implementação, o Tratado se fizera letra morta. Sebastião José de Carvalho, por um lado; pelo outro, 

Carlos III, em 1761, decidiriam por desejo mútuo, anular o Tratado de Madri pelo Tratado de El Pardo.  

Los	  Sereníssimo	  Reyes	  de	  España	  y	  Portugal,	  viendo	  por	  uma	  série	  de	  sucesivas	  
esperiencias	   que	   em	   La	   ejecicion	   del	   tratado	   de	   imites	   de	   Asia	   y	   América	  
celebrado	   entre	   las	   dos	   Coronas	   (...)	   se	   han	   hallado	   tales	   y	   tan	   grande	  
dificultades,	   que	   sobre	  no	  Haber	   sido	   conocidas	  al	   tiempo	  que	   se	   estipuló,	  no	  
solo	   no	   se	   han	   podido	   superar	   desde	   entonces	   hasta	   ahora,	   á	   causa	   de	   que	  
siendo	   um	   unos	   Paises	   tan	   distantes	   y	   poço	   conocidos	   de	   lãs	   dos	   Córtes,	   era	  
indispensabel	  dependiesen	  de	  los	  informes	  de	  los	  muchos	  empleados	  de	  uma	  y	  
outra	   parte	   á	   este	   fin,	   cuya	   contrariedad	   nunca	   há	   podido	   reducirse	   á	  
conconrdia	   (...)	   sobre	   este	   claro	   conocimiento	   los	   dos	   Sereníssimos	   Reyes	   de	  
mútuo	  acuerdo,	  y	  prefiriendo	  á	  todos	  y	  cualesquiera	  otros	  intereses	  El	  de	  hacer	  
cesar	   y	   remover	   até	   a	   mas	   remota	   ocasião	   que	   possa	   alterar	   não	   só	   a	   mutu	  
harmonia	  e	  boa	  correspondecia,	  que	  exigem	  os	  vínculos	  da	  Sua	  intimia	  amizade	  
e	  estreitos	  parentescos	  (...)363	  	  

 

Anunciado em tom de paz o cancelamento do Tratado, sabia-se que o novo equilíbrio fronteiriço na 

América, seria decidido, futuramente, e manu militare.  

Paralelamente às ações militares contra as aldeações jesuítas na América, na Europa, Pombal 

reduzia a influência da instituição religiosa, afastando-lhe das confissões da família real e banindo-os da 

corte. Havia lhes probido de pregar em todo o reino quando, em 3 de setembro de 1758, são os jesuítas 

implicados na tentativa de assassinato ao rei. 

O atentado teve grande impacto sobre a conjuntura política e a relação de forças no interior da 

monarquia portuguesa. D. Sebastião tomou a frente no processo investigativo instaurado. Após uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
363 (CASTRO, 1856, volume 3, p. 128)  
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série de medidas brutais para extrair informações dos suspeitos, concluiu pelo envolvimento de 

importantes religiosos da Companhia de Jesus e membros da aristocracia, em específico da Casa dos 

Távora. Pombal seguiu de perto a investigação e influiu diretamente na condenção: execução em praça 

pública, com requientes de crueldade. A tentativa de regicídio foi utilizada, desta feita, à reconfiguração 

das relações de forças interna de modo mais benéfico a Pombal, que buscou a consolidação de seu 

próprio poder e do seu grupo de influência frente a Coroa.  

Passado um ano da tentativa de regicídio, o governo português proscreveu e expulsou a Companhia 

de Jesus de todo o Império. Decretou-se a liberdade dos indígenas, o fim das missões e o governo civil 

de tais territórios. Em substituição à educação jesuíta, foram construídas escolas régias. A reforma da 

Universidade de Coimbra, muito mais tarde, em 1772, terá conteúdo semelhante. 

Reduzido o poder territorial e comercial que os padres jesuítas haviam construída na América, 

foram criadas as companhias pombalinas de comércio para o Brasil364. As companhias privilegiadas de 

comércio permitiam igualmente um meio prático do combate à submissão do sistema luso-brasileiro 

frente os comerciantes ingleses. Pombal utilizava as mesmas armas de seu inimigo. A partir da 

concessão de privilégios monopolistas a um grupo selecionado de colaboradores, D. José I e Pombal 

buscavam fomentar o capital nacional e estimular a organização de grandes casas comerciais. Grandes o 

suficiente para combater as casas comerciais dos mercadores estrangeiros. Tratava-se de organizar e 

racionalizar os setores de comércio luso-brasileiro para que os lucros do processo comercial não 

dependessem de intermediários ingleses.   

A Companhia do Grão-Pará e Maranhão foi criada em junho de 1755, e teve como intuito 

racionalizar a estrutura comercial a favor dos comerciantes portugueses e iniciar o processo de ruptura do 

cerco inglês sobre o comércio luso-brasileiro. A política de valorização das companhias de comércio 

aprofundou-se quando do Regresso de Mendonça Furtado do Pará em 1759. Imediatamente incorporado 

aos cargos de responsabilidade direta pelas colônias, esteve ele incumbido de elaborar o projeto de uma 

nova companhia de comércio, a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, a atuar diretamente 

junto ao comércio de duas capitanias açucareiras. 

Os agentes ingleses nunca tiveram do que se queixar nos primeiros anos em que as políticas de 

fomento comercial de Pombal foram aplicadas. Em plena efervescência em Minas, o valor das 

exportações inglesas para Portugal atingiu seu nível mais elevado e produziu o maior saldo favorável a 

Londres, em todo o século.365  

Em 1762, a Guerra dos Sete Anos solapou a condição de neutralidade sobre as quais sustentavam a 

política externa portuguesa e seu esforço de desenvolvimento soberano. Em 17 de Agosto de 1759, no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
364 Tratava-se de ordenar o comércio imperial, daí porque, em poucos meses, se passaram e foram abolidos da 
participação do comércio colonial os "comissários volantes".  
365 (Maxwell, 1978)  
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terceiro ano da Guerra, quando as frotas francesas comandadas pelo M. de La Clue, perseguidas pelos 

navios ingleses buscaram abrigo nos fortes de Almadena, Fuzeta e Balieira, às costas do Algarve, as 

dificuldades diplomáticas de Portugal em manter sua posição de neutralidade externa foram reduzidas ao 

extremo. Na ocasião, os fortes portugueses abriram fogo contra os navios ingleses que, por sua parte, 

responderam. Causaram danos à estrutura defensiva lusitana e, ao fim, capturaram dois navios franceses. 

Logo que Pitt, na Inglaterra, soube do ocorrido, tratou de dar satisfação ao embaixador português, 

ao mesmo tempo em que ordenava ao seu embaixador, Mr. Hay, a dar explicações a D. José. Temeroso 

de que o ocorrido desviasse a tradicional aliança anglo-lusitana, mostrou-se disposto a reparar todo o 

dano causado, enviando uma embaixada extraordinária, liderada por Lord Kinnoul, a qual chegou a 

Lisboa, a 8 de março de 1760. A conjuntura era crítica, e Pombal, altivo, mantinha sua compostura:  

Sabemos	   tão	   bem	   como	   eles	   as	   somas	   que	   agora	   a	   Grã-‐Bretanha	   retira	   deste	  
país;	  mas	  sabemos	  também	  que	  o	  nosso	  dinheiro	  tem	  de	  sair	  para	  pagar	  aquilo	  
de	   que	   precisamos,	   para	   nós	   e	   para	   as	   nossas	   colônias.	   O	   único	   problema	  
consiste	  em	  sabermos	  se	  devemos	  enviá-‐lo	  a	  um	  amigo	  que	  queira	  e	  possa	  nos	  
apoiar	  quando	  precisarmos	  de	  ajuda,	   ou	   se	  devemos	  enviá-‐lo	   àqueles	  que,	  no	  
mínimo,	  mostram	  indiferença	  pelo	  nosso	  mal-‐estar.366	  	  

 

Neste ínterim, Pombal protelara o quanto pôde as negociações com o diplomata francês, que evitou, 

até 2 de março de 1760, qualquer atitude que conturbasse a relação entre os Estados. Passou, então, a 

cobrar pública satisfação por parte do monarca português dos danos causados pelos ingleses; ameaçando 

que S. Majestade Cristianíssima tomaria providências e, caso necessário, que justiça fosse feita. 

A França, por seu turno, já há muito que pensara em conseguir a aliança da Espanha, intento que foi 

facilitado após a morte da Rainha Maria Bárbara, em 1758, e de Fernando VI, em 1759, a quem 

sucedera seu irmão, Carlos III, então, Rei de Nápoles. 

A 15 de Agosto de 1761, em Paris, França e Espanha concretizaram a assinatura do Tratado de 

Amizade, que firmava uma "união perpétua" entre os vários ramos da Casa de Bourbon e, por isso, foi 

conhecido por Pacto de Família. Ainda que o conteúdo do acordo não se acertasse explicitamente 

nenhum artigo sobre a guerra em andamento, uma convenção, secreta, coordenada pelo Duque de 

Choiseul e o Marquês de Grimaldi, estabelecia a data de 1 de Maio de 1762 como momento de 

declaração de guerra por parte de Espanha à Inglaterra. Acordava-se, igualmente, a respeito que o Rei de 

Portugal seria convidado a se juntar à união familiar - "pois não lhes parecia justo que ficássemos aqui 

tranquilos espectadores das desavenças entre as duas côrtes bourbônicas e a Inglaterra e que 

continuassemos a ter os portos abertos à nossa velha aliada."367  

A Portugal, o convite não poderia ser interpretado de outra forma que um prenúncio de guerra, e o 

ultimato chegou em 15 de março desse mesmo ano: no prazo de 4 dias, Portugal deveria entrar na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
366 (BOXER, 1963, p. 198). 
367 (BRAZÃO, 1856, p.169) 
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aliança ofensiva e defensiva dos Bourbons, declarar guerra à Grã Bretanha, e permitir acesso ao exército 

espanhol guarnecer seus portos contra uma possível e, iminente, ataque inglês.    

A neutralidade da diplomacia portuguesa em face dos antagonismos entre Inglaterra e França, 

mantidos desde o fim da Guerra de Sucessão Espanhola, teve seu fim após meio século de resistência. A 

resposta de que o governo português não declararia guerra à sua aliada Inglaterra sem justo motivo 

equivalia a uma declaração de guerra a França e Espanha. Pouco em breve retornavam, de Paris, o 

representante português, Pedro da Costa de Almeida Salema, e de Madri, D. José da Silva Peçanha.  

Restava a D. José era acelerar os preparativos defensivos para a iminente ofensiva que a Espanha 

conduziria sobre suas fronteiras.  

Pombal, "inteligentemente anglófilo", já antecipara a ameaça de guerra de França; e pedira auxílio 

da Inglaterra, ao que Pitt respondera positivamente, recomendando que, no entanto, preparativos de 

guerra fossem iniciados. Tratou D. José de organizar seu exército, os quais seriam comandados pelo 

Conde Guilherme, príncipe reinante de Schaumbourg Lipe; contrataram-se, igualmente, dois batalhões 

de tropas suíças. Ao mesmo tempo acertaram-se os devidos socorros com a Inglaterra, que já em início 

de Abril contavam em "oito navios de linha, cinco fragatas e ainda mais de 50 navios de transporte, 

vindo neles uns seis mil homens comandados por lord Abermale.̃     

Peritos militares estrangeiros foram contratados com a missão de reorganizarem as instituições 

militares portuguesas. Schumburg- Lippe-Buckeburg se responsabilizaram pela renovação das 

instituições militares portuguesas, enquanto João Henrique Bhom e Jaques Funck foram contatados na 

posição de comandante-em-chefe das forças armadas brasileiras e chefe de engenharia e artilharia, 

respectivamente. A partir de então, as tropas de Portugal e Brasil passaram a ser consideradas como um 

só exército, sem diferença alguma no que toca às regras e disciplina. 

A sustentar o novo sistema administrativo militar, foi organizada uma estrutura tributária 

desenvolvida a partir da instalação da Real Fazenda, em Lisboa, em dezembro de 1761. Centralizarm-se 

os assuntos tributários na tesouraria, feita única responsável pela administração tributária, receitas 

alfandegárias e receitas de monopólios reais.  Carvalho e Melo assumiu o posto de primeiro ministro da 

Fazenda Real, e José Francisco da Cruz, o primeiro-tesoureiro. 

A invasão de Portugal tem início com a marcha do coronel O`Reiley sobre Miranda e Bragança, até 

que se organizasse uma força de resistência capaz de barrar sua travessia pelo Rio Douro. Novas forças 

invasoras seriam mobilizadas a 2 de julho368 e, no dia seguinte, chegavam a Lisboa o Conde Lipe, 

acompanhado do Duque de Macklemburgo e alguns oficiais alemães, os quais passariam a ter 

importante papel na ação defensiva que se passava a organizar.  

Na América do Sul, simultaneamente, o governador de Buenos Aires, Dom Pedro de Cevallos, 

liderou nova invasão à Colônia De Sacramento, tomando-a e, em seguida, avançando sobre territórios 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
368 As tropas invasoras tomaram Castelo Rodrigo e Almeida. 
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adjacentes. Ao fim da campanha, os colonos espanhóis encontravam-se sob domínios dos fortes de São 

Miguel e Santa Teresa, e do povoamento de São Pedro do Rio Grande. Pelo uso da força, os colonos 

espanhóis se faziam sob o controle de um território que até então sempre coubera à coroa portuguesa.  

Em sua última campanha, as forças espanholas haviam tomado as praças de Castelo Rodrigo e 

Almeida, mas o prosseguimento da ofensiva espanhola reduziu-se com a assinatura, por parte de 

Inglaterra e França, de um armistício. Em breve, as negociações travadas em Fontaineblau, passariam a 

incluir também Portugal e Espanha. Na Conferência, Martinho de Melo e Castro era o representante 

português, mas a tomada de decisão dos aliados cabia ao plenipotenciário inglês, Duque de Bedford. A 

conclusão definitiva pela paz seria obtida três meses mais tarde, pelo Tratado de Paris. A diplomacia 

novamente trataria de confirmar a legitimidade portuguesa sobre o Cabo Norte, na Amazônia, e a 

devolução da Colônia de Sacramento aos luso-brasileiros. A Colônia de Sacramento retornava à posse 

dos portugueses, mas em posição já sitiada pelas forças espanholas.  

A importância de Portugal na geoestratégia britânica na Guerra de Sete Anos e a importância do 

ouro brasileiro à economia e finanças inglesas garantiram a aliança anglo-lusitana, também a base 

metálica sobre a qual se assentou a organização do sistema bancário e financeiro inglês. De um lado o 

ouro, do outro, os consuls. Novamente, as forças inglesas foram convocadas a fazer a defesa de Lisboa, e 

o tabuleiro ibérico assumiu feição bélica. Foi um susto curto, e ao fim, Portugal sobreviveu.  

Que os ingleses não fariam esforços desinteressados para auxiliar os portugueses ficou claro em 

dois momentos no ano de 1765. Primeiro, quando a um pedido de auxílio diplomático e militar inglês 

para que contribuíssem à contínua pressão espanhola sobre Sacramento, e Pombal teria ouvido como 

resposta: "A corte de Portugal não quer tropas inglesas defendendo as minas e comandando os portos 

da costa do Brasil."369. Segundo, quando do intento malogrado do lançamento da Companhia de 

Comércio para a Bahia e para o Rio, cujo boicote foi estimulado pelos comerciantes ingleses. Em lugar 

da criação das duas novas companhias monopolísticas, o sistema de frotas para o Rio e para a Bahia foi 

abolido, em 1765, e os navios passaram a ter total ampla liberdade para viajarem. O ministro, neste 

turno, teria sido felicitado pelo embaixador britânico, Mr. May.370   

O fim do sistema de frotas, se por um lado, aparenta ter sido um duro golpe contra as pretensões 

de fortalecimento do poder real e do capital lusitano em geral, aos comerciantes brasileiros, conferiu de 

imediato, maiores possibilidades e facilidades de acesso aos mercados da Europa. A eliminação das 

longas esperas reduzia os desafios e custos logísticos, dava-lhes ligeireza e maior competitividade. Maior 

estímulo seria dado no ano subsequente, quando foram reduzidos os fretes de carga e decretada livre a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
369 (MAXWELL, 1978, p. 58) 
370 Uma investigação mais profunda deveria ser conduzida a fim de comprender as diferentes estratégicas 

logísticas de Portugal na realização do comércio entre o reino e suas colônias. O fim do sistema de frotas 
aparece aqui como uma perda de capacidade de capacidade de mando e poder da Coroa portuguesa, e não 
condizente com as estratégias que Pombal mantivera até então.   
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navegação da costa brasileira. O desafio passava a ser o de o governo português e a administração 

colonial garantirem a posse dos maiores frutos advindos das liberalidades comerciais concedidas. 

Quando, em 1766, Pombal intentou utilizar os títulos comercias das Companhias como meio 

circulante em Portugal - naquela que foi a primeira tentativa de emissão de papel-moeda em Portugal - o 

desafio de convencer as casas inglesas de Lisboa a receberem os papéis ficou evidente. Pombal não só 

foi incapaz de convencer a contraparte inglesa a receber os títulos das companhias como moeda legal, 

como foi obrigado, a partir de instruções do enviado William Lytleton, a abandonar as restrições à 

exportação de ouro. 

Uma das características da política colonial pombalina parece ter sido o envolvimento da 

plutocracia colonial nos órgãos administrativos do governo. Estimulá-los talvez fosse antes uma 

necessidade do que propriamente uma opção, dada a distância da Colônia e as debilidades demográfica e 

militar de Portugal. Envolvê-los nesta missão colonial deveria contribuir ao fortalecimento do todo 

imperial, ainda que ao custo de abrir mão do efetivo controle de importantes tentáculos dessa estrutura 

administrativa imperial. 

 Povoar e garantir a fronteira eram linhas-mestras dentro da estratégia política de Pombal tanto 

quanto a racionalização da estrutura fiscal e militar de Portugal e seu conjunto ultramarino. O 

encorajamento ativo de Pombal à economia colonial atingiu novo patamar a partir do momento em que 

foram estimulados estabelecimentos manufatureiros no Brasil. Na Bahia, por exemplo, o Marquês de 

Lavradio mandou instalar um fábrica de velame; em São Paulo, o governador Luís Antônio de Sousa 

explorou as minas de ferro em Ipanema e decidiu-se por fundar uma fábrica de fundição de ferro em 

Sorocaba. 

A transferência da capital do Brasil, de Salvador ao Rio de Janeiro, em 1763 refletia a mudança 

de peso estratégico do centro-sul da Colônia em relação à antiga zona açucareira do Nordeste. A maior 

presença do poder real português busca se concretizar pela proximidade aos seus territórios de maior 

importância: a Capitania de Minas Gerais e o estuário do Rio da Prata, onde novamente as fronteiras 

encontravam-se vulneráveis.  

Neste redesenho da arquitetura administrativa colonial, cabe destacar a fusão, em 1775, do Grão-

Pará e Maranhão ao Brasil, e a criação do Vice-Reino do Brasil. Tal decisão foi passo interesse à 

unicidade da administração portuguesa e da conservação territorial do país quando de sua independência 

cinqüenta anos mais tarde.   

A renovação do corpo de funcionários e a modernização das técnicas de escrituração foram grandes 

benefícios deixados à posteridade da burocracia lusitana e brasileira. Os novos métodos de contabilidade 

de supervisão da Real Fazenda tiveram grande impacto nas colônias. Foram criadas Juntas das Fazendas 

em cada uma das capitanias da Colônia, cada qual respondendo diretamente à Real Fazenda de Lisboa. 

Cada uma delas recrutou parte de seus funcionários entre os "homens bons" da localidade.  
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A Junta da Fazenda de Minas Gerais foi criada em 1765, recebeu instruções para atuar em 1769, 

mas só o fez definitivamente dois anos mais tarde. A Junta era responsável pela arrematação dos 

contratos da capitania - as taxas de entrada, os dízimos locais e o direito de trânsito. Até então, tais 

competências houveram cabido ao Conselho Ultramarino e, pela primeira vez, um órgão colonial 

tornava-e o único responsável pela tesouraria regional. Devida exceção foi garantida ao quinto real, que 

permanecia sob a responsabilidade das casas de fundição, sendo sua receita totalmente remetida à 

Metrópole. A Junta se responsabilizava não só pela arrecadação, mas também pelas despesas da 

capitania, que ficavam divididas pelas listas militares, eclesiásticas, civis e extraordinárias. 

A jurisdição da Junta de Minas não incluía o distrito diamantífero de Serro Frio, que desde 1740 era 

administrado pelos titulares dos contratos de diamantes. Somente a partir de 1771, Pombal ira suspender 

os contratos privados e submeter toda a região ao controle direto da Real Fazenda. O Distrito passaria à 

administração de um fiscal intendente e três tesoureiros, escolhidos entre os "homens bons" da região. 

A ampliação do grau de liberdade dos "homens bons" sobre a máquina administrativa das 

capitanias, a partir das Câmaras municipais, seus diversos órgãos e, agora, a partir da importante Junta da 

Fazenda, demarca novo front do secular processo de divergência de interesses fundamentais entre a 

Metrópole e o Brasil Colônia. Ao alçar os “homens bons” à estrutura administrativa do Império 

Português, Pombal acelerava a ascensão e legitimava a conformação de grupos privilegiados de luso-

brasileiros residentes na Colônia. A participação destes homens de negócio, latifundiários, mineradores 

na administração imperial só funcionaria harmonicamente, porém, se houvesse coincidência dos 

interesses da Metrópole e os interesses locais estabelecidos nas colônias. E este, nem sempre era o caso.  

A crise da mineração provocaria profundas transformações em todo o sistema luso-brasileiro. A 

produção das minas brasileiras, que outrora foram tomadas como "tão constantes que será impossível 

esgotá-las enquanto o mundo existir", passadas as décadas começava a dar sinais claros de exaustão. 

Temporada pós temporada, o rendimento da atividade diminuía. De seu auge, em algum momento entre 

1735 - 1750, a produção começou a reduzir seu vulto. Cada ano confirmando a redução do ano anterior.  

A renda derivada do ouro mineiro caia fortemente e a quota de 100 arrobas do quinto já não era atingida.  

Em	  1763	  o	  rendimento	  foi	  de	  99	  arrobas.	  

Em	  1764	  o	  rendimento	  foi	  de	  93	  arrobas.	  

Em	  1765	  o	  rendimento	  foi	  de	  85	  arrobas.	  

Em	  1766	  o	  rendimento	  foi	  de	  46	  arrobas.	  

Em	  1767	  o	  rendimento	  foi	  de	  87	  arrobas.	  

Em	  1768	  o	  rendimento	  foi	  de	  84	  arrobas.	  

Em	  1769	  o	  rendimento	  foi	  de	  84	  arrobas.	  

Em	  1770	  o	  rendimento	  foi	  de	  92	  arrobas.	  

Em	  1771	  o	  rendimento	  foi	  de	  80	  arrobas.	  

Em	  1772	  o	  rendimento	  foi	  de	  82	  arrobas.	  
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Em	  1773	  o	  rendimento	  foi	  de	  78	  arrobas.	  

Em	  1774	  o	  rendimento	  foi	  de	  75	  arrobas.	  

Em	  1775	  o	  rendimento	  foi	  de	  74	  arrobas.	  

Em	  1776	  o	  rendimento	  foi	  de	  76	  arrobas.	  

Em	  1777	  o	  rendimento	  foi	  de	  70	  arrobas.	  

Em	  1778	  o	  rendimento	  foi	  de	  72	  arrobas.371 
 

 Preocupada com a grave redução da renda da Capitania e de toda Colônia, nos anos de 1762 e 

1772, o governo pombalino insistiu pela decretação da derrama. Não havia derrama, porém, que 

revertesse a produtividade declinante da mineração.  

Inegável o impacto que a crise da mineração da Capitania de Minas Gerais engendrava sobre a 

economia da Colônia, ha de se salientar dois pontos. Primeiro, que a recessão na mineração não 

perturbou de maneira homogênea as várias regiões e atividades produtivas da Capitania de Minas Gerais 

porque esta houvera se diversificado, e setores outros que não o da mineração garantiam maior grau de 

resiliência à estrutura produtiva da região. Segundo, no que toca à América portuguesa, que alguns 

setores da economia colonial encontravam-se em situação de franca expansão. O tabaco continuava 

ampliando seu mercado consumidor na Europa e o algodão ascendia enquanto importante produto da 

pauta de exportação brasileira.  

Tabaco e algodão, importantes cada um de sua própria forma, nenhum deles era capaz de substituir 

a importância do ouro em pó e sua capacidade de aumentar direta e imediatamente poder de compra e 

emitir dinheiro sonante. Era inevitável que Portugal reduzisse suas importações. Era igualmente 

inevitável que o comércio anglo-lusitano, quando posto diante da decadência geral da capacidade de 

pagamento português, fosse induzido a encontrar novo patamar em sua relação comercia.   

Foi a partir deste movimento de redução do poder de compra conferido aos portugueses pela 

atividade mineradora, e o retorno de pressões quando à escassez de divisas internacionais, que o governo 

português teve capacidade de retomar seus projetos de desenvolvimento manufatureiro.  

O término da idade do ouro engendrou o cenário sobre o qual um novo processo de substituição de 

importações e, do cenário recessivo, adveio um novo afã industrializante. 80% dos estabelecimentos 

manufatureiros criados pela Junta do Comércio no regime de Pombal foram autorizados após a década 

de 1770. Os sucessos das manufaturas de algodão e seda são emblemáticos dessa época de relativa 

prosperidade da estrutura produtiva portuguesa372. Igualmente interessante é como tais fábricas 

estiveram vinculadas às companhias de comércio atuantes no Brasil. Tanto a Companhia do Grão-Pará e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
371Waldemar de Almeida Barbosa, A Decadência das Minas e a Fuga da Mineração.  
372 A fundação de companhias do Brasil e seus íntimos vínculos com asindústria manufatureira da Metrópole fizeram 
parte deste projeto de garantir o mercado colonial aos portugueses. A Companhia do Grão-Pará e Maranhão foi 
estimulada a criar vínculos com a Fábrica Real de Sedas de Rato, de Lisboa. Também a Companhia de Pernambuco e 
Paraíba assitiu tais benefícios.   



 
188 

	  

Maranhão, como a Companhia de Pernambuco e Paraíba extraíam benefícios de sua relação com a 

Fábrica Real de Sedas de Rato, localizada em Lisboa.  

A morte da política pombalina se deu junto ao falecimento de D. José I. Sua demissão foi decretada 

em nome da rainha D. Maria I, e assinada por Martinho de Melo e Castro, que era, então, o Secretário de 

Estado da Marinha e do Ultramar. Pombal passaria seus últimos anos vida exilado da corte. Melo e 

Castro, por seu turno, era quem passaria a acumular grande prestígio junto à rainha. Secretário de Estado 

da Marinha de 1770 a 1795, Martinho de Melo e Castro chegou a acumular, ao longo do reinado de D. 

Maria I, o cargo de primeiro ministro e de Secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, nos anos de 

1785 e 1786, 

A enérgica política de centralização do poder real conduzida por Pombal ao longo de 27 anos de 

secretariado impôs marcas indeléveis na estrutura de poder de Portugal. Incluiu a reforma administrativa 

e militar do reino e do império, o estímulo à criação de companhias comerciais e manufaturas, também a 

supressão dos jesuítas, a execução de membros poderosos da Família Távora e do Padre Malagrida373, 

além de ampla reforma educacional374. Dentre os vários significados que a idéia de fim do período 

pombalino carrega, uma delas, a nós muita cara, se refere à mudança de no padrão de atuação da Coroa 

portuguesa sobre a estrutura produtiva e comercial do Império Português e, por corolário, uma alteração 

em sua relação com a elite local.   

A estrutura administrativa centralizada por Pombal passou a ser atacada pelo Marquês de Angeja, 

mais interessado em políticas liberalizantes. Que a diretriz descentralizante seria a norma da política 

econômica de D. Maria I ficou claro desde que, recém ascendida ao trono, foi obrigada a decidir sobre a 

questão da prorrogação do monopólio das Companhias de Comércio pombalinas. De um lado, os 

diretores da Companhia defendiam a prorrogação do monopólio, justificando esforço da empresa na luta 

pela redução da dependência em relação à Inglaterra. De outro, "interesses contidos desde o final do 

decêncio de 1750"375, a burguesia nascente e os comerciantes livres, reclamavam o fim do privilégio da 

companhia e livre liberdade de comércio dos particulares. Vislumbrando a oportunidade de sua própria 

ascensão, o grupo exerceu forte pressão pela extinção dos privilégios das companhias, e saiu vitorioso. O 

resultado aplicado à Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, sabia-se, seria aplicado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
373 Quando Pombal caiu, em 1777, calcula-se algo que algo em torno de 4 mil presos políticos foram liberados das prisões 
portugueses. Outros tantos morreram no período.  
374 Pombal se houvesse exercido a sua acçao ditatorial num país de instituiçoes republicanas teria-o arrastado, com o seu 
desaparecimento, para o maior dos cataclismos."Ä sua absorvente política interna criou-lhe ódios mortais, o seu plano 
econômico, que tinha como fim dar-nos uma independência quasi completa em face da Europa, acarretou sacrifícios 
pesadíssimos para a naçao, a sua política externa nos últimos momentos, transbordante de orgulho, que estava longe de 
ser fundamentado na força, podia-nos ter criado embaraços terríveis. E no entanto se o solavanco se deu, com passagem 
do poder para os seus maiores inimigos, Portugal não teve que lamentar piores consequências, porque a coroa estava por 
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375 Idem.  
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igualmente à sua congênere, a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba376. 

Em Portugal, decidiu-se pela privatização das fábricas reais de Covilhão, Fundão e Porto Alegre. 

Seus edifícios e maquinário terminaram nas mãos de grupos privilegiados que estiveram, outrora, já 

vinculados à própria criação dessas mesmas companhias. Os nomes dessa burguesia lusitana ascendente 

são conhecidos: João Ferreira, Joaquim Inácio Quintela, Jacinto Bandeira e Joaquim Machado 

assumiram a fábricas reais de Covilhão e Fundão. A fábrica real de Porto Alegre ficou em posse de José 

da Cruz e Geraldo Braancamp, depois sendo assumida pelos Ferreira-Quintella-Bandeira. O recuo do 

poder real sobre os ditames da estrutura produtiva e comercial portuguesa não abarcou, porém, a 

Companhia de Vinhas do Alto Douro, cujo contrato também se extirpava, foi poupada377.   

No âmbito da política externa, o reinado de D. Maria I iniciou-se em crise. Sem os ingleses para 

apoiá-la desde que estourara a Guerra de Independência Norte-americana, em 1776, os portugueses 

voltavam a experimentar o “dilema de segurança” imposto pelos espanhóis no estuário do Rio da Prata. 

Foi novamente D. Pedro de Cevallos o homem encarregado de liderar a invasão do Sul do Brasil. Em 

um ano de campanha, assumiu o controle sobre os fortes de Santa Teresa e São Pedro do Rio Grande, da 

Colônia de Sacramento e da região conhecida como Sete Povos das Missões.  

Em Outubro de 1777, Francisco de Sousa Coutinho, ministro plenipotenciário da Rainha, negociou 

e acertou o infame Tratado de Santo Idelfonso, pelo qual se reassentavam as fronteiras meridionais, 

dessa vez, com amplos favorecimentos à Espanha.  Pelo artigo 3º fica decido a cessão da Colônia de 

Sacramento, Ilha de São Gabriel, e navegação exclusiva dos rios da Prata e Uruguai pelos espanhóis: 

Como	   um	   dos	   principais	   motivos	   das	   discórdias	   ocorridas	   entre	   as	  
duas	   Coroas	   tem	   sido	   o	   estabelecimento	   português	   da	   Colônia	   de	  
Sacramento,	   Ilha	   de	   São	   Gabriel	   e	   outros	   portos	   e	   territórios	   que	   se	  
tem	   pretendido	   por	   aquela	   nação	   na	   margem	   setentrional	   do	   Rio	   da	  
Prata,	   fazendo	   comum	   com	   os	   espanhóis	   a	   navegação	   deste,	   e	   ainda	  
do	   Uruguai,	   convieram	   os	   Altos	   Contratantes,	   pelo	   bem	   recíproco	   de	  
ambas	   as	   Nação,	   e	   para	   segurar	   uma	   paz	   perpétua	   entre	   as	   duas,	  
que	   a	   dita	   navegação	   dos	   Rios	   da	   Prata	   e	   Uruguai,	   e	   os	   terrenos	   da	  
margem	   setentrional	   e	   meridional	   pertençam	   privativamente	   à	   Coroa	  
da	  Espanha	  e	  a	  seus	  súditos	  .378	  	  

 

Três outros tratados secretos, revelados somente após a mútua ratificação do Tratado principal, 

impuseram uma aliança militar entre Portugal e Espanha, benefícios comerciais aos espanhóis e a cessão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
376 As duas companhias de comércio organizadas a desenvolver a economao do Estado do Maranhã-Pará e Pernambuco-
Paraíba foram bem sucedidas em seu propósito de fomento da política colinial., o que não evitou serem extintas por D. 
Maria I. A Companhai do Grão-Pará e Maranhão transportou 25 mil negros africanos, a maioria provenientes de Cacheu 
e Bissau, até então, regiões de pouca relevância no comércio transatlântico A taxa de crédito para comprar os escravos foi 
gradativamente reduzida, até ser abolida. A exportação de cacau, duplicou na quantidade e no preço de venda; o algodão e 
o arroz surgiram como importante produtos da pauta de exportação da região. Na região de Pernambuco e Paraíba, 
também o comércio de açúcar retomou algo de sua antiga importância, tendo a companhia importado mais de 30 mil 
escravos no período de 1760 a 1775. 
377 (MAXWELL, 1978) 
378 (CASTRO, 1856,p. 234) 
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de novos territórios: a ilha de Ano-Bom e Fernão Pó, ambas no Golfo da Guiné379.  

É nesse grave contexto internacional que Portugal aderirá à Liga da Neutralidade Marítima Armada 

junto à Rússia, em 1780. Em momento crítico à sua principal aliada, D. Maria I decidia por estabelecer 

uma aliança defensiva junto a Estados outros de segunda ordem de grande. A posição, claro, não era 

confortável. Ali não ficara acertado nenhum tipo de ação militar defensiva, sendo sua preocupação 

principal a liberdade de comércio. O artigo V é o único em que uma preocupação militar defensiva 

aparece, mas era extremamente vaga.  

Art	  I	  (...)	  1º	  Que	  os	  navios	  neutros	  possam	  livremente	  navegar	  de	  porto	  a	  porto,	  
e	  nas	  costas	  das	  Nações	  em	  guerra.	  

2º	  Que	  os	   effeitos	   e	  mercadorias	  pertencentes	   aos	   súbditos	  das	  Potencias	   em	  
guerra,	  sejam	  livres	  a	  bordo	  das	  embarcações	  neutras,	  exceptaudos	  os	  gêneros	  
de	  contrabando.	  (...)	  

4º	   Que	   para	   determinar	   o	   que	   caracterisa	   um	   porto	   bloqueado,	   se	   não	   deve	  
considerar	  como	  tal,	  senão	  aquelle	  no	  qual	  (pela	  disposição	  da	  Potencia	  que	  o	  
ataca	   com	   um	   numero	   proporcionado	   de	   embarcações	   próximas	   no	   mesmo	  
porto)	  se	  corre	  perigo	  evidente	  de	  entrar	  n’elle.	  

Art	   V.	   “Succedendo	   que	   uma	   ou	   outras	   das	   duas	   Potencias,	   ou	   ambas	  
juntamente,	   por	   occasião	   ou	   em	   ódio	   da	   presente	   Convenção,	   fossem	  
inquietadas	   ou	   molestadas,	   n’esse	   caso	   farão	   causa	   commum	   para	   se	  
defenderem	   reciprocamente,	   e	   trabalharem	   de	   accordo	   por	   obter	   plena	   e	  
inteira	   satisfação,	   tanto	   pelo	   insulto	   feito	   á	   sua	   bandeira,	   como	   pelas	   perdas	  
causas	  a	  seus	  súbditos.380	  

 

Compreensivo o desinteresse e incapacidade da Rússia para tal ação militar. O acordo desagradava 

a Inglaterra, que mantida isolada no jogo da diplomacia do continente desde os conflitos nas Treze 

Colônias, observava uma participação crescente de potências européias e, agora, a perda de seu último 

aliado. Desagradava bem menos a França, que na neutralidade portuguesa, poderia focar suas ações 

militares dando ênfase completa em sua marinha de guerra. Há de se ressaltar que, nesta conexão 

diplomática direta entre Lisboa e Moscou, em meio a uma guerra entre as grandes potências sistêmicas, 

o próprio sistema europeu encontrava sua dimensão moderna. Neste momento, frente o “dilema de 

segurança” imposto pela independência das Treze Colônias, tais laços eram por neutralidade. A 

estratégia funcionou. Portugal não foi atacado no continente e nem na América até o fim da Guerra de 

Independência Norte-Americana, em 1783.     

Embora a arquitetura de poder criada por Pombal tivesse sido deturpada, a burguesia nacional por 

ele criado sobrevivera e parecia se fortalecer, na terceira quarta do século XVIII. A liberalização 

promovida por D. Maria I abria maior possibilidade à oligarquia lusitana defender e manipular o Estado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
379 É importante frisar que o Tratado de Santo Idelfonso, no que pese, os desfavorecimentos impostos aos 

interesses portugueses, confirmava o mérito da causa do “uso possedeti”, e a ideia de respeitas os acidentes 
geográficos e naturais como princípios delimitadores das fronteiras políticas, tal qual defendido pelo Secretário 
português Alexandres de Gusmão,a seu proveito, na década de 1750.  

380 CASTRO, 1856, p. 316/317). 
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a defender seus interesses. O viés liberal da política econômica não freou, mas parece ter, inclusive, 

acelerado o número de oficinas em Portugal, e o processo de substituição de importação iniciado no 

período pombalino intensificou-se por alguns anos.  Entre 1777 e 1788, mais de 263 oficinas novas 

foram criadas, quase o triplo de oficinas criadas no período de D. José I.381 

No que toca à política colonial de D. Maria I, contra a tendência do regime pombalino de 

favorecimento do potencial colonial, estímulo a manufaturas e ascensão de uma elite colonial aos cargos 

administrativos, a nova burguesia lusitana vislumbrou fortalecer os laços hierárquicos entre Metrópole e 

Colônia, garantindo cativo o mercado e o lucro dele proveniente.  

Portugal em si mesmo tinha o que vender: vinho, azeite, sal, couros, frutas, e manufaturas 

diversas. O vinho, sobretudo, foi o grande produto português do século XVIII. No que pese a 

importância das insígnias na exportação do reino, o comércio português com o estrangeiro dependia 

fundamentalmente das colônias e, em especial, do Brasil: do seu açúcar, couro, tabaco, algodão, ouro e 

diamante. Portugal lucrava não só por sua posição intermediária entre os produtos de reexportação de 

suas colônias, como de sua posição intermediária entre suas colônias imperiais e a necessária importação 

vinda do estrangeiro. Não era uma nova realidade o protagonismo do Brasil dentro do Império Português 

e o Martinho de Melo e Castro, nas instruções direcionadas a Luís de Vasconcelos e Sousa, em 1778, 

estava ciente do fato: "sem Brasil, Portugal é uma insignificante potência", afirmava.  

Neste momento, Brasil, Índia e África consumiam três vezes mais importação do estrangeiro 

que a Metrópole. O Brasil, por seu turno, era de longe o maior importador; e só dependia dos braços 

escravos. Era em detrimento das conquistas dos luso-brasileiros que a nova burguesia lusitana queria 

ganhar espaço de atuação. 

Os interesses desta elite industrial e mercantil lusitana assumiam um sentido cada vez menos 

compatível ao “mercantilismo flexível do período pombalino” 382. Uma das mais icônicas políticas 

implementadas, neste sentido, foi a decisão por extinguir as manufaturas têxteis do Brasil, em alvará 

publicado em 1785: 

Quanto	  ás	  fabricas	  e	  manufacturas	  é	  indubitavelmente	  certo	  qu	  sendo	  o	  Estado	  
do	  Brasil	  mais	  fertil	  e	  abundante	  em	  fructos	  e	  producções	  da	  terra,	  e	  tendo	  os	  
seus	  habitantes	  vassallos	  d'esta	  coroa,	  por	  meio	  da	  lavoura	  e	  da	  cultura,	  não	  só	  
tudo	   quanto	   lhes	   é	   necessario	   para	   sustento	   da	   vida,	   mas	   muitos	   artigos	  
importantissimos	   para	   fazerem,	   como	   fazem,	   um	   extenso	   e	   lucrativo	  
commercio	   e	   navegação;	   e	   se	   a	   estas	   incontestaveis	   vantagens	   ajuntarem	   	   as	  
das	   industria	   e	   das	   artes	   para	   o	   vestuario,	   luxo	   e	   outras	   commodidades	  
precisas,	  ou	  que	  o	  uso	  e	  costumes	  têm	  introduzido,	  ficarão	  os	  ditos	  habitantes	  
totalmetne	   independentes	   da	   sua	   capital	   dominante:	   é	   por	   consequencai	  
indispensavelmetne	   necessario	   abolir	   do	   Estado	   do	   Brasil	   as	   ditas	   fabricas	   e	  
manufacturas",	  excepto	  os	  tecidos	  grossos	  de	  uso	  do	  escravos.383	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
381(MAXWELL, 1978) 
382 Idem.   
383 Documentos officiaes Ineditos relativos ao Alvará de 5 de janeiro de 1785, que extinguiu no Brasil todas as fabricas e 
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O temor de autonomização econômica por parte do Brasil parece ter figurado entre os 

sentimentos do reinado de D. Maria I. E quando as políticas coloniais retomaram uma essência 

verticalizada, os eminentes homens da colônia, tendo ascendido social, econômica e politicamente 

rejeitaram-na. O laço do sistema colonial achava-se em seu máximo estado de tensão, com os colonos 

ocupando posições de relevo no corpo administrativo-militar da estrutura imperial da Coroa lusitana e 

conseguindo defender seus direitos com muito mais legitimidade. Não o fosse o desgosto com a política 

colonial conduzida por D. Maria I, combinava-se no imaginário colonial o fascínio que a vitória das 

Treze Colônias Norte Americanas e as novas idéias iluministas emulavam.  

Na Capitania de Minas Gerais, a tributação sobre o quinto do ouro foi sempre um motivo de tensão 

com a coroa lusitana. Em 1777, quando D. Maria I assume condição de rainha, o quinto do ouro não 

rende muito mais do que rendia à altura da década de 1710. Desde a década de 1760, os quintos já não 

atingiam a marca das 100 arrobas tidas como obrigatórias, e nem mesmo as duas derramas haviam 

revertido a tendência descendente na arrecadação do tributo.  

Ainda que soubessem das maiores dificuldades que a exaustão do ouro de aluvião proporcionasse 

aos mineradores, fosse por maior necessidade de equipamentos, materiais e força de trabalho às 

explorações em veios, a Coroa portuguesa e seus representantes insistiram em culpabilizar 

fundamentalmente o contrabando pela redução do tributo real384.    

Quando o recém-chegado governador Visconde de Barbacena ameaçou o lançamento de derrama, 

uma conspiração foi tramada pela rica e letrada intelligentzia local, nela se destacando importantes 

nomes da administração colonial: Cláudio Manuel, José de Alvarenga Peixoto, José Álvares Maciel, o 

cônego Luís Vaz de Correa Toledo, Francisco de Paula Andrada, José Joaquim da Silva Xavier, 

Joaquim Silvério dos Reis, Inácio Pamplona. Eram advogados, juristas, engenheiros, militares, padres, 

todos com inserção na administração da Capitania.  

Descoberta a conspiração, seus membros foram presos e inicio-se apuração jurídica do caso.  

Preocupou gravemente a investigação, o fato de ter sido comprovada a capacidade de articulação 

diplomática desta elite colonial, em especial dos jovens que iam estudar no estrangeiro. Foi provado, que 

anos atrás, em 1786, em Nimes, na França, o norte-americano Thomas Jefferson, foi contactado por um 

estudante carioca, Joaquim José Maia. O conjurado Álvares Maciel fora contemporâneo de Joaquim 

Maia e se mostrara tão interessado quando seu companheiro carioca a respeito das novidades 

internacionais que os rebeldes americanos traziam.  

Os contatos não avançaram da forma esperada, os Estados Unidos tinham grandes interesses 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
manufactura de ouro, prata, sedas, algodão, linho, lã, etc. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Vol. 10. 
1870. P. 213-239. 
384 Era inevitável que a crise do setor da mineração não repercurtisse no poder de emissão de moedas pelo Tesouro. Ao 
longo da década de 1760, 1.30.924.980 réis foram cunhados em média, por ano; mas na década de 1771 a 1782, somente 
569.010.274 réis o seriam.  
 



 
193 

	  

comerciais com Portugal, e não estavam dispostos a perdê-los em auxílio a confederados do Brasil. A 

morte de Maia, por suposto, esfriou a missão diplomática, mas quando José Alvares Maciel regressou ao 

Brasil, em 1788, encontrara um ambiente acolhedor a suas ideias.  

Após 3 anos de investigação, em abril de 1792 saiu o veredicto do tribunal da alçada: dos 

envolvidos, somente um deles, Joaquim José da Silva Xavier, alferes da tropa de cavalaria dos Dragões 

pegou a pena máxima. Os demais foram englobados no perdão régio e sofreram pena de degredo. A 

punição máxima a Tiradentes era tão grave quanto o crime que se lhe imputava e que o próprio 

confessou. O Brasil alcançava sua maturidade e a coroa portuguesa, tendo seus olhos frente aos recentes 

acontecimentos na França, na América do Norte e, mais recente, no Haiti, onde os escravos entrarão em 

rebelião contra os reinóis, tomava a decisão de punir exemplar e publicamente o principal propagandista 

da conjuração: Tiradentes.  

A posição crítica dos confederados de Minas continuou a reverberar na intelectualidade do Rio de 

Janeiro, sendo conhecidas as cartas de Jacinto José da Silva e Mariano José Pereira da Fonseca, no ano 

de 1794, e de maneira ainda mais extrema na Bahia, três anos mais tarde. Em Salvador, na antiga capital 

da colônia, proposições socialmente muito mais revolucionárias começaram a ser divulgadas por 

Cipriano Barata. Então, os contornos ideológicos da Revolução Francesa eram claramente sentidos e se 

propugnava a independência de Portugal, o fim da escravidão, a liberdade de comércio. Aí, quatro 

líderes dos Alfaiates foram enforcados e esquartejados. Outros tantos foram banidos.  

A independência brasileira não se deu, porém, pelo conflito direto e aberto contra Portugal. A 

Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas envolveriam diretamente Portugal, e conseqüências 

inesperadas impactariam também o Brasil, complexificando ainda mais nossa construção política, 

econômica e identitária.  

A invasão do general Junot, em tentativa de obrigar a adesão portuguesa ao “sistema continental” 

francês escancara a fragilidade política e militar da Dinastia de Bragança, e seu destino esteve cada vez 

mais nas mãos do ministro inglês Pitt. Em discurso aos parlamentares ingleses, foi por ele exposto a 

necessidade de a Inglaterra assumir uma política militar de contensão às pretensões napoleônicas em 

plena articulação à política externa de Portugal, sendo um dos pontos, a necessidade de preservação da 

Família Real, que deveria ser trasladada à América, “aonde convém à Grão Bretanha fazer assentar o 

Throno do Imperador Portuguez” 385. Lá da América, a Dinastia garantir-se-ia segura; poderia governar 

seus súditos europeus e combater a Espanha, pela conquista de suas posses no Novo Mundo.   

 

Nas circunstâncias de então, ao príncipe-regente D. João não cabia outra decisão que aquela exposta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
385 PITT, Sobre a continuação da guerra com a França, e a trasladação do throno de Portugal para o Novo Império do 
Brasil. Typografia Lacerdina. Lisboa. 1808. Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7305. Acessado em: 7 
de fevereiro de 2019.   
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por Pitt, que é inclusive endossada com um ultimato: 

(...)	   e	   quando	   elle	   (o	   príncipe	   português)	   ignorante	   de	   seus	   verdadeiros	  
interesses,	  ou	  corrompido	  pelas	  preposições	  pacificas	  da	  França	  não	  annua	  às	  
preposições	   da	   Grão	   Bretanha,	   esta	   faz	   dois	   desembarques	   ou	   invasões	  
súbditas	  naquella	  Peninsula,	  huma	  no	  Brasil,	  outra	  no	  Pará	  (...).	  Mas	  não	  é	  crível	  
que	  o	  Príncipe	  do	  Brasil	  não	  queira	  annuir	  ao	  importantíssimo	  Plano	  evidente	  
demonstrado	  (...)386	  	  

 

A frota inglesa não somente faz a escolta da família real e seus 10 a 15 mil convidados, mas juntos 

embarcam o tesouro real e metade do dinheiro circulante no reino387. Realizava-se o que já houvera sido 

proposto pelo Padre Antônio Vieira e o próprio D. Luís da Cunha, em conjunturas distintas e tão críticas 

quanto as que então então vivenciava o reino. Com a vinda da família real, Portugal ficava à mercê dos 

exércitos ingleses sob liderança de Wellington e Morre. Os enfrentamentos militares na Península se 

prolongariam até 1814, tendo importância decisiva no desenrolar da Guerra.  

Pitt era enfático em relacionar a política de migração da Coroa portuguesa e assinatura do Tratado 

de Livre Comércio. E assim foi cumprido. Para muitos historiadores, o período colonial terminaria ali, 

com a “Abertura dos Portos à Nações Amigas”, como que enfatizando que Portugal tivesse perdido a 

autoridade econômica sobre o Brasil. Nossa independência política tardaria 14 anos. Ocorreria em 1822, 

sem que fosse realizada uma guerra decisiva contra a antiga Metrópole.  

Éramos, então, superiores a Portugal econômica e demograficamente. Herdávamos um território 

uno e relativamente coeso, fruto dos impactos econômicos positivos que o ouro lhe imprimira nas 

décadas anteriores.     

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
386 Idem.  
387 (FAORO, 1991) 
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4. “A ERA DE OURO DAS MINAS GERAIS”: DO BRASIL DO AÇÚCAR AO 

BRASIL DO OURO  

 

 

Pedro	  Álvares	  Cabral Fernão	  Dias	  Paes	  Leme Gomes	  Freire 

Joaquim	  Silvério Tomás	  Antônio	  Gonzaga Joaquim	  José	  da	  Silva	  
Xavier 
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Tendo em mente as estruturas de “longa duração” construídas pela rivalidade entre as potências 

européias e a específica inserção de Portugal no sistema internacional, passamos a investigar, a trajetória 

histórica da Capitania. Preocupa-nos enfatizar as ações dos governadores da Capitania no que toca à 

necessidade de conquista do território, ordenação da estrutura administrativa, jurídica, militar e tributária 

sobre as Minas Gerais, também as reações da sociedade mineira setecentista, sobressaindo a Conjuração 

Mineira. 

O primeiro esforço será o de inserir a história da Capitania de Minas Gerais dentro do contexto mais 

amplo que é a história do Brasil Colônia. Proposta que nos aponta a um recuo histórico à viagem da frota 

comandada por Pedro Álvares Cabral e, a partir daí, a construção do “Brasil do Açúcar”.  

A estratégia de colonização privilegiou a ocupação com base em grandes propriedades particulares 

de terra, o plantio de cana de açúcar e a instalação de engenhos. Entre a Casa Grande e Senzala se 

desenvolveu a relação pessoal do senhor e escravo, relação que se corporifica nas entranhas do Nordeste 

brasileiro.  

O latifúndio açucareiro vincou os laços externos do Brasil. Foi ele quem, por dois séculos, nos 

conectou diretamente à Europa e à África. Nossa ocupação se dava fundamental pela costa. 

Caranqueijos perfilando a costa. O sertão era o desconhecido. Por suposto, o lócus onde se ubicavam as 

lendas do Sabarabuçú, Itabaiana, as montanhas de prata; a Serra das Esmeraldas, ou Lagoa Vapabuçu. 

Foi com um século e meio de atraso em relação aos espanhóis que os mitos das riquezas minerais se 

corporificaram a Portugal. A série de descobertas auríferas realizadas até então onde era o Sertão dos 

Cataguazes se confirmou um dos principais fenômenos da história econômica mineira, brasileira e 

europeia setecentista.  

Foram bandeirantes paulistas, outrora muito mais preocupadas na preação indígena, quem cravaram 

seus nomes dentre os primeiros desbravadores do ouro de Minas. O mérito do manifesto teria cabido a 

Carlos Pedroso, financiador de uma expedição que visava confirmar a descoberta do recém-falecido 

Antônio Rodrigues Arzão, e repassada a seu cunhado Bueno Siqueira. Quando do manifesto do ouro se 

seguiu enxame espetacular de reinóis e colonos ao Sertão dos Cataguazes, naquela que foi a mais 

importante migração não forçada de todo o período colonial brasileiro.  

O Regimento de Terras Minerais, publicado em 1702, deu o norte da organização tributária sobre as 

Minas Gerais ao longo de todo o século. Por ele era imposto o direito real de cobrança pela quinta parte 

do ouro extraído.  A forma de cobrança variou, porém, ao longo do tempo, modificando-se ao sabor das 

estratégias metropolitana em estimular a produção, garantir sua receita e evitar o contrabando. Alternou-

se entre os sistemas de cobrança por bateias, finta, capitação e maneiro, casas de fundição. A cada 

regime específico se enquadrou como corolário, um distinto padrão monetário imposto também um 

câmbio específico á oitava de ouro, que sempre correu como moeda sonante.   

Os primeiros anos de conquista e ocupação do território foram caracterizados por forte rivalidade 
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entre os grupos migrantes, em plena disputa pelos melhores lotes auríferos e o controle sobre o comércio 

dos escassos recursos alimentares. A Guerra dos Emboabas, no fim da primeira década do século, e a 

Revolta de Vila Rica, na segunda, são as mais evidentes manifestações da dificuldade metropolitana em 

impor seu mando sobre a região. Confrontando-se aos representantes de D. João V, erguem-se as vozes 

de Manuel Nunes Leal, Sebastião Pedrosa, Filipe dos Santos.  

A persistente pressão interna dos súditos e a necessidade de manter o controle sobre território que se 

mostrava riquíssimo induziram a Coroa a uma reorganização da estrutura administrativa das Capitanias 

do Centro-sul da América portuguesa, autonomizando da alçada da Capitania do Rio de Janeiro, depois 

da de São Paulo, o Sertão de Cataguazes, oficialmente Minas Gerais, no ano de 1720.   

O fato de Minas Gerais extrair ouro em pó, mais claramente seja dito, o fato do fruto do trabalho do 

minerador ser ouro em pó, poder de compra e moeda sonante, garantia especificidades à estrutura 

produtiva e social da Capitania. Em comparação ao “Brasil do Açúcar”, a sociedade e a economia 

mineira conformaram-se mais diversas e dinâmicas. Trata-se de região que passa por célere processo de 

ampliação e diversificação das atividades produtivas, as quais se multiplicam a partir da mineração e 

passam a englobar também a agricultura, comércio e serviços. Trata-se, de um processo histórico de 

rápido crescimento demográfico, brutalmente vinculado ao aumento da mão de obra escrava.   

Crível o juízo de que maiores oportunidades de ascensão econômica existiam na Capitania de 

Minas, especialmente para brancos, mestiços e negros alforriados, não há porque se omitir, porém, que 

foi igualmente nas Minas Gerais que surgiu a mais importante confederação de quilombolas conhecida 

do Brasil Setecentista: o Quilombo do Campo Grande. Localizado no centro-oeste da capitania, entre os 

Rio Grande e o São Francisco, protegidos pelas Serras da Canastra, Piumhi e Boa Esperança. A 

confederação foi comparada a Palmares e nosso zumbi, foi Pai Ambrósio. Vários foram os ataques 

comandados contra o Quilombo. Conta-se, que na última missão, liderada por Bartolomeu Bueno do 

Prado, em 1760, este teria regressado com 3900 pares de orelhas negros. 

Foi, em 1729, no governo de D. Lourenço de Almeida que se descobriu ser Minas Gerais rica em 

diamantes. Estavam localizados nos arredores do Arraial do Tejuco, em nos de uma das vertentes da 

Serra do Espinhaço. A enxurrada de diamantes afetou de imediato os preços no mercado europeu, e se 

decidiu por uma política de cerceamento da região. Criou-se o Distrito Diamantino, em 1734, vedaram-

se por completo as lavras por meia década e, a partir de então, se iniciou um regime de exploração das 

pedras preciosas por concessão de contratos a particulares. A partir de certo momento, também um 

regimes de contrato organizou o ingresso de pedras no mercado europeu. Enquanto as famílias 

Fernandes de Oliveira e Caldeira Brant eram os privilegiados no Distrito, eram casas inglesas e 

holandesas selecionadas, quem mais lucravam na mercantilização das pedras: Bristows Warde, John 

Gore, Daniel Gildemeester, Benjamin e Abrahão Cohen. Pombal, em 1771, decidirá pelo fim dos 

contratos de exploração mineral e assumirá a atividade como monopólio real, criando a Companhia Real 
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de Extração de Diamante.   

Diferentemente da economia açucareira, agrária, a economia mineradora era uma economia urbana, 

e em Minas, floresceu uma arquitetura urbana de excelência a partir de meados do século. Em plena 

sintonia com o movimento da Contra Reforma européia, as nucleações urbanas de Minas tornaram-se 

obras-primas da arte barroca. Encravadas nas montanhas, igrejas, capelas e oratórios criaram um 

complexo urbano de devoção e fé.   

Alhures, onde séculos foram necessários para o florescimento de uma cultura artística, em Minas, 

não havia sido necessário mais que meia centúria. Célere o processo impressiona ainda quando 

compreendido dentro das gigantescas dificuldades que a distância impunha, separadas a região dos focos 

civilizacionais europeus, e sem contar com o auxílio sistemático da educação das Ordens Regulares, em 

especial dos jesuítas, expulsas que foram as Ordens da Capitania nos pródromos de sua autonomização 

administrativa.  

Em Minas, o papel central foi desempenhado pelas Ordens e Irmandades. Seus principais mestres 

foram nativos da região: Aleijadinho e Ataíde. Sua matéria-prima é autóctone: a pedra sabão. Sua força 

fundamental, também autóctone: mestiços.  Esse florescimento não se restringiu à arquitetura urbana, 

também pode ser percebido na música, na poesia, e na política. O ouro propiciara muito mais do que 

riqueza. O ouro propiciou a sedimentação de uma população e a construção de condições materiais e 

espirituais em um território que há menos de um século inexistia importância.  

A Conjuração Mineira parece ser o resultado imediato da confluência de impactos negativos 

vinculados à exaustão aurífera, e a tensa relação iniciada entre a Coroa portuguesa e a plutocracia 

mineira. Visconde de Barbacena foi o governador incumbido de lançar a derrama, referente há anos que 

a tributação do ouro não atingia a cota mínima pretendida de 100 arrobas. Era responsável, igualmente, 

por rever vários contratos sobre a administração da Junta da Fazenda de Minas e de cobrar dívidas de 

poderosos contratantes.  

As atitudes da Coroa portuguesa serviram como catalisador dos interesses desta plutocracia 

insatisfeita com os rumos da política colonial, a qual se mobilizou em uma conjuração que pretendia 

tomar o poder. Sonhavam esses homens, não mais com as minas de ouro e prata do sertão, mas em 

seguir o caminho que as 13 colônias norte-americanas lhes haviam apontado como possível. Queriam 

liberdade, a independência política de Portugal e a fundação de uma República autônoma.    



 
199 

	  

Mapa	  da	  América	  Meridional	  confeccionado	  com	  riqueza	  de	  
detalhes	  pelo	  cartógrafo	  holandês	  Henricus	  Hondius	  e	  publicado	  

pela	  primeira	  vez	  em	  1628,	  no	  atlas	  Totius	  Orbis	  
Terrarum.	  Domínio	  público,	  Mapoteca	  do	  Ministério	  das	  

Relações	  Exteriores.	   

4.1. O BRASIL DO AÇÚCAR 

Figura 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O descobrimento do Brasil por Cabral, em 1500, enquadra-se dentro do processo de expansão do 

poder ultramarino lusitano. Não se trata de ato fortuito, ainda que acusado de ter sido uma descoberta 

inesperada.  É fruto direto das grandes aventuras portuguesas e de exaustivo planejamento. Foi, sim, 

nossa descoberta um dos resultados de quase um século de explorações marítimas em alto-mar. 

Resultado de profundos estudos astronômicos e uma completa revolução das técnicas e instrumentos de 

navegação, desde a construção dos cascos à mastreação dos navios.   

A expedição naval liderada por Pedro Álvares Cabral era composta de 13 navios e 1500 homens. 

Seu objetivo era atingir e se impor nas Índias. Pelo número de frotas e a marinheiros fica evidente que 

não era uma mera missão exploratória, mas de conquista. Partiu da Ermida do Restelo (capela protetora 

das navegações portuguesas, localizada às margens do Tejo), em 9 de março de 1500. No quinto dia de 

navegação em sentido Nordeste-sudeste passou pelas Ilhas Canárias e, no décimo - terceiro, ancorou-se 

em Cabo Verde. A partir de então, a frota deveria afastar-se da costa africana e adentrar o Atlântico 

profundo. Embrenhava na imensidão oceânica em busca de uma corrente de ar que, sabia-se por 
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experiências pretéritas, os levasse primeiro a sudoeste. Sabia-se por experiência, que esta imersão no 

Atlântico garantia posteriormente uma corrente que os conduzia em direção sudeste, reaproximando-lhes 

do continente africano, já em vias uma penetração mais sutil no Cabo da Boa Esperança.  

A frota de Cabral ainda se encontrava mergulhada no Atlântico, quando, no dia 21 de abril, foram 

avistados sinais de terra. Avistaram-se, primeiro, algas; em seguida, pássaros, chamadas de “fura 

buchos”. No dia seguinte, foi avistado um grande morro, alto e redondo, o qual se denominou Monte 

Pascoal. A Terra foi denominada de Vera Cruz. Só dez anos mais tarde os portugueses passariam a lhe 

chamar "Brasil" - referência à grande quantidade de madeira vermelha aqui existente. 

Foram avistados alguns nativos, os quais no total somaram-se em número de 18, e travaram contato 

amistoso com o português Nicolau Coelho. A embarcação buscou, então, ancoragem em uma baía que 

foi denominada Porto Seguro, e aí foi realizado um segundo contato com silvícolas. As descrições destes 

primeiros contatos entre portugueses e silvícolas elaboradas pelo escrivão da frota, Pero Vaz de 

Caminha, são a certidão de nascimento do Brasil moderno. Nela, identificamos a curiosidade de ambas 

as partes, e o anseio do português por riquezas fáceis, em especial, riquezas minerais.  

Dois índios foram levados à nau Capitania. Estavam nus. Tinham furos na boca. Seus cabelos eram 

lisos.  

O	  Capitão,	   quando	   eles	   vieram,	   estava	   sentado	   em	  uma	   cadeira,	   bem	   vestido,	  
com	   um	   colar	   de	   ouro	   mui	   grande	   ao	   pescoço,	   e	   aos	   pés	   uma	   alcatifa	   por	  
estrado.	   Sancho	  de	  Tovar,	   Simão	  de	  Miranda,	  Nicolau	  Coelho,	  Aires	  Correia,	   e	  
nós	   outros	   que	   aqui	   na	   nau	   com	   ele	   vamos,	   sentados	   no	   chão,	   pela	   alcatifa.	  
Acenderam-‐se	  tochas.	  Entraram.	  Mas	  não	  fizeram	  sinal	  de	  cortesia,	  nem	  de	  falar	  
ao	   Capitão	   nem	   a	   ninguém.	   Porém	   um	   deles	   pôs	   olho	   no	   colar	   do	   Capitão,	   e	  
começou	  de	  acenar	  com	  a	  mão	  para	  a	  terra	  e	  depois	  para	  o	  colar,	  como	  que	  nos	  
dizendo	  que	  ali	   havia	  ouro.	  Também	  olhou	  para	  um	  castiçal	   de	  prata	   e	   assim	  
mesmo	  acenava	  para	  a	   terra	   e	  novamente	  para	  o	   castiçal	   como	   se	   lá	   também	  
houvesse	  prata.	  	  

Mostraram-‐lhes	   um	   papagaio	   pardo	   que	   o	   Capitão	   traz	   consigo;	   tomaram-‐no	  
logo	   na	   mão	   e	   acenaram	   para	   a	   terra,	   como	   quem	   diz	   que	   os	   havia	   ali.	  
Mostraram-‐lhes	   um	   carneiro:	   não	   fizeram	   caso.	  Mostraram-‐lhes	   uma	   galinha,	  
quase	   tiveram	   medo	   dela:	   não	   lhe	   queriam	   pôr	   a	   mão;	   e	   depois	   a	   tomaram	  
como	  que	  espantados.	  

Deram-‐lhes	   ali	   de	   comer:	   pão	   e	   peixe	   cozido,	   confeitos,	   fartéis,	   mel	   e	   figos	  
passados.	   Não	   quiseram	   comer	   quase	   nada	   daquilo;	   e,	   se	   alguma	   coisa	  
provaram,	   logo	   a	   lançaram	   fora.	   Trouxeram-‐lhes	   vinho	   numa	   taça;	   mal	   lhe	  
puseram	   a	   boca;	   não	   gostaram	   nada,	   nem	   quiseram	   mais.	   Trouxeram-‐lhes	   a	  
água	  em	  uma	  albarrada.	  Não	  beberam.	  Mal	  a	  tomaram	  na	  boca,	  que	  lavaram,	  e	  
logo	  a	  lançaram	  fora.	  

Viu	  um	  deles	  umas	  contas	  de	  rosário,	  brancas;	  acenou	  que	  lhas	  dessem,	  folgou	  
muito	  com	  elas,	  e	  lançou-‐as	  ao	  pescoço.	  Depois	  tirou-‐as	  e	  enrolou-‐as	  no	  braço	  e	  
acenava	  para	  a	  terra	  e	  de	  novo	  para	  as	  contas	  e	  para	  o	  colar	  do	  Capitão,	  como	  
dizendo	  que	  dariam	  ouro	  por	  aquilo	  
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Índios	  Machacarí,	  Camacan,	  Botocudo	  e	  Purí,	  
Rugendas. 

Isto	  tomávamos	  nós	  assim	  por	  assim	  o	  desejarmos.	  Mas	  se	  ele	  queria	  dizer	  que	  
levaria	  as	  contas	  e	  mais	  o	  colar,	  isto	  não	  o	  queríamos	  nós	  entender,	  porque	  não	  
lho	  havíamos	  de	  dar.	  E	  depois	  tornou	  as	  contas	  a	  quem	  lhas	  dera	  (...).	  388	  

Do primeiro contato com os silvícolas pouco se extraiu. Sabe-se que foi feito por Diogo Dias e um 

gaiteiro, os quais tomaram os índios pelas mãos e dançaram ao som de música. Não se tratava de uma 

sociedade complexa tal qual a descoberta pelos espanhóis na América Central e Caribe. Não sendo 

possível estabelecer nenhum comércio direto, trataram de alimentar-se de sonhos: a terra era de ótima 

qualidade e, pelos relatos de seus nativos, existiam metais preciosos em seu interior. A primeira missa 

em terra firme foi rezada no dia 1 de maio pelo padre Frei Henrique Soares. Assistiram 60 índios. Por 

certo, mais curiosos, do que propriamente interessados na prática religiosa.  

 
Figura 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 2 de maio, a frota seguiu para sua missão na Índia. A nau de Gaspar de Lemos se dissipou 

do comboio e tomou rumo de volta a Portugal, levando a carta de Pero Vaz de Caminha. Calecute foi 

atingida no dia 13 de setembro, seis meses após sua partida de Lisboa. Dos treze navios que iniciaram 

viagem, cinco foram perdidos no caminho de ida, entre eles o de Bartolomeu Dias, que naufragou no 

Cabo da Boa Esperança.  

Essa divisão da frota é digna de atenção. Notável, a capacidade técnica dos navegadores 

portugueses e seu domínio sobre as correntes de ar do Atlântico. Enquanto parte da frota segue à Índia, 

um navio se destaca, assume distinta posição de suas velas e toma uma corrente de ar distinta à do grupo 

principal, de modo que seja conduzido à Europa. Limitemo-nos ao fato concreto de que, aos 

contemporâneos, o Brasil nascia como uma peça acessória ao grande comércio asiático; e que os feitos 

de Vasco da Gama e Cristóvão Colombo pareciam muito superiores aos de Cabral e do descobrimento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
388 CAMINHA, P. V. Carta de Descobrimento do Brasil. Disponível em: 
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf.  Acessado em: 13 de fevereiro de 2019. 
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do Brasil, aos homens a ele contemporâneos.  

Colônia coadjuvante dentro do contexto do império ultramarino português quinhentista, Portugal 

lutará o justo suficiente para conservação de suas posições ao longo da costa do novo território 

descoberto e organização de uma estrutura mínima capaz de explorar os recursos naturais e humanos 

disponíveis no novo achado. A primeira missão de exploração da costa brasileira foi liderada por Gaspar 

de Lemos e Américo Vespúcio, já no ano de 1501. A eles cabe a façanha do primeiro levantamento dos 

acidentes geográficos de nossa costa. Em 1503, Gonçalo Coelho e, novamente, Vespúcio, irão realizar 

segunda missão exploratória, inclusive, com uma penetração e reconhecimento territorial na região de 

Arraial do Cabo e Cabo Frio.  

Por algum tempo, o Brasil assumirá importância à navegação portuguesa pela facilidade que 

propiciava na defesa da rota comercial em direção à Ásia, e como ponto de apoio logístico para 

reabastecimento hídrico, e conserto dos cascos das embarcações. Economicamente, não é de grande 

valia o território, e nem há nele uma população indígena de grau civilizatório alto o suficiente para que se 

estabeleçam relações comerciais imediatas.  

As explorações comerciais no Brasil ao longo dos primeiros 30 anos se limitaram, quase 

exclusivamente, ao pau-brasil. Sua extração e comércio foram declarados estanco, ou seja, monopólio 

real, só se podendo explorá-lo por concessão. O primeiro arrendatário foi Fernão de Noronha, em 1502, 

quem deveria arcar com todo o investimento e alienar 20% dos lucros à coroa. A predação era realizada 

pelos nativos, que armazenavam os toros de madeira em armazéns rudimentares, e recebiam 

quinquilharias por seus serviços.  A atividade, claro, não estimulou a fixação territorial do homem branco 

na terra recém descoberta, e se limitou à organização de algumas feitorias.  

Somente a partir da terceira década, preocupou-se a Coroa portuguesa com a ocupação efetiva do 

território. Tratava-se de uma política colonial assentada no fomento da agricultura - mais estável e ampla 

do que a mera extração madeireira. A Coroa portuguesa agiu com pioneirismo ao vislumbrar 

transplantar ao Brasil, em escala muito superior, suas experiências de conquista e ocupação nas ilhas do 

Atlântico. 

Inaugurada pela concessão a Martin Afonso de Souza, a política de colonização por distribuição de 

capitanias hereditárias obedecia a interesses militares e econômicos. Cedidas por Cartas de Doação, o rei 

português atribuía aos capitães donatários a qualidade de autoridade soberana e, por meio da Carta de 

Foral, estabelecia os direitos e deveres a serem por eles zelados e cumpridos.  

O primeiro núcleo de colonização, a Vila de São Vicente, foi erguido no ano de 1532, a partir do 

engenho de São Jorge de Erasmos. O núcleo se estendeu com a ajuda de João Ramalho, naúfrago que 

vivia há anos entre os indígenas, que fundou a Vila de Santo André da Borda do Campo, adentrando o 

planalto de Piratininga. Outro grande nome destes remotos tempos foi Brás Cubas, escudeiro de Martim 

Afonso, quem fundou a Vila de Santos, em 1545, na costa. 
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Entre 1534 e 1536, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, e tais capitanias foram 

doadas a doze donatários. Dois documentos regulavam a concessão: a carta de doação e o foral, os quais, 

em conjunto, estabeleciam que, apesar de hereditárias, as capitanias não eram de propriedade dos 

capitães donatários, mas sim da Coroa, e o que era transferido a ele era o direito de exercer sua 

administração, de zelar por suas finanças, pela justiça e realizar o policiamento. Deveria o capitão 

donatário lutar pelos interesses da Coroa, e somente a ele era permitido a concessão de sesmarias - essas, 

sim, privadas. Cada uma destas faixas de terras alcançava de 10 a 16 léguas na costa e se estendia, 

teoricamente, até a linha imaginária de Tordesilhas. Pelo foral, estabelecia-se que o monopólio das 

especiarias cabia à coroa e a ela deveria ser paga a quinta parte de metais preciosos explorados, ao 

mesmo tempo, caberia ao donatário o direito à redízima das rendas da Metrópole e a vintena da 

comercialização do pau-brasil.    

A necessidade de altos investimentos, a distância entre a colônia e a Metrópole, o maior interesse 

pelas Índias, a relação competitiva entre os nativos e os colonos, todos são motivos mais que suficientes 

para se compreender as dificuldades enfrentadas pelos capitães donatários – pelo menos daqueles que 

para cá vieram – em seu intento de colonização. Duas capitanias que se destacaram nestes primeiros 

momentos foram a Capitania de Pernambuco, sob mando de Duarte Coelho, e São Paulo, em comando 

de Martim Afonso.  

Na Capitania da Bahia de Todos os Santos – de central localização e importantíssima pelos ventos – 

fortuna diversa enfrentou o capitão donatário Francisco Pereira Coutinho, morto pelos nativos. A 

vacância da capitania da Bahia, o insucesso relativo da política de colonização por capitanias e a recente 

descoberta das minas de Potosí motivaram D. João III pela criação de um novo tipo de administração: o 

governo-geral.  

O Regimento de Instalação do Governo Geral, documento destinado a Tomé de Sousa, regulava as 

novas disposições a serem seguidas pelo primeiro governador geral do Brasil. O órgão não suplantava as 

donatarias, mas restringiu as atribuições militares, fazendárias e de aplicação da justiça, até então nas 

mãos dos capitães, agora, a cargo do ouvidor-mor e provedor-mor389. Fazia de Salvador, cidade a ser 

fundada na Baía de Todos os Santos, a sua capital390.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
389 Na tentativa de centralizar a adminstração colonial e reduzir a vulnerabilidade das capitanias ao longo do 

séculos o Governo Geral buscará submeter as capitanias hereditárias em capitanias reai, tendo prevalecido, 
contudo, uma certa sobreposição de direitos e deveres e a eliminação completa, até que em meados do século 
XVIII o processo tenha se concluído. 

390 "Eu El Rei faço saber a vós Thomé de Sousa fidalgo de minha Casa que vendo eu quanto serviço de Deus e meu é 
conservar e enobrecer as Capitanias e povoações das terras do Brasil e dar ordem e maneira com que melhor e mais 
seguramente se possam ir povoando para exaltamento da nossa Santa Fé e proveito de meus reinos e senhorios e dos 
naturais deles ordenei ora de mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em um lugar 
conveniente para daí se dar favor e ajuda às outras povoações e se ministrar justiça e prover nas coisas que cumprirem a 
meu serviço e aos negócios de minha fazenda e a bem das partes e por ser informado que a Bahia de Todos os Santos é o 
lugar mais conveniente da costa do Brasil para se poder fazer a dita povoação e assento assim pela disposição do porto e 
rios que nela entram como pela bondade abastança e saúde da terra e por outros respeitos hei por meu serviço que na dita 
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Ajudado por Caramuru, antigo naufrago, Tomé de Sousa instalou na Bahia 600 colonos, 400 

degredados e 6 padres jesuítas - chefiados pelo Padre Manuel de Nóbrega. Instruído pelo documento 

real, o governador deveria agir cautelosamente, deveria gastar mais tempo no assentamento do sítio e em 

sua defesa para, em seguida, investigar a respeito do assassinato do antigo capitão donatário e, quando 

houvesse oportunidade, punir exemplarmente os culpados.  

Eu	  sou	  informado	  que	  a	  gente	  que	  possui	  a	  dita	  terra	  da	  Bahia	  é	  uma	  pequena	  
parte	  da	  linhagem	  dos	  tupinambás	  e	  que	  poderá	  haver	  deles	  nela	  de	  cinco	  até	  
seis	  mil	  homens	  de	  peleja	  os	  quais	  ocupam	  ao	   longo	  da	  costa	  para	  a	  parte	  do	  
norte	  até	  Totuapara	  que	  são	  seis	  léguas	  e	  pelo	  sertão	  até	  a	  entrada	  do	  Peruaçu	  
que	  serão	  cinco	  léguas	  (...)	  	  

sou	   informado	   que	   no	   ano	   de	   quarenta	   e	   cinco	   estando	   Francisco	   Pereira	  
Coutinho	  por	  capitão	  da	  dita	  Bahia	  alguma	  desta	  gente	  lhe	  fez	  guerra	  e	  o	  lançou	  
da	   terra	   e	   destruiu	   as	   fazendas".	   (...)	   "E	   tanto	  que	   a	   dita	   cerca	   for	   reparada	   e	  
estiverdes	   provido	   do	   necessário	   e	   o	   tempo	   vos	   parecer	   disposto	   para	   isso	  
praticareis	  com	  pessoas	  que	  o	  bem	  entendam	  a	  maneira	  que	  tereis	  para	  poder	  
castigar	  os	  culpados	  o	  mais	  a	  vosso	  salvo	  e	  com	  menos	  risco	  da	  gente	  que	  puder	  
ser	   e	   como	   assim	   tiverdes	   praticado	   o	   poreis	   em	   ordem	   destruindo-‐lhe	   suas	  
aldeias	  e	  povoações	  e	  matando	  e	  cativando	  aquela	  parte	  deles	  que	  vos	  parecer	  
que	  basta	  para	  seu	  castigo	  e	  exemplo	  de	  todos	  e	  daí	  em	  diante	  pedindo-‐vos	  paz	  
lha	   concedais	  dando-‐lhe	  perdão	  e	   isso	  porém	  com	  eles	   ficarem	  reconhecendo	  
sujeição	   e	   vassalagem	   e	   com	   encargo	   de	   darem	   em	   cada	   um	   ano	   alguns	  
mantimentos	   para	   a	   gente	   da	   povoação	   e	   no	   tempo	   que	   vos	   pedirem	   paz	  
trabalhareis	  por	  haver	  a	  vosso	  poder	  alguns	  dos	  principais	  que	   foram	  no	  dito	  
alevantamento	  e	  estes	  mandareis	  por	   justiça	  enforcar	  nas	  aldeias	  donde	  eram	  
principais.391	  

O mesmo poder que punia, deveria perdoar, quando solicitado. Tomé de Sousa cumpriu sua 

missão. Salvador se fez capital da América portuguesa, e, em 1551, se tornou sede do primeiro bispado 

do Brasil, sendo o primeiro bispo D. Pero Fernandes Sardinha. 

O Governo geral inicia uma fase de ocupação programada do território colonial, a qual tem como 

seu corolário uma ocupação econômica. Diferencia-se, portanto, da exploração comercial realizada na 

África e na Ásia, fruto da inserção em um comércio pré-existente. A iniciativa desse processo 

programado de colonização, assentado nas bases do latifúndio açucareiro, é fruto tanto da experiência 

pretérita dos portugueses nas ilhas de Açores e Madeiras, como da ascensão do açúcar como mercadoria 

de alta aceitação no mercado europeu. Não o bastassem, contribuía enormemente à indústria a qualidade 

do solo massapé e o clima quente e úmido do Nordeste brasileiro. A solução do problema da mão-de-

obra, seja porque a Metrópole viveu em escassez de homens, seja porque os indígenas não se 

adequavam a um trabalho mecânico, repetitivo, e se mostravam safos em suas fugas para o sertão, 

passou pela reinvenção da escravidão.  Os principais grupos negros trazidos foram sudaneses, originários 

da Nigéria, Daomé e Costa do Ouro; os bantos, da região de Angola, Congo e Moçambique; e o malês, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bahia se faça a dita povoação e assento e para isso vá uma armada com gente artilharia armas e munições e todo o mais 
que for necessário.”  
391 Regimento que levou Tomé de Souza governador do Brasil, Almerim, 17/12/1548. Disponível em: 

http://www.historia-brasil.com/colonia/constituicao-1548.htm. Acessado em: julho de 2018.  
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sudaneses islamizados. 
Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratégia portuguesa de colonização do Brasil teve como principal característica o poder 

exclusivista, ditado por Lisboa, que assumia a condição de Metrópole, a qual se beneficiava das receitas 

das atividades econômicas que aqui se engendravam.  

Na agricultura e indústria do açúcar, assentou a ocupação e exploração da região mais dinâmica do 

Brasil nos dois primeiros séculos de nosso período colonial, tendo sido nas Capitanias de Pernambuco e 

Bahia onde tais atividades prosperaram com mais intensidade. Foi o açúcar, a princípio, a empresa 

colonial que permitiu ultrapassar o que fora um contato relativamente fortuito entre o Brasil e Portugal, e 

permitisse as condições materiais básicas para que se iniciasse a conformação de uma sociedade com 

“qualidade de permanência”.392  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
392  Caio Prado Jr. Em Formação do Brasil Contemporâneo expõem a influência dos escritos de Gilberto Freire, 

quando afirma ser “sociedade com características nacionais e qualidades de permanência” (PRADO, 1969) 

Negros	  Benguela,	  Congo,	  Angola,	  Monjolo,	  Cabinda,	  
Quiloa,	  Rebolla,	  Mina	  e	  Mozambique,	  Rugendas. 
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Moulin	  à	  sucre,	  Rugendas. 

Célula da política de colonização, o grande latifúndio açucareiro é caracterizado pela tradicional, 

casa grande, senzala e capela, símbolos máximos de poder do senhor de engenho. Seu domínio fundiário 

era composto por extensa plantação da cana, também das estruturas de trabalho para se extrair a garapa 

da cana e da garapa fazer o açúcar, por exemplo, a roda d'água, moenda, casa de purgar.  

 
Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grande latifúndio não deve ser entendido, porém, como tipo mais ordinário de estabelecimento 

rural dos produtores de cana da economia brasileira. Muito mais comum são os inúmeros pequenos 

produtores. É verdade que, a dependência dos pequenos produtos de cana ao latifúndio era direta, dado 

que alugam as instalações industriais do engenho. Há, porém, uma miríade de pequenos produtores 

rurais, envolvidos com a cana ou com a agricultura do tabaco393, do algodão, de gêneros de subsistência 

tais; outros diretamente envolvidos com a pecuária394, ou catequização dos índios, todos estes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
393 A importância do tabaco cresce proporcionalmente ao tráfico de escravos por ter sido ele utilizado como 

moeda de troca na África. 
394 A pecuária merece um papel de destaque na historio e historiografia brasileira. Além de atividade econômica 

complemantar, seja como fornecedora de força de tração, carne ou couro, exerceu papel de protagonismo como 
elemento de penetração e povoamento do sertão. Atividade extensiva, desenvolveu-se tendo como epicentro os 
núcleos de povoamento que abastecia e seguindo a linha das bacias hidrográficas. As fronteiras coloniais, 
abertas, foram expandidas com o deslocamento do gado, em busca de novas pastangens.  A pecuária conecta o 
sertão e o litoral açucareiro. Essa visão cabe perfeitamente ao Nordeste, da Bahia ao Maranhão, com destaque 
às fazendas do Rio São Francisco. 
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desenvolvem atividades contribuem à construção das condições materiais de reprodução da vida na 

colônia.  

A descoberta espanhola das minas de Potosí exerceu, a partir de meados do século XVI, grande 

fascínio sobre os colonos portugueses, os quais adentraram o sertão, na esperança de atingirem a prata 

boliviana ou eles próprios encontrarem o seu El Dourado. Curioso o fato que, infrutíferas em seu intento, 

algumas das mais famosas entradas organizadas neste período seguiram o caminho onde, século e meio 

mais tarde, seriam encontrados pedras e metais preciosos.  

Caramuru foi o primeiro informante reinol dos sertões da América portuguesa. Teria coletado com 

os nativos tupiniquins e tupinambás as notícias de esmeraldas no interior do país. Notícias estas que 

teriam motivado a expedição organizada por Tomé de Sousa e Campos Tourinho, cuja liderança coube a 

Francisco Spinosa, castelhano, egresso do Peru, destro na mineração. 

Spinoza liderou um dos mais célebres roteiros expedicionários do período colonial brasileiro. 

Realizado em 1553, partiu de Porto Seguro, seguiu o Rio Jequitinhonha, e após transposição do que veio 

a ser denominada Serra do Espinhaço, adentrou a bacia do Rio São Francisco descendo o Rio das 

Velhas. Outras entradas a ela se seguiram, partindo uns de Salvador, outras de Porto Seguro. Todas as 

missões utilizavam, então, das vias naturais como meios de penetração ao território, destacando-se os 

caminhos pelo Rio Paraguaçu, Pardo, Jequitinhonha, Caravelas, Doce. Nenhuma delas logrou sucesso 

imediato. 

O sucesso dos ibéricos na efetivação de suas políticas ultramarinas fez-lhes inimigos de ingleses, 

franceses e holandeses, que, em menosprezo às determinações bilateralmente estabelecidas pelo Tratado 

de Tordesilhas ou qualquer bula papal, lançaram-se ao mar, decididos a compartilhar de tais riquezas. Já 

nos anos seguintes à exploração e comércio do pau-brasil, o litoral brasileiro passou a ser 

sistematicamente frequentado por corsários europeus. Umas das mais antigas missões guarda-costas 

conhecidas foi realizada por Cristóvão Jacques, em diferentes momentos entre os anos de 1516 e 1526. 

Como era de se esperar, pouco resultado surtia para além do aprisionamento de um ou outro navio. A 

costa brasileira era por demais extensa e mostrava-se impossível impor vigília permanente a toda ela. 

O maior desafio ao domínio português sobre a América portuguesa foi a ocupação francesa liderada 

por Villegagnon, que, em aliança com os índios tamoios, resultou na construção de um refúgio 

huguenote na Baía de Guanabara, no ano de 1555.  Sofreu a França Antártica uma série de ataques antes 

de ser vencida pelas forças de Mem de Sá, terceiro governador-geral do Brasil, e seu sobrinho, Estácio 

de Sá. O resultado imediato da vitória portuguesa foi a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro, cuja primeira construção foi uma paliçada entre o Morro do Pão de Açúcar e o Morro Cara de 

Cão.  

Expulsos os franceses da Baía de Guanabara, sua presença foi novamente notada no Nordeste 

brasileiro. Primeiro, na foz do Rio Vaza-Barris, em seguida em João Pessoa, depois em Natal. A cada 
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nova derrota deslocavam-se a uma fração do território um pouco mais ao norte, sendo perseguidos pelos 

portugueses. Tentaram, por fim, estabelecer uma colônia no Maranhão. Sob a liderança de Daniel de La 

Touche, Senhor de la Revardière,  500 colonos franceses assumiram posição na ilha de São Luís, no ano 

de 1612, e daí só viriam a ser expulsos em 1615, pelas forças comandadas por Jerônimo de Albuquerque 

e uma força de colonos de Pernambuco. 

Diferentemente do que  a princípio se imagina, a incorporação da Coroa portuguesa pela Dinastia 

Habsburgo de Espanha, em 1580, fortaleceu os interesses lusitanos no Brasil. Tratava-se, aos seus olhos, 

de ampliar o controle sobre o Atlântico Sul e o Caribe, resguardar a embocadura dos principais rios de 

penetração sobre o continente, e zelar pelas riquezas minerais de Potosí. Aos Filipes de Espanha era 

conveniente levar a cabo combates contra franceses já a partir das costas do nordeste e norte do Brasil, 

impedindo que os piratas penetrassem demasiado no Mar do Caribe e acessassem o melhor de seu filão 

imperial. Interessou-lhes, igualmente, estimular incursões jesuítas de desbravamento da calha e do vale 

rio Amazonas, ainda que ultrapassassem os limites de Tordesilhas.395  

 A partir desta necessidade imperial de defesa do seu império americano, é interessante perceber a 

proposta de redivisão administrativa do Brasil, elaborada em 1621. Tanto a conjuntura histórica do 

período quanto as diferentes correntes de vento em atuação sobre a região setentrional eram 

fundamentos lógicos da decisão de Filipe II em dividir a América portuguesa em duas colônias: 

Maranhão, centrada em São Luís e, a sul dela, a colônia do Brasil, sediada em Salvador. A 

divisão persistiria até a segunda metade do século XVIII, quando por decisão de Pombal e pela força de 

coesão do ouro, voltava-se a unificar administrativamente as duas unidades coloniais que hoje são base 

do Brasil moderno.   

É com o objetivo voltado para o exterior que a política colonial é implantada no Brasil por Portugal 

e tal objetivo se preservará como foco ao longo da União Ibérica. Enquanto parte da Dinastia 

Habsburgo, os portugueses puderam se aproveitar de certa facilidade em ultrapassar a linha de 

Tordesilhas, acesso privilegiado à prata americana via Bueno Aires, também do amplo mercado imperial 

sob controle de Castela para revenda dos produtos coloniais, com destaque ao açúcar.  

A condição da Coroa portuguesa como partícipe do conjunto Habsburgo espanhol implicou, a partir 

de certo momento, que também Portugal passasse a sofrer ameaças de contestações destinadas 

efetivamente contra a Coroa de Castela.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
395 A partir de Belém, fundada em 1616, os portugueses subiram e dominaram o rio amazonas e seus principais afluentes. 
Remaram contra a correnteza do maior rio do mundo em fluxo de água, mas se beneficiaram por navegarem por longos 
milhares de quilômetros em um rio de planície. As grandes cachoeiras, as quais não raramente atingem centenas de 
metros na Amazônia Alta dificultaram enormemente a penetração espanhola. Neste território foram fundados vários 
fortes e fortins: "Fortes do Presépio e Gurupá, na calha do Amazonas, Macapá, Santarém, Óbidos, São João da BArra do 
Rio Negro, até a primeira metade do século XVIII; na segunda, São Joaquim, Sáo José de Marabitana, São Gabriel da 
Cachoeira, São Francisco Xavier de Tabatinga e Príncipe da Beira. A penetração sobre os principais afluentes, Negro, 
Branco, Madeira, Purus, Juruá completavam a estratégia de domínio da bacia. 
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Foi, em 1624, que os holandeses, em plena luta por sua autonomização políticas, decidiram atacar o 

Brasil. Escolheram como alvo a cidade de Salvador, por sua posição geográfica, sua condição de capital 

colonial e sua produção açucareira. A investida foi rápida e não tardou mais que um dia para que o 

governador fosse feito prisioneiro e a cidade tomada. Parte dos colonos, liderados por Matias 

Albuquerque, abandonaram a cidade e fortificaram-se no sertão a fim de organizarem uma defesa com 

base na estratégia de guerrilha396. No ano seguinte, 1625, as forças locais retomarão o domínio sobre a 

cidade a partir de uma ação ofensiva que ficou conhecida como "Jornada dos Vassalos”, a qual incluiu, 

inclusive, uma forte esquadra luso-espanhola, de 52 navios e 12 mil homens397. 

Em 1630, ainda no contexto da Guerra dos 30 Anos, anos antes que os portugueses se rebelassem 

contra a dominação castelhana, outro ataque holandês seria desferido contra o Brasil. Dessa vez, sobre a 

principal zona açucareira da colônia: Pernambuco. As forças invasoras atacaram com 67 navios, 1170 

canhões e 7000 homens e dominaram Olinda e Recife. A conquista holandesa desarticulou o Nordeste 

açucareiro brasileiro e, a partir destas duas posições, avançaram suas forças.  

João Maurício de Nassau, entre 1637 a 1644, foi o orquestrador deste processo de expansão do 

domínio holandês, estendendo-o a Sergipe e Maranhão, conquistado em 1641. Conseguiu restabelecer, 

até certo ponto, as relações entre os senhores de engenho e os holandeses. Aqueles, interessados em 

produzir, estes, em financiar, refinar e revender o produto na Europa. A estratégia de ampliação do poder 

holandês não se limitou às zonas industriais açucareiras do Brasil, mas tentou impor-se também sobre as 

fontes supridoras da força de trabalho aos engenhos e, por isso, articulou ataques na África Ocidental, 

tendo como alvo São Jorge da Mina, a Ilha de São Tomé e São Paulo de Luanda.  

A expulsão dos holandeses do Brasil fez parte do processo de uma guerra mais ampla, a qual 

envolveu a independência das Províncias Unidas e Portugal frente ao conjunto espanhol. Foi travada na 

Europa, na Ásia e na América398. A luta colonial iniciou-se no Maranhão, por volta do ano de 1649, se 

alastrou capitania a capitania, até que os holandeses fossem encurralados em Recife, onde sobreviveram 

por sua capacidade de manter contato marítimo com as Províncias Unidas e daí receber suprimentos e 

reforços.  

O trabalho de Evaldo Cabral de Melo, O Negócio do Brasil, comprova como as batalhas aqui 

travadas não devem ser tomadas em um sentido espacialmente restrito. Vencidos os holandeses na 

América, os portugueses mantinham-se relativamente inferiores e debilitados na Ásia e na Europa. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
396 Outro importante líder dos colonos foi o jovem Padre Antônio Vieira, ainda em seus vinte anos, mas já 

maduro o suficiente para assumir-se no posto de um dos principais nomes do colégio jesuíta de Salvador. 
397 Expulsos os holandeses, partiram em missão de corso. Liderados por Piet Heyn, a serviço da Companhia das 

Índias Orientais, capturou vários navios carregados de açúcar na costa bahiana e, mais importante, nas Antilhas, 
a frota espanhola que transportava ouro e prata. 

398 Novamente, Matias de Albuquerquer liderou os movimentos de resistência, simbolizados pelo Arraial do 
Bom Jesus. Coube, por outro lado, a Fernandes Calabar o papel de traídor do movimento de resistência.   
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Nossa vitória399 – a qual muito tem a ver com a capacidade de mobilização autônoma dos colonos e só a 

partir de certo ponto recebeu devido apoio da Coroa – serviu à minimização dos danos causados à 

restauração da Coroa portuguesa e à Dinastia de Bragança.  

Na Metrópole, as distorções econômicas que a guerra causara implicaram destruição e 

desorganização da sua estrutura produtiva portuguesa, também diminuição do império ultramarino e 

enfraquecimento da marinha de guerra e mercantil.  

O reino, em crise econômica, fazia enorme esforço para coibir a importação de bens luxuosos, mas 

o único produto de exportação nacional, o vinho, por seu turno, sofria a concorrência de similares 

franceses e espanhóis, e sua inserção no mercado inglês sempre dependeu da imposição de tributos sobre 

os concorrentes. Portugal tivera perdas enormes na Ásia, e sua situação era, agora, irreversível. Perdida 

sua inserção privilegiada sobre o mercado de especiarias asiáticas, quem trazia esperanças ao império 

ultramarino era o Brasil.  

Perdidas suas principais posições imperiais na Ásia, a reconquista do território nordestino permitiu 

que Portugal viesse a ter nova oportunidade de recomeçar sua política colonial. A coroa manteve em alta 

estima a América portuguesa400. No que pese o fato de, a partir de meados do XVII, o Brasil perder 

mercado frente seus concorrentes internacionais - a cultura antilhana dos holandeses, a cultura francesa 

de São Domingos, e inglesa, na Jamaica401 – a atividade açucareira, núcleo do projeto agrícola de 

conquista e ocupação do Brasil, continuava a render elevados frutos à Metrópole. 

A importância da atividade açucareira já ultrapassara os contornos dos engenhos propriamente 

ditos, e induzira um primeiro processo de diversificação econômica da colônia. Sua estrutura produtiva 

incluía uma agricultura do tabaco, o extrativismo das drogas do sertão amazônico, a pecuária e a 

confecção de couros. Delas, também a Coroa impunha tributos e recolhia receitas. Dois importantes 

monopólios á receita real eram impostos sobre os comércios de madeiras e tabaco. 

O Brasil era então um aglomerado de “ilhas econômicas”402. Neste arquipélago, a pecuária já exercia 

importante função na comunicou entre os diversos domínios coloniais 403. Praticada de maneira extensiva, 

esparramara-se por todo o sertão nordestino ao longo de décadas. As manadas seguiram os vales dos rios, 

vários dos quais intermitentes, a partir da Bahia e de Pernambuco. Espalhou-se pelo sertão e encontrou no 

Rio São Francisco um grande aliado. Os rios Parnaíba, Jaguaribe e Itapicuru terão sua importância à 

ocupação e incorporação dos territórios que vieram a constituir as Capitanias de Ceará, Piauí e Maranhão.  

Se a pecuária nordestina enfrentava o grande desafio da seca e das estiagens prolongadas, a pecuária do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
399 Capistrano de Abreu e muitos historiadores brasileiros tendem a ver esse processo de expulsão dos holandeses como o 
germe de um sentimento nacional. E buscam valorizar o fato de a liderança militar das campanhas de expulsão dos 
holandeses ter sido feita por líderes de diferentes raças: índios, brancos e negros, unidos, em prol da mesma causa.  
400. (FRANCIS, 1966, p. 18)   
401 Ver. Frederic Mauro, em Le Portugal et l'Atlantique au XVII siècle 
402 (PRADO. JR., 1969) 
403 (SIMONSEN, 1944). 
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Aldea	  des	  Tapuyos,	  Rugendas. 

Sul, que detinha para si regiões mais propícias ao gado, estava muito alijada dos principais mercados da 

época.404  

Sendo a pecuária o fator primário de ocupação do interior do Brasil mais estável, dois outros fatores de 

conquista do interior se mostraram de grande importância à ocupação demográfica e econômica da 

América portuguesa nos dois primeiros séculos de colonização: o bandeirismo e as missões dos jesuítas.  

Foi na missão de Tomé de Sousa, liderados por Manuel de Nóbrega, que veio o primeiro grupo de 

jesuítas ao Brasil. Fundados no contexto da Reforma Católica por Inácio de Loyola, a companhia militar-

religiosa teve atuação destacada na expansão imperial de Portugal e Espanha. Na América portuguesa, 

contribuíram à fundação de Salvador e São Paulo do Piratininga, onde ergueram seus colégios/fortalezas, 

nas décadas de 1550, e a partir daí, passaram a atuar em prol da causa evangelizadora.  

Os jesuítas se mostraram versados no trato do gentio, tendo sido, nos primeiros anos elemento 

facilitador do sucesso da política de colonização levada a cabo pela coroa portuguesa. Destros em sua 

capacidade de lidar pacientemente, fizeram uso da educação e da música como instrumentos de 

comunicação, e a partir delas atraía-lhes à sua esfera de influência. Organizados em aldeias, o sucesso da 

obra jesuíta, no que pese contribuir à causa lusitana de colonização, não necessariamente convergia às 

necessidades dos colonos. 
 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
404 A pecuária do Centro-Sul do Brasil, cujo objetivo era fornecer animal de tração e carne aos núcleos coloniais 

de São Sebastião do Rio de Janeiros, desenvolvera com muito mais facilidade por ocupar regiões mais 
propícias ao gado - os Campos de Goitacases, margeando o baixo curso do Rio Paraíba, em seguida a região 
dos Campos Gerais - faltava-lhe, porém, acessibilidade a amplo mercado de consumo. 
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Preocupados com a preação de índios, quem desejavam como força de trabalho forçada, os colonos 

se fizeram inimigos dos jesuítas à medida que o processo de colonização avançou. Grupos dotados de 

estratégias distintas de política de colonização haviam de se chocar e acusarem-se mutuamente. Os 

jesuítas, claro, acusavam os colonos de estarem escravizando os índios; os colonos defendiam-se 

afirmando terem conquistado suas presas em “guerras justas”. Emendavam contar os jesuítas, quem os 

acusavam eles próprios de estarem usando do silvícola em benefício exclusivo da ordem religiosa.  

Reflexo da complicada disputa pelo controle da força de trabalho silvícola é vasto na obra do jesuíta 

Padre Antônio Vieira, por exemplo, no Sermão da Epifánia, proferido diante da rainha, na capela real, 

em 1662. Então, o Padre já se tornara uma das mais proeminentes figuras de sua época e se fizera um 

dos mais influentes homens de Portugal. Sábio na arte da diplomacia e das palavras, no dito sermão, faz 

uso da figura dos 3 reis magos, os quais representariam os 3 continentes, para questionar o papel da 

catequização dos indígenas na América portuguesa: "Até agora celebrou a Igreja o nascimento de 

Cristo; hoje celebra o nascimento da Cristandade", iniciava. Para então argumentar o protagonismo que 

Portugal estava fadado a assumir na consolidação e expansão da cristandade.  

Os	   profetas	   tinham	   dito	   que	   todos	   os	   reis	   e	   todas	   as	   gentes	   haviam	   de	   vir	  
adorar	   e	   reconhecer	   a	   Cristo:	   Adorabunt	   eum	   omnes	   reges	   terrae,	   omnes	  
gentes	  serviente	  ei	  (4):Omnes	  gentes	  quascumquefecisti	  veniente,	  et	  adorabunt	  
te,	  corai	  Dominet	  (5).	  Pois,	  se	  todas	  as	  gentes	  e	  todos	  os	  reis	  do	  mundo	  haviam	  
de	  vir	  adorar	  a	  Cristo,	  por	  que	  vieram	  somente	  três?	  (...)	  Dizem	  que	  os	  três	  reis	  
significavam	  a	  Ásia,	  a	  África	  e	  a	  Europa,	  e	  onde	  lhes	  ficou	  a	  América?	  A	  América	  
não	  é,	  também,	  parte	  do	  mundo,	  e	  a	  maior	  parte?	  

Continua: 

havendo	  Deus	   criado	   o	  mundo	   na	   primeira	   criação	   por	   si	   só,	   e	   sem	   ajuda	   ou	  
concurso	   de	   causas	   segundas,	   nesta	   segunda	   criação	   tomou	   por	   instrumento	  
dela	  os	  portugueses,	  quase	  pela	  mesma	  ordem	  e	  com	  as	  mesmas	  circunstâncias,	  
com	  que	  no	  princípio	  tinha	  criado	  o	  mundo	  

Padre Antônio Vieira tinha larga experiência nas Capitanias Setentrionais. Desde 1652, ele voltara 

ao Brasil, e assumira a liderança sobre as missões jesuíticas sobre o Estado do Grão-Pará e Maranhão. 

Sua fama não impôs o devido respeito aos colonos da região, que chegaram a expulsá-lo, e era contra 

esta situação que ele declamava à Rainha: 

Querem	  que	  tragamos	  os	  gentios	  à	  fé,	  e	  que	  os	  entreguemos	  à	  cobiça;	  querem	  
que	  tragamos	  as	  ovelhas	  ao	  rebanho,	  e	  que	  as	  entreguemos	  ao	  cutelo;	  querem	  
que	  tragamos	  os	  Magos	  a	  Cristo,	  e	  que	  os	  entreguemos	  a	  Herodes	  	  

Querem	  que	  aos	  ministros	  do	  Evangelho	  pertença	  só	  a	  cura	  das	  almas,	  e	  que	  a	  
servidão	  e	  cativeiro	  dos	  corpos	  seja	  dos	  ministros	  do	  Estado.	  405	  

Também em São Paulo, o choque entre colonos e o jesuítas terá tão graves repercussões. 

Justamente porque Capitania relativamente pobre, aí o bandeirismo tornou-se uma “profissão criada pelo 

meio e uma escola por excelência”. Esteve a tradição bandeirante de São Paulo, a princípio, vinculada à 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
405 Pe. Vieira. Sermões. Editora Agir. Rio de janeiro. 1969 
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necessidade de conquista e manutenção do território. Tivera até fins do século XVI um caráter defensivo, 

de resistência aos ataques de índios tamoios e carijós. O Colégio Jesuíta de São Paulo, obra inaugural do 

povoamento é uma fortaleza.  

Será a partir da última década de XVII, quando do governo de D. Francisco de Sousa (1591 – 

1602), que a relação de forças entre o poder real e os silvícolas se inverterá. Diz Sérgio Buarque de 

Holanda, que então, a capacidade militar dos paulistas assume orientação e disciplina, que passa a contar 

com "divisões militares, ouvidores do campo, escrivães, capelões e roteiros preestabelecidos"406.  

Estavam, agora, em condição de executar missões de conquista e alargamento de sua área de mando. A 

atividade passava a ser planejada407. As vitórias nas batalhas lhes garantiam o domínio e segurança no 

território, também posição privilegiada em um comércio de mão de obra escrava.   

 
Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como atesta Gandavo, o sertanismo de preação se fez um negócio economicamente viável ao 

bandeirante desde o início da colonização: "(...) a primeira coisa que pretendem alcançar são escravos 

para lhes fazerem e granjearem suas roças e fazendas, porque sem eles não se podem sustentar na terra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
406 (HOLANDA, 1976, p. 285) 
407 "Em decorrência dos fatores econômios, o bandeirismo tornou-se uma profissão criada pelo meio e uma 

escola por excelência, onde os adolescentes paulistas eram preparados para a caça ao índio e para o 
sertanismo em geral. Tornou-se um neg´cio até. Aquele que não podia partir para o sertão, tratava alguém que 
fosse por sua conta, fornecendo-lhe os meios materiais necessários à empreitada: índios, correntes, armas, 
munições de guerra e mais aviametnos, ou seja, a 'armação' de que o bandeirante era o 'armador'. Uma 
verdadeira sociedade estabelecida com o capital d euns e a coragem de outros, ou sociedade de capital e 
indústira. Os lucros eram depois repartidos proporcionalmente." (BUARQUE, 1976, p. 279) 

Bandeirantes	  combatendo	  índios	  Botocudos	  em	  Mogi	  das	  Cruzes,	  
Rugendas. 
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(..)"408. E foi sobre esta demanda regular, local, que o sertanismo se fez uma profissão. Rumaram os 

bandeirantes sertão adentro, e fizeram das missões jesuítas seus alvos prediletos de ataque. Atacaram a 

princípio as missões jesuítas portuguesas entre os vales dos rios Tietê, Paraná e Paranapanema.  

O mais famoso bandeirante destas primeiras três décadas foi Manuel Preto. Sob sua chefia, são 

conhecidas bandeiras organizadas em 1606, 1607, 1619, 1623 e a mais famosa delas, em 1628, quando 

os bandeirantes destruíram as missões espanholas do Guairá e trouxeram de volta a São Paulo mais de 

20 mil índios.    

A invasão holandesa dos portos negreiros da África, São Jorge da Mina, São Tomé e São Paulo de 

Luanda, e a desestabilização da oferta de mão-de-obra escrava aos latifúndios açucareiros do Nordeste 

brasileiros parecem ter sido novos elementos de estímulo à apreensão de índios na Capitania de São 

Paulo. A partir de então, suas missões já se expandem muito para além dos lindes da própria jurisdição 

da Capitania e passam a atacar as longínquas missões jesuítas na América espanhola.   

Diferentemente das missões jesuítas lusitanas, a atuação dos jesuítas espanhóis se fizera em sentido 

oeste-leste, vindo de Assunção, e atuando na região dos índios guaranis. Pertenciam administrativamente 

à Província do Paraguai, criada em 1607, e que reivindicava extensão que vinha desde a região do Chaco 

até o Vale do Rio da Prata. Sua rede de aldeamentos prolongava-se deste as missões de Mojos e 

Chiquitos no sopé do altiplano boliviano, longo da bacia do Rio Paraná, incluindo vários de seus 

principais afluentes. No vale do Rio Paraguai, haviam fundado as missões de Guairá e, no Rio Uruguai, 

as missões de Tape. Os jesuítas castelhanos haviam se espalhado à margem esquerda do Rio 

Paranapanema já em 1610.  

Pacificados pelos jesuítas, instruídos a obedecer, estes silvícolas foram os alvos preferidos de 

captura pelos bandeirantes paulistas. À medida que missões do Tietê e Paranapanema foram atacadas e 

destruídas, seus habitantes foram obrigados a buscar refúgio nas aldeias mais recuadas: Guairá, Nueva 

Viscaya, Tape. Em seu rastro, seguiram os bandeirantes.  

No segundo e terceiro quartel do século, Antônio Rapaso Tavares participou de várias das 

principais missões bandeirantes. Fez parte, como subcomandante, da bandeira liderada por Manuel Preto 

que atacou o Guairá, no ano de 1628, expedição esta que lhe garantiu riqueza e um cargo de ouvidor na 

Capitania. Oito anos mais tarde, em 1636, assumia a organização de uma empresa sobre o Tape e, 

novamente, foi bem sucedido na preação.  

O nível de treinamento militar que os bandeirantes haviam atingido na atividade de preação foi 

utilizado pela Coroa portuguesa, em 1640, quando decidiu mobilizar os bandeirantes contra os 

holandeses. Junto a outros 150 homens, partiu Antônio Raposo Tavares para o Nordeste brasileiro, a 

juntar aos nativos e às tropas organizadas pelo governador-geral, Conde da Torre. De Santos, foram 

conduzidos, por mar, a Salvador e, daí, à Rio Grande do Norte. Inseridos em pleno território inimigo, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
408 (GANDAVO, 1980) 
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Soldados	  índios	  da	  província	  de	  Curitiba	  escoltando	  selvagens,	  Rugendas. 

buscaram uma linha de avanço que cortasse do Pernambuco à Bahia. Sabe-se, vários paulistas jamais 

retornarão, e acabaram fazendeiros no vale do São Francisco, após o fim do conflito.   

A mais impressionante façanha de Raposo Tavares, porém, foi a expedição iniciada em 1648, e que 

parece ter tido como intenção chegar às minas de prata de Potosí. À frente de 200 brancos e 1000 índios, 

penetraram sertão, deslocando-se dos rios da Bacia do Prata à Amazônia. Provavelmente, seguiram pelas 

vias dos rios Guaporé, Mamoré, Madeira, até que findaram na imensidão da floresta. Definharam, e após 

12 mil quilômetros percorridos, somente 58 homens continuavam vivos. Não chegaram a Potosí, mas 

em Belém, onde foram recebidos com espanto pelos camaristas da vila.  

 
Figura 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo coberto o que veio a se tornar as linhas gerais da fronteira decidida pelo Tratado de Madri, 

cem anos antes de Alexandre Gusmão as delinear409, as expedições de Manuel Preto e Raposo Tavares 

tiveram grande impacto no que toca à área por elas coberta. Foram de utilidade à coroa portuguesa uma 

vez que expulsou a área de influência dos jesuítas espanhóis, mas há de se convir que devassaram e não 

povoaram410. Atacaram com o intuito de prear o índio e usá-lo como força de trabalho escrava, e neste 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
409 A ocupação do território colonial, mantendo como referência a conquista de toda a costa brasileira e a utilização das 
vias fluviais como canais de penetração do continente emulou um dos mais importantes símbolos do imaginário colonaila 
Isla Brasilis. 
410 "Devassado sem povoar, agindo ais em extensão do que em profundidade, acentuada importância tiveram as 
bandeiras na expansão geográfica do Brasil Colonial. Na caça ao índio e na pesquisa de pedras e metais, 
descomprimiram o Brasil de Tordesilhas, desbravaram e conquistaram a terra, expulsaram a frente pioneira jeuítica de 
catequese e colonização, alimentaram com o braço índio a agricultura do sul ao norte, estabeleceram rotas, descobriram 
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intuito recuaram a expansão jesuíta castelhana.411  

Nesse sentido, não se pode dizer, como o faz Sérgio Buarque de Holanda, que “a conquista e o 

alargamento territorial do Brasil a sul e a sudoeste pela posse de extensa área correspondente à 

margem esquerda do Paraná e ao território do atual Estado do Rio Grande do Sul" estivesse de fato 

efetivado neste momento. Para que o fizesse era necessário povoar e ocupar. Tal mérito não é obra dos 

bandeirantes, e será realização só cumprida a partir das descobertas auríferas.  

A sangria monetária que vive Portugal Restaurado é um dos fatores a explicar o porquê do 

bandeirismo de preação indígena e o bandeirismo de exploração mineral passaram a estar cada vez mais 

ligados um ao outro na América portuguesa. É o próprio Conselho Ultramarino que, em consulta em 

seus documentos, busca catalogar as mais recentes e bem sucedidas expedições minerais no Brasil. Eis 

que surge o nome de Antônio de Azeredo412. 

Senhor.	   Foi	   Vossa	   Magestade	   servido	   mandar	   remetter	   a	   este	   conselho	   um	  
memorial	   para	   que	   se	   visse	   e	   se	   consultasse	   logo	   e	   logo	   no	   qual	   se	   diz	   a	   V.	  
Magestade	   que	   havia	   mais	   de	   trinta	   annos	   que	   um	   Antonio	   de	   Azeredo	  
descobriu	   no	   sertão	   da	   capitania	   do	   Espirito	   Santo	   uma	   grande	   serra	   das	  
esmeraldas,	   e	   também	   alguns	   diamantes,	   que	   foram	   trazidas	   a	   esta	   corte	   e	  
reconhecidas	   pelos	   lapidaristas	   por	   verdadeiras	   e	   finas	   esmeraldas,	   e	   se	   lhes	  
achaava	  o	  defeito	  de	  serem	  algum	  tanto	  escuras	  e	  requeimadas,	  por	  estarem	  à	  
flor	   da	   terra,	   segurando	   que	   as	   mais	   interiores	   da	   serra,	   que	   então	   se	   não	  
tiraram	  por	  não	  haver	  instrumentos	  seriam	  perfeitissimas413	  

No fim do século XVI, Marco Azeredo Coutinho, tendo partido do Espírito Santo, subiu o Rio 

Doce, teria atravessado um lagoa, ganhado um serra, e aí colhido belas pedras verdes que remeteu a 

Lisboa. Este Antônio Azeredo é o Marcos de Azeredo de História do Brasil¸escrito em 1627. 

De	  christal	   sabemos	  em	  certo	  haver	  uma	  Serra	  na	  capitania	  do	  Espírito	  Santo	  
em	  que	  estão	  mettidas	  muitas	  esmeraldas,	  de	  que	  Marcos	  de	  Azeredo	  levou	  as	  
amostras	  a	  El-‐Rei,	  e	  feito	  exame	  por	  seus	  mandados	  disseram	  os	  lapidarios	  que	  
aquellas	   eram	   da	   superficie	   e	   estavam	   tostadas	   do	   sol,	   mas	   se	   cavassem	   ao	  
fundo	  as	   achariam	  claras	   e	   finíssimas,	  pelo	  que	  el-‐rey	   fez	  mercê	  do	  habito	  de	  
Christo	  e	  de	  2000	  cruzados,	  para	  que	  tornasse	  a	  ellas,	  os	  quaes	  se	  não	  deram;	  e	  
o	  homem	  era	  velho	  e	  morreu	  sem	  haver	  mais	  até	  agora	  quem	  lá	  tornasse.414	  

Recomendava-se, por fim, que o negócio ficasse a cargo de Salvador Correa de Sá, a quem 

atribuíam ser homem de irrestrita confiança e demonstrada capacidade. Serão os filhos do próprio Marco 

Azeredo, Antônio e Domingo, quem assumirão a responsabilidade de partir em busca da Serra de 

Esmeralda. Ao que consta nas cartas enviadas ao rei, partiram em 16 de maio de 1647, liderando 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ouro, abriram caminhos para o povoamento de Minas Gerais, de Mato Grosso e Goiás, como para a ocupação efetiva 
do Paraná ao Rio Grande do Sul." (HOLANDA, 1976, p. 296) 
411 Não se pode dizer, como o que Sérgio Buarque de Holanda “ a conquista e o alargamento territorial do Brasil 

a sul e asudoeste pela posse de extensa área correspondente á margem esquerda do Paraná e ao território do 
autal Estado do Rio Grande do Sul" estivesse de fato efeitvado. Para que o fizesse era necessário povoar e 
ocupar. Tal feito só é possível a partir da economia mineradora, e não faz parte dos méritos dos bandeirantes.  

412 Sabe-se que era, em verdade, Marco  
413 Consulta do Conselho Ultramarino, Lisboa, 11 de novembro de 1644. In: Revista do Arquivo Público 

Mineiro. 1898. Vol. 2. Fascídulo 3.  
414 Idem. 
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companhia composta de 37 homens brancos, 150 índios e 25 canoas. Não foram felizes os resultados 

desta missão. 

Em 1663, D. Afonso VI concedeu a Agostinho Barbalho Bezerra o título de “Administrador das 

Minas de Paranaguá e do Descobrimento das Esmeraldas” da Repartição Sul, e mandou-lhe que 

refizesse o caminho sugerido por Marcos de Azeredo. Em cartas às Câmaras de Santos e São Paulo, o 

monarca emulava que contribuíssem à organização e financiamento da missão a ser conduzida via 

Espírito Santo. Os preparativos se prolongaram até 1667, e quando partiu, resultou em completo 

fracasso.  

Fernão Dias é um bandeirante fruto deste tempo e deste espaço. Bandeirante de longeva tradição, 

participara na missão de Raposo Tavares sobre o Tape, em 1636, e organizara suas próprias entradas à 

região meridional da colônia. . Fernão Dias Paes foi um dos paulistas que auxiliou Agostinho Barbalho, 

oferecendo “mil varas de panno de algodão, armas e mantimentos” além de “sessenta arrobas de 

carnes de porco”415. Após a morte de Barbalho Bezerra, receberia de D. Pedro, príncipe-regente da 

coroa portuguesa, o título de “Governador das Esmeraldas”, e a missão de organizar a expedição em 

busca da lendária Serra das Esmeraldas. 

Consta que estava com 80 anos quando foi lançada, em 1674, a expedição. Acompanhava-lhe além 

dos três ilustres – Matias Cardoso, Borba Gato e Garcia Rodrigues – algo em torno de 40 homens 

brancos e 630 indígenas e mamelucos, os quais exploraram a região entre os vales do Rio das Velhas e 

Araçuaí. A versão mais conhecida da expedição conta que anos passaram sem que a missão obtivesse 

resultado positivo em sua busca pelas esmeraldas. Tal inferência não é de todo verdadeira. A remessa de 

pedras pela bandeira de Fernão Dias a São Paulo estimulara, por seu turno, o interesse da coroa 

portuguesa em averiguar a região, com um perito mineralógico, daí porque enviou D. Rodrigo Castelo 

Branco à “Serra do Sabarabuçú”, como fica exposto em carta do rei endereçada a Fernão Dias, em 

dezembro de 1677.  

Pelas	  cartas	  que	  me	  escrevestes,	   fiquei	  entendendo	  o	  zelo	  que	   tendes	  do	  meu	  
serviço;	   e	   como	   tratavas	   do	   descobrimento	   da	   Serra	   do	   Sabarabuçu	   e	   outras	  
minas	  desse	  sertão,	  que	  enviastes	  amostras	  de	  cristal	  e	  outras	  pedras;	  e	  porque	  
fio	  de	  vosso	  zelo,	  que	  ora	  novamente	  continues	  esse	  serviço	  com	  assistência	  do	  
Administrador	   geral	   D.	   Rodrigo	   Castelo	   Branco	   e	   do	   tesoureiro-‐geral	   Jorge	  
Soares	  de	  Macedo,	  a	  que	  ordeno,	  que	  desvanecido	  o	  negócio,	   a	  que	  os	  mando	  
das	   minas	   de	   prata	   e	   ouro	   de	   Paranaguá	   passem	   a	   Sabarabuçu,	   por	   última	  
diligência	  das	  minas	  	  dessa	  repartição,	  em	  que	  há	  tanto	  tempo	  se	  continua	  sem	  
efeito,	  espero	  que	  com	  a	  vossa	  indústria	  e	  advertência,	  que	  fizerdes	  ao	  mesmo	  
administrador,	  tenha	  o	  bom-‐sucesso,	  que	  se	  procura;	  e	  vós	  a	  mercê,	  que	  podeis	  
esperar	  de	  mim,	  quando	  se	  consiga.	  416	  

Rodrigo de Castelo Branco era castelhano, experimentado nas minas do Peru. Ao que parece, em 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
415 Consulta do Conselho Ultramarino, Lisboa, 11 de novembro de 1644. In: Revista do Arquivo Público 

Mineiro. 1898. Vol. 2. Fascídulo 3.  
416 Carta do rei a Fernão Dias, 4 dezembro de 1677. Extraído de Diogo de Vasconcelos, História Antiga das 

Minas Gerais.Editora Itatiaia. Belo Horizonte. 1990. P. 71. 
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torno de 1672, fora nomeado pelo rei de Portugal "Administrador Geral das Minas", e imbuído de 

avançar sobre os sertões de Itabaiana. Nada aí encontrando, o monarca mandou-lhe , em 1779, que fosse 

averiguar a respeito das minas de Paranaguá. A viagem foi atribulada. Foram ter à ilha de Santa Catarina, 

onde os emissários de D. Manuel de Lobos pediam socorro.  E, das lavras de Paranaguá, as quais tomou 

como pobres e extintas, foi destinado, no mesmo ano, às Minas dos Cataguazes. Iniciou sua penetração 

no Sertão no ano de 1681.    

As primeiras esperanças da bandeira de Fernão Dias devem ter se evanescido gradualmente, à 

medida que pedras preciosas não eram encontradas e a falta de mantimentos e pólvora escasseava ano 

pós ano. As óbvias dificuldades e riscos da missão levaram à desintegração do clã, e a uma tentativa 

fracassada de levante conduzida por José Dias, filho de Fernão Dias. Imperdoável o erro do filho, foi 

punido à morte por enforcamento.  

A ânsia de Fernão Dias pelas pedras preciosas não se reduziu mesmo após o abandono de parte de 

seu bando. Em certo momento, chegou ao ponto de escrever à mulher e a instruiu que vendesse terras, 

gado, jóias, e remetesse abastecimento para a bandeira. Seus esforços pareciam, enfim, ter sido 

recompensados quando Fernão Dias encontrou pedras verdes, brilhosas. Morreu no sertão, contente em 

confundir turmalinas por esmeraldas, após 7 anos enfurnados no interior. 417   

Corria o ano de 1681, Garcia Paes, enviou à corte as pedras coletadas pelo pai. Examinadas, as 

pedras provaram ser não mais que turmalinas. A missão do Sabarabuçu não lograra encontrar as 

esmeraldas de Marco Azeredo Coutinho. Nula quanto à obtenção de riquezas, a expedição foi 

importantíssima pelo contato que estabeleceu entre o período das bandeiras investigativas e o 

descobrimento dos mananciais auríferos na mesma região, em meados da década de 1690418.  

O Sabarabuçu não daria esmeraldas, mas ouro e diamante, e seu poder de compra contribuiria à 

construção da ligação entre o Norte a Sul da Colônia pelo interior. A ocupação e efetivo povoamento da 

colônia avançariam centenas de quilômetros, do litoral, e nas Minas Gerais, se corporificaria uma nova 

sociedade que manteve o nome de Fernão Dias sempre conectado à sua própria história.  

Na tradição histórica acerca dos primeiros descobrimentos de ouro em Minas Gerais, os eventos 

conseguintes à morte de Fernão Dias e a dissolução de sua bandeira são obscuros, tendo seus segredos 

ficado personificados em Garcia Paes e Borba Gato.  

Garcia Rodrigues Paes e Borba Gato consistiam no núcleo da bandeira que seguiu junto a Fernão 

Dias partiu para o sertão dos diamantes. Ambos permaneceram fiéis ao líder bandeirante até a sua morte, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
417 "O sertão... Foi um poderoso fator psicológico do bandeirismo. Lá estava a fortuna: índios e certamente minas de 
metais e pedras preciosas! O sertão era o mistério, a aventura. Era a provocação constante à índole aventureira e à 
imaginação do branco e principalmente do mameluco (...)". "É que o sertão alimentava continuadamente aquelas 
tendências, eraizando lendas como as da Serra das Esmeraldas, de Sabarabuçu e dos Martírios, verdadeiros mitos de 
fundo econômico."  (BUARQUE, 1976, p.282) 
418 O interesse real não foi desprezível tampouco. Tanto o é, que o rei mandou Garcia Rodrigues novamente à 

região, em 1683. Desta nova expedição pouco sabemos, além de ter regressado quatro anos depois. 
(VASCONCELO, D. História Antiga de Minas Gerais, xxxx) 
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e quando esta sucedeu, coube a Garcia Paes retornar a São Paulo com novas pedras, enquanto Borba 

Gato se fazia valer no acampamento do Sumidouro.  

Garcia Rodrigues encontrou a comitiva de Dom Rodrigo Castelo Branco na altura de Sant’Ána do 

Paraopeba. Deve tê-lo atualizado sobre a morte do pai e o fim da bandeira. Enquanto um rumou a São 

Paulo, onde prestou contas à Câmara e entregaram-lhes as esmeraldas, Dom Rodrigo Castelo Branco, 

por sua vez, seguiu o rumo do arraial do Sumidouro, onde, por certo, se encontrou com Borba Gato. 

Não se sabe ao certo os capítulos intermediários do encontro entre a comitiva de Castelo Branco e 

Borba Gato. Os relatos tendem a reproduzir uma divergência que houvera se iniciado a partir da tentativa 

de uma negociação, provavelmente de armas, pólvoras e mantimentos. Negociação esta que não foi para 

frente pela recusa de Borba Gato. Da rixa ao assassinato do representante do rei pouco se sabe. 

Presumindo que seria perseguido, Borba Gato exilou-se no sertão. Fê-lo acertadamente porque, quando 

ficou ciente do crime, a Câmara de São Paulo dirigiu ao reino uma denúncia contra o foragido, 

acusando-o de crime de lesa-majestade419. 

Passar-se-iam quase vinte anos até que sua utilidade fosse reconhecida pelo Governador Arthur de 

Sá e Menezes, quem lhe concedeu perdão, em nome d'el rei, em troca de informações sobre as minas 

que o bandeirante tinha acumulado largo conhecimento. Neste meio tempo, a notícias dos descobertos 

auríferos havia se viralizado. Enquanto muitos paulistas iniciavam a corrida ao Sertão dos Cataguazes, 

Borba Gato já era um veterano nestas inóspitas paisagens e, ele próprio, conhecia importantes rios 

auríferos.  

A série de descobertas auríferas: primeiro, no Sertão dos Cataguazes, que veio ser denominado 

Minas Gerais, seguida dos achados em Jacobina e no Rio de Contas, na Capitania da Bahia; em 

Forquilha e Sutil, no Mato Grosso420; e Guiás, em Goiás – foram acontecimentos de máxima 

importância à história brasileira.  

Isoladamente, caberá aos descobertos auríferos de Minas Gerais papel de destaque, pelo vulto da 

riqueza mineral e pedras preciosas que da Capitania se extraiu. Rapidamente, a Capitania se tornou a 

principal fonte de ouro do mundo. Tendo-lhe sido descoberto o ouro, em meados de 1690, passados 30 

anos, os mineradores de ouro descortinariam também os diamantes421.  

Minas foi, porém, mais do que mineração. O Sertão dos Cataguazes se alçou como principal 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
419 (VASCONCELOS, 1999) 
420 No início do seculo XIX, Cuiabá tinha uma população exígua, que pouco ultrapassava os habitantes 

concentrada em duas vilas: os 20 mil habitantes de Cuiabá e 7 mil de Mato Grosso (Vila Bela). Sua importância 
como território avançado, na linha de fronteira, implicava em posição de permanente vigilância nos fortes do 
Principe da Beira, no Guaporé, também nos fortes de Coimbra, Miranda e Albuquerquer. Cabe destacar, 
igualmetne, a fazenda de Camapoã, onde se fazia o transobordo por terra da monções que vinham pelo Rio 
Pardo. 

421 Em Le Portugal et l'Atlantique au XVII siècle, F. Mauro propõe dois períodos da evolução monetária de Portugal. O 
primeiro, datado entre 1604 e 1640, é marcado por estabilidade garantida pelo fluxo de prata espanhola via contrabando 
no comércio do Rio da Prata. O segundo, entre 1640-70, marcado pelo fim da estabilidade monetária, em que as 
recunhagens são explicadas pelas imposições da Guerra de Independência e o cerceamento ao comércio de prata colonial. 
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Capitania do Império Português. O ouro em pó garantiu-lhe condensação demográfica e florescimento 

econômico, político e cultural que a distinguiram das demais áreas coloniais ao longo do século.422 O 

Brasil, que iniciara “Brasil do Açúcar”, seria transformado ele próprio pelas “Minas Gerais 

Setecentistas” em “Brasil do Ouro”.     

Descoberto em sertões longíquos e inabitados, em época que a população colonial, excetuados os 

silvícolas indomados, não ultrapassavam os 300 mil habitantes, o ouro de Minas Gerais garantiu as 

condições materiais para a decuplicação da população colonial, que ao fim do século XVIII já girava em 

torno de 3,5 milhões de habitantes. Foi na cobiça do metal precioso que maciça migração espontânea 

marchou em destino ao Centro-sul da colônia, e a partir da economia mineradora que aí se formou, todo 

um vasto sertão foi ocupado e dominado.  

Estimulou o ouro a sedimentação de uma população urbana, e a partir dos rendimentos auríferos 

uma gama de atividades produtivas foi emulada, dentro e fora da Capitania. Seus braços estenderam-se 

em caráter orgânico à pecuária do Sul e Nordeste da América portuguesa. A partir das emulações vindas 

da Capitania de Minas Gerais a América portuguesa sofreu igualmente amplo e profundo processo de 

mudança estrutural ao longo do século XVIII. O vulto e regularidade da economia mineradora impacto, 

em verdade todo o Império Português. O poder do ouro escravizou centenas de milhares de africanos 

forçosamente trazidos à América. 

No centro da cadeia do império estava a Coroa portuguesa quem mais ganhava, ou melhor, quem 

ganhava imediatamente. A eficácia de sua política colonial sempre dependeu de sua capacidade de 

domínio sobre o território, organização das atividades produtivas e comerciais, imposição de sua justiça e 

tributação. Em Minas, o poder da Coroa portuguesa esteve destinado a fazer valer sua capacidade de 

mando e transformação de poder em mais poder e mais lucro. O paradoxal nesta relação se encontrava 

justamente no fato de que, dada a distância do centro de poder, a melhor maneira de zelar pelo domínio 

do território era contar com uma elite local. As tensões ente o poder da coroa e o poder da elite colonial 

mineira se manifestaria em diversos eventos e conjunturas do século XVIII, mas será no fim do século, 

com a Conjuração Mineira, que ele atingirá seu ápice. Enquanto foi possível, a Coroa vincou suas garras 

neste território.                  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
422 Uma míriade de núcleações mineradoras cobriu o interior do Brasil a partir dos achados de Minas Gerais, Goiás e 
partes do Mato Grosso e Bahia. Ao longo do séuclo, aproximadamente 600 mil habitantes adensaram sobre um uma área 
de 2 milhões de km². Ocorre, todavia, que o ouro explorado no Brasil é o ouro de aluvião, daí que a atividade, 
essencialmente itinerante, segue sempre o caminho dos novos achados, quase nunca fixando-se em um dado território. A 
cada novo achado aurífero, uma nova nucleação se interioriza pela Colônia brasileira, ainda que ao custo do abandono da 
nucleação pretérita. 
Dentre as regiões auríferas, portanto, condensação demográfica estável, fixa e relevante, somente se observa em Minas 
Gerais As capitanias de Mato Grosso e Goiás, no que pese a importância que atingiram em um determinado momento de 
sua exploração aurífera, não conformaram ocupação efetiva do território brasileiro na mesma proporção. As minas 
auríferas de Jacobina, por seu turno, jamais superaram a importância regional da pecuária sertaneja. 
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4.2. HISTÓRIA ANTIGA DAS MINAS GERAIS. A CONQUISTA DO BRASIL DO OURO 

(1695-1720) 

Os mitos exerceram forte impacto nas expansões portuguesas. Fizeram-se presentes em suas mais 

diversas formas quando das grandes navegações, mormente assumindo figurações relativas ao mundo 

marítimo. Foi em momento posterior às façanhas marítimas que os mitos assumiram dimensões 

continentais423.  

Na América portuguesa, a dominação colonial iniciou-se pelo litoral, e o interior do continente 

manteve-se desconhecido por séculos. O sertão era a região inalcançável aos braços da coroa portuguesa. 

Assim é o termo utilizado, na carta de Pero Vaz de Caminha: 

Esta	   terra	   senhor,	   me	   parece	   que	   da	   ponta	   que	   mais	   contra	   o	   sul	   vimos	   até	  
outra	  ponta	  que	  contra	  o	  vem,	  de	  que	  eu	  deste	  porto	  houve	  visto,	  será	  tamanha	  
que	  haverá	  nela	   bem	  vinte	   ou	   vinte	   cinco	   léguas	   por	   costa.	   Tem,	   ao	   longo	  do	  
mar,	   nalgumas	   partes,	   grandes	   barreiras,	   delas	   vermelhas,	   delas	   brancas;	   e	   a	  
terra	   por	   todo	   é	   chã	   e	   muito	   cheia	   de	   grandes	   arvoredos.	   Pelo	   sertão	   nos	  
pareceu,	  vista	  do	  mar,	  muito	  grande,	  porque	  a	  estender	  os	  olhos,	  não	  podíamos	  
ver	  senão	  terra	  com	  arvores,	  que	  nos	  parecei	  muito	  longa.424	  

Na mitologia criada em torno do sertão brasileiro era o território do interior habitado por monstros e 

tribos indígenas perigosas, guerreiras e antropófagas. Era uma área vazia de elementos da civilização 

europeia, uma "zona de silêncio", em linguagem braudeliana425 O termo esteve sempre envolvo em 

imprecisões, e relacionado a um ambiente temerário. Mas sendo justamente em ambientes hostis onde as 

grandes riquezas deveriam existir, na América, era no sertão onde se escondiam as mais esplêndidas 

riquezas: as montanhas de prata, de Sabarabuçu e Itabaiana; a Serra das Esmeraldas; a Lagoa Vapabuçu, 

riquíssima de ouro em seu interior. Parte deste sertão era o Sertão dos Cataquases, em referência à etnia 

indígena que aí habitava426.  

Após dois séculos de espera, o El-Dourado brasileiro foi descoberto. A Antônio Rodrigues Arzão, 

bandeirante tido como o primeiro descobridor das minas nos sertões de Minas Gerais, a preação de índio 

era o ofício primeiro a ser desempenhado quando adentrou o sertão dos cataguazes, no ano de 1693.427 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
423 O livro mais profícuo em discussão sobre a mitologia ibérica e americana é Visión Del Paraiso, de Sérgio 

Buarque de Holanda.  
424CAMINHA, P. V. Carta de Descobrimento do Brasil. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf.  Acessado em: 13 de fevereiro de 2019. 
425 "Em toda parte há zonas em que a história mundial não se repercute, zonas de silêncio, de tranquila 

ignorância." (BRAUDEL, 1998, p. 8) 
426 Delvaux, Marcelo Motta. Cartografia imaginária do sertão. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. 75. 
427 Diz a Notícia compilada pelo Coronel Bento Fernandes Furtado de Mendonça e resumida por Silva Ponte, "fazendo 
hua estrada no Sertão da Casa da Casca, em frene de 50 homens (no anno de 1693), com o projecto de conquistar 
indios, pra o traffico de escravtura, tocado da semelhando que notou entre os cascalhos desta região, e os cascalhos 
auríferos de Coritiba, e Paranaguá (...)” (Revista do Arquivo Público Mineiro, volume 4, p.80) 
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Fonte	  própria 

Entradas	  e	  bandeiras 
Francisco	  Espinosa	  (1554) 
Sebastião	  Tourinho	  (1573) 
Antônio	  Rodrigues	  Arzão	  (1693) 

Mapa 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo partido de Taubaté, nenhuma grande dificuldade era oferecida até Guaratinguetá. Daí para 

frente, o território se tornava pouco frequentado, a natureza mais hostil e mais submisso o homem. Subir 

a Serra da Mantiqueira e ultrapassar a Garganta do Embaú é obstáculo não só de grande dificuldade 

física, mas psíquica. A partir dalí, o mundo conhecido é deixado para trás, e um novo horizonte se abre 

para ser enfrentado.  

A partir do Embaú, seguem os bandeirantes os rios, vias naturais que lhe suprem com água, 

alimentos e facilita-lhes o transporte. A descida da Serra da Mantiqueira é feita pelo vale do Rio Verde, 

mas o caminho dos bandeirantes liderados por Arzão tem sentido nordeste, e faz passar aos vales do Rio 

Grande e das Mortes. Buscavam, ao que consta, a região conhecida como Itaverava, mas atingiram os 

sertões da Casca428, onde de maneira inusitada e sem equipamento adequado, após o exame de um 

riacho, obteve 3 oitavas de ouro em pó429.  

Os bandeirantes paulistas não eram conhecedores de técnicas modernas. Pelo contrário, “no 

tirocínio da arte”, desconheciam outro método de minerar que o de “levar grandes bateias no dos Rios 

e Ribeirões, revolvendo os cascalos e trasendo-os à superfície” 430. A técnica, rudimentar em seu 

princípio, foi o suficiente para dotar alguns dos bandeirantes da habilidade básica para analisar um veio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
428 Há alguma suspeita por parte historiografia que a mítica região da Casa da Casca localiza-se na Serra do 

Brigadeiro.  
429 Sendo 1 oitava = 3,58g, Arzão extraiu 10g de ouro em pó. 
430 No que peses a baixa fertilidade das primeiras lavras de mineração da América portuguesa, localizadas em São Paulo, 
no Paranaíba, e em Curitiba, na Serra do Paranaguá, tiveram elas a grande importância de servirem comoexperiêncis 
pretéritas à atividade de mineração pelos bandeirantes, apresenatndo aos bandeirantess suas técnivas e ferramentas, ainda 
que as rudimentares. (Holanda, 1976)  
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d’água e reconhecer a existência de metais e pedras preciosas após coleta de seixos em sua bateia.  

Arzão e seu grupo poderiam muito bem ter se aproveitado do seu descoberto do dito sertão da Casa 

da Casaca não fosse o gênio dos indígenas, que os daí expulsaram, ou a debilidade de sua saúde, que o 

levou à morte logo já quando de seu retorno. Na impossibilidade de continuar a empresa, deixou a seu 

cunhado, Bartolomeu Bueno Siqueira, as coordenadas do roteiro. Este, por seu turno, a fim de 

"conseguir fundo e companheiros", se juntou a Miguel de Almeida e Antônio Almeida na organização 

da expedição. Rumaram em direção às Minas, no ano de 1694. Após 30 a 40 dias de marcha, em 

Itaverava, examinaram leitos de rios e obtiveram sucesso em sua mineração. Acumularam 12 oitavas, 

mas utilizaram-nas em um escambo por armamentos e víveres com a bandeira liderada pelo Coronel 

Salvador Fernandes Furtado de Mendonça e Manuel Garcia.  

São estas 12 oitavas de ouro que encetam a história da mineração em Minas.  De volta a São Paulo, 

foram elas apresentadas ao financiador das bandeiras, Carlos Pedroso431, que, de posse destas 40 gramas 

de ouro, partiu ao Rio de Janeiro a fim de apresentá-las ao governador da Capitania do Rio de Janeiro, 

Antônio Pais Sande432.  

A notícia chegou a Lisboa via correspondência dos governantes coloniais com a Corte, e o rei, D. 

Pedro II, determinou que o governador da capitania do Rio de Janeiro fosse verificar a veracidade das 

informações e, no caso de procederem, organizar os meios adequados à exploração e tributação das 

minas. A incumbência real dada a Antônio Pais de Sande de passar à região do Sabarabuçu não pôde ser 

cumprida pelo governador por questões de saúde. Inabilitado para seguir no cargo, foi substituído por 

Arthur de Sá e Meneses433, que assumira a posição de governador da Capitania do Rio de Janeiro, em 

abril de 1697.  

A suspeita de quando se deu o verdadeiro descobrimento foi em tempos recentes questionada por 

Sérgio Buarque de Holanda, a partir da análise do conteúdo das cartas que o governador de São Paulo, 

Antônio Luís da Câmara Coutinho, trocava com a realeza portuguesa. Analisadas pela primeira vez em 

Metais e Pedras Preciosas, a troca de correspondência comprova que já era de conhecimento das 

Câmaras de São Paulo e Taubaté a existência de ouro do Sertão dos Cataguazes já no início da década de 

1690, e o ouro em pó tinha, inclusive, alguma circulação local.  

Conferindo, a nosso ver, justiça do ponto de vista lógico e histórico aos acontecimentos, parece ter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
431 Comprovadas as riquezas minerais da região, a Carlos Pedroso foi oferecido o cargo de guarda-mor das minas 

e provedor dos quintos reais na casa de fundição que deveria ser criada em Taubaté. 
432 Antônio Pais de Sande foi governador das capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro, nos anos de 1693 e 1694, 

em substituição a Luís César de Meneses. Encontrava-se, ciente, dos recentes descobertos no sertão dos 
cataguazes, e em carta, o rei português já o instruirá a verificar o que passara em dita região. Não vou a 
Antônio Pais de Sande receber as pedras de Carlos Pedroso, um surto epilético o deixou inapto ao desempenho 
de saus tarefas, e foi ele substituído interinamente por Sebastião de Castro e Caldas. Este, recebe carta patente 
no início de 1695 como governador das Capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo, e, em junho do mesmo ano, 
remetia as oitavas de ouro à Lisboa.  

433 Arur de Sá e Meneses foi nomeado governador e capitão-general do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. 
Tomou posse em 2 de abril de 1697, sucedendo Sebastião de Castro Caldas, sendo governador do Rio até 1702. 
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cabido a um momento posterior à bandeira de Fernão Dias a descoberta do primeiro ouro do Sertão dos 

Cataguazes, cabendo às bandeiras de Arzão e Bueno Siqueira o mérito de as terem tornado, 

definitivamente, públicas434. Essa hipótese de que o descobrimento aurífero é anterior à bandeira de 

Arzão, e de que a região de Itaverava era frequentada há algum tempo pelos bandeirantes taubetanos foi 

levantada por Diogo de Vasconcelos, em História Antiga das Minas Gerais publicada em 1904  

Do	   exposto	   vemos	   como	   os	   bandeirantes	   revezaram-‐se	   na	   Itaverava:	   João	  
Gomes	  em	  91,	  Arzão	  em	  92,	  Bueno	  em	  94	  e	  Furtado	  em	  95.	  Mas,	  se	  o	  lugar	  não	  
dispunha	  de	  víveres,	  menos	  ainda	  de	  minérios	  preciosos,	   forçoso	  é	  que	  se	   lhe	  
averigue	   o	  motivo,	   pelo	   qual	   se	   constituiu	   o	   encontro	   daqueles	   aventureiros.	  
Não	  queremos	  constatar	  que	  a	  Itaverava	  de	  mais	  tempo	  fosse	  conhecida;	  pois	  a	  
uma	  voz	  os	  escritores	  referem	  que	  os	  conquistadores	  a	  frequentavam.	  Mas	  se	  já	  
estava	   devassada,	   e	   se	   tantas	   expedições	   a	   tinham	   reconhecido,	   não	   se	  
encontrando	   ouro	   algum	   no	   seu	   ribeiro,	   difícil	   é	   justificar	   a	   coincidência	   dos	  
bandeirantes	   taubateanos,	   nesta	   época,	   uns	   após	   outros,	   sem	  que	   tivesse	   por	  
móvel	   um	   plano	   assentado	   na	   mesma	   Itaverava	   como	   ponto	   principal	   de	  
execução.435	  	  

Aos conhecedores destas minas no Sertão dos Cataguazes, o segredo impunha-se por condição 

absoluta ao máximo aproveitamento da exploração. Descobertas pelo público, aventureiros insanos se 

poriam em busca da riqueza fácil, e o sertão seria invadido e assaltado por malfeitores. Comunicada às 

autoridades, introduziria por força seu direito de posse, e por mais que os descobridores as tivessem para 

seus benefícios, a coroa lhes cobraria o quinto. O silêncio teria sido preservado, e as missões às minas 

dos Cataguazes devem ter prosseguido por toda uma década, de maneira mais ou menos disfarçada436. 

Nos últimos anos do século XVII, levas sucessivas de paulistas se direcionaram ao novo território, 

podendo-se ter com alguma precisão, inclusive, os nomes destes aventureiros e os rios os quais fizeram 

descobrimentos e requereram datas. Os descobrimentos se sucederam. Miguel Garcia descobriu ouro no  

rio Tripuí; Belchior da Cunha Barregão e Bento Leite da Silva, no Itacolomi; Salvador Mendonça 

Furtado, no Ribeirão do Carmo; e Antônio Dias de Oliveira, em Ouro Preto. 

O ouro de Minas era um ouro de aluvião. Era resultado do fraturamento e desgaste das rochas e 

terrenos mineralizados, dos quais se desprendiam em formato de cascalhos e escorriam pelas águas até 

se conformarem em areais mineralizadas. Pela densidade, essas areias auríferas, ao serem carregadas 

pelas enxurradas, migravam à parte inferior da torrente hídrica, enquanto areias outras, mais leves, eram 

levadas. Daí, porque, nos vales dos rios podiam ser encontrados depósitos auríferos, chamados de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
434 Partido da importante informação no relato do Padre Diogo Soares - informações estas coletasdas padre via 
mestre-de-campo José Rebelo Perdigão, secretário do governador da Capitania do Rio de Janeiro, quem 
acompanhou as viagens que Arthur de Sá e Meneses fez ao sertão de Cataguazes , entre 1697 e 1700, temos a 
primeira pista de que a lavagem de ouro na região de Minas Gerais era mais antiga que as expedições de Arzão e 
Bueno Siqueira.  
435 (VASCONCELOS, D. 1999, p. 129) 
436 Entende-se, igualmente, o por quê do mal-estar com a Câmara de São Paulo, que naõ responde a Coroa a respeito da 
desvalorização monetária de 1688 e 1694. Como ali o ouro já circulava, a desvalorização monetária significava a 
desvalorização do ouro em pó em circulação.   
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Lavage	  du	  Minerai	  d’or,	  Rugendas. 

"caldeirões", onde ricos cascalhos haviam se acumulado437.  

A exploração do ouro aluvional iniciou-se pela mineração das areias e cascalhos dos rios. 

Peneirava-se, diretamente, metendo-se no leito do rio, ou então, utilizando uma caixa de madeira, os 

carombés, transportavam-se as areias auríferas de dentro do rio e as concentrava à sua margem para se 

peneirar. Podia-se retirar tal cascalho de dentro do rio fazendo uso do almocrafe ou da cavadeira; ou 

podia-se desviar, parcial ou integralmente, o leito do rio. Ao fim, era a bateia o instrumento final de 

avaliação e apuração da pinta do depósito.438   

 
Figura 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogando na bateia uma porção de areia mineralizada, o minerador, impulsionando os braços com 

movimentos rotativos e pequenos solavancos, cumpria o papel de uma centrífuga e uma bomba 

hidráulica: enquanto o movimento de rotação acelera o depósito dos minerais mais densos no fundo da 

bateia, os pequenos golpes que o minerador dá expelem parte da água da bacia e, com ela, o material 

estéril. O processo persiste até que ao fundo, se pudesse separar deste material estéril, ouro puro. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
437 Simonsen (1944).  
438 Idem. 
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Avaliava-se, então, pela quantidade de ouro encontrada o valor da pinta. Era uma pinta pobre, se o ouro 

encontrado fosse inferior a 28 miligramas em cada bateia; rica, se superior a 112 mg.439 

Descobriu-se, mais tardiamente, que também as margens dos rios, seja porque antigos leitos 

daquele rio por ali passavam, seja porque os transbordamentos assim induziam, podiam manifestar ricos 

cascalhos. Passou-se, inclusive, a explorar as encostas dos morros, onde podiam se aflorar filões 

auríferos. Neste caso, porém, grandes obras hidráulicas podiam ser necessárias e a roda d'água cumpriu 

importante instrumento de trabalho. 

Movidos pela tentação do ouro e enriquecimento fácil, uma leva de homens subiu ao Sertão dos 

Cataguazes e se organizou em aglomerados demográficos rápida e desorganizadamente. Vieram 

inicialmente, os paulistas, mas, em breve, a notícia dos achados auríferos se espalhou e de todas as partes 

da colônia e também da Metrópole se direcionaram homens dispostos a se lançar à sorte.   

A	   sede	   insaciável	   do	   ouro	   estimulou	   a	   tantos	   a	   deixarem	   suas	   terras	   e	   a	  
meterem-‐se	   por	   caminhos	   tão	   ásperos	   como	   são	   os	   das	   minas,	   que	  
dificultosamente	  se	  poderá	  dar	  conta	  do	  número	  das	  pessoas	  que	  atualmente	  lá	  
estão.	  Contudo,	  os	  que	  assistiram	  nelas	  nestes	  últimos	  anos	  por	  largo	  tempo,	  e	  
as	   correram	   todas,	   dizem	   que	  mais	   de	   trinta	  mil	   almas	   se	   ocupam,	   umas	   em	  
catas,	   e	   outras	   em	  mandar	   catar	   nos	   ribeiros	   do	   ouro,	   e	   outras	   em	   negociar,	  
vendendo	   e	   comprando	   o	   que	   se	   há	   mister,	   não	   só	   para	   a	   vida,	   mas	   para	   o	  
regalo,	  mais	  que	  nos	  portos	  do	  mar.	  

Cada	   ano,	   vêm	   nas	   frotas	   quantidades	   de	   portugues	   e	   de	   estrangeiros,	   para	  
passarem	   às	   minas.	   Das	   cidades,	   vilas,	   recôncavos	   e	   sertões	   do	   Brasil,	   vão	  
brancos,	   pardos	   e	   pretos,	   e	   muitos	   índios,	   de	   que	   os	   paulistas	   se	   servem.	   A	  
mistura	  é	  de	  toda	  a	  condição	  de	  pessoas:	  homens	  e	  mulheres,	  moços	  e	  velhos,	  
pobres	  e	   ricos,	  nobres	  e	  plebeus,	   seculares	  e	  clérigos,	  e	   religiosos	  de	  diversos	  
institutos,	  muitos	  dos	  quais	  não	  tem	  no	  Brasil	  convento	  nem	  casa.440.	  	  

 

Como aí não havia roças de alimentos que suportasse a quantidade crescente de novos imigrantes, 

tampouco havia um comércio abastecedor regular que até aí chegasse, o resultado dessa desordenada 

migração foi a elevação do custo dos parcos produtos agrícolas existentes e, consequentemente, o 

estourar de generalizada crise de fome. Conta-se que, não fosse já grave o problema da escassez de 

víveres, as tempestades e cheias dos rios nos anos de 1699 e 1701 agravaram-na ainda mais. Não havia 

quantidade de ouro que pudesse comprar o que inexistia, e a fome foi geral.  

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
439 Idem. 
440 (ANTONIL, 1976, p. 167/8) 



 
227 

	  

Tabela 15: Preço de comestíveis, vestuário, armas, escravos e cavalgaduras, em 1703 
	  

Preço	  de	  comestíveis	  
Uma	  rés	   80	  oitavas	  
Um	  boi	   100	  oitavas	  
60	  espigas	  de	  milho	   30	  oitavas	  
6	  bolos	  de	  farinha	  de	  mandioca	   40	  oitavas	  
8	  libras	  de	  presunto	   16	  oitavas	  
1	  galinha	   3	  oitavas	  
1	  arroba	  de	  açúcar	   32	  oitavas	  
6	  oitavas	  de	  tabaco	   1	  oitava	  

Preço	  de	  vestuário	  e	  armas	  
casaca	  de	  pano	  fino	   20	  oitavas	  
calções	  de	  pano	  fino	   9	  oitavas	  
camisa	  de	  linho	   4	  oitavas	  
ceroula	  de	  linho	   3	  oitavas	  
par	  de	  meias	  de	  seda	   8	  oitavas	  
chapéu	  ordinário	   6	  oitavas	  
espingarda	  sem	  prata	   16	  oitavas	  
espingarda	  bem	  feita	  e	  prateada	   120	  oitavas	  
pistola	  ordinária	   10	  oitavas	  
pistola	  prateada	   40	  oitavas	  
faca	  de	  ponta	  com	  cabo	  curioso	   6	  oitavas	  
canivete	   2	  oitavas	  
tesoura	   2	  oitavas	  

Preço	  dos	  escravos	  e	  das	  cavalgaduras	  
negro	  bem	  feito,	  valente	  e	  ladino	   300	  oitavas	  
molecão	   250	  oitavas	  
moleque	   120	  oitavas	  
crioulo	  bom	  oficial	   500	  oitavas	  
mulato	  oficial	   500	  oitavas	  
bom	  trombeteiro	   500	  oitavas	  
mulata	  de	  partes	   600	  e	  mais	  oitavas	  
negra	  ladina,	  cozinheira	   350	  oitavas	  
cavalo	  sendeiro	   100	  oitavas	  
cavalo	  andadador	   2	  libras	  de	  ouro	  
Fonte:	  Antonil	  (1976).	  

 

Para a região das Minas, D. Pedro II enviara o governador Artur de Sá e Meneses, que deixou sua 

cadeira no Rio de Janeiro a cargo do interino, Martim Correia Vasques, e partiu para Taubaté. Em sua 

estadia de mais de um ano na vila, enquanto organizava sua comitiva, aproximou-se de Garcia 

Rodrigues Pais e do foragido Borba Gato, que frequentava às escondidas suas propriedades. 

 Tendo Artur de Sá e Meneses ouvido as narrativas de Borba, deve ter interessado em utilizá-lo 

como um contrapeso aos demais bandeirantes que já se faziam presentes em Minas. Prometeu, neste 

sentido, intrometer a seu favor no caso do crime de lesa-majestade que cometera, em troca de 

informações providenciais e apontamentos auríferos.  

Em 23 de fevereiro, Borba Gato foi incumbido de subir novamente às minas de Sabarabuçu, junto a 

seus genros Antônio Tavares e Francisco de Arruda. Seguiu até o Sumidouro e aí esperou Artur de Sá e 



 
228 

	  

Meneses. Apresentou-lhe, então, trechos auríferos nos Rios das Velhas: o ribeiro do inferno, que 

submergia por profundas gargantas, e o Gaia. A região ficou conhecida como Sabará, em clara 

referência à lendária montanha de prata, o Sabarabuçu441. Em contrapartida, Borba Gato teve cumprida a 

promessa do governador. Não só estava livre para se reintegrar na sociedade, como, em 6 de março de 

1700, foi nomeado tenente-general e guarda-mor do Rio das Velhas, posto que lhe dava amplas 

jurisdições sobre o seu descoberto. A partir de então, instalado em seu quartel-general, o famoso 

bandeirante passará a atuar legitimado como membro do poder real nas Minas Gerais, cabendo a ele 

responsabilidade na repartição e vigilância sobre as lavras auríferas. 

Grande importância assumiu também Garcia Paes nesta conjuntura de busca de inserção por parte 

da coroa portuguesa sobre o território do sertão dos Cataguazes. Diferentemente de Borba Gato, quem 

assumia um cargo na estrutura administrativa e fiscal sobre a atividade mineradora, os trabalhos de 

Garcia Paes estiveram a princípio destinados a zelar pela acessbilidade do território, e foi a partir de tais 

esforços que ganhou, igualmente, a patente de guarda-mor.  

A ele foi incumbida a missão de abrir um caminho mais direto entre o Sabarabuçu e o sopé da Serra 

do Mar, estabelecendo uma conexão mais direta com Lisboa. Até, então, o caminho mais utilizado para 

se adentrar as Minas era o que seguia direto por São Paulo, e subia a Serra da Mantiqueira pela Garganta 

do Embaú.  Era um caminho árduo e longo, mesmo para os experimentados bandeirantes. Para garantir 

mais “facilidade” aos “mineiros” e maior “segurança” no recolhimento dos seus quintos reais, os quais 

até então vinham da Casa de Taubaté para Parati e daí, por navegação via Rio de Janeiro, antes de partir 

a Londres, ordena o rei a construção de um caminho novo442.  

A abertura da estrada entre o Rio de Janeiro e as Minas foi iniciada em 1698, a partir de Minas, sob 

total responsabilidade de Garcia Rodrigues Paes. A expectativa era de que, ao fim do projeto, a redução 

da jornada do Rio de Janeiro às Minas, até então feita em 3 meses, se reduzisse a algo em torno de 15 

dias de viagem443. Borda do Campo (hoje Barbacena) seria o ponto intermediário, onde o caminho 

deveria se bifurcar: enquanto o tronco central continuaria em busca do Rio de Janeiro, o outro trecho da 

desta bifurcação seguiria ao Caminho Velho e às minerações do Rio das Mortes.  

Tendo assumido todo o encargo da obra, desde 1700, a Garcia Rodrigues Paes foi concedida o  

direito de cobrar por mercadorias e pessoas que por aí afluíssem. Ainda pelos seus trabalhos, em abril de 

1702, foi nomeado guarda-mor geral das Minas, pelo prazo de três anos, não sendo desobrigado a 

ausentar-se do seu trabalho no caminho novo, porque o monarca a ele concedera faculdade de nomear 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
441 A principal mineração no Rio das Velhas é do serro do Sabarabuçu, descoberta por Borba Gato, "que foi o 

primeiro que se apoderou dela e do seu território." (ANTONIL, 1976, p. 165) 
442 Em carta de D. Pedro II ao govenado Arthur de Sá e Menezes, ordenando-lhe desse conta do estado em que 

achava o caminho novo para as minas de ouro, datada de 15 de novembro de 1701, o monarca explicita o 
objetivo de se realizar a empresa: "servir os mineiros com maior facilidade e segurança sem que fosse 
necessario vir algum pella costa" (MAGALHÃES, B., 1919, tomo 84, p. 9-40) 

443 Segundo o artigo de Basílio Magalhães tardava até 3 meses a viagem do Rio de Janeiro às Minas pelo 
Caminho Velhos.  
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guardas auxiliares que o representassem444.  

Sabe-se, pelas cartas trocadas entre Arthur de Sá e Meneses com Lisboa, que por volta de 1703, a 

picada da estrada já havia sido feita e era frequentada, mas para o trabalho de alargamento da estrada, o 

bandeirante encontrava-se desprovido de braços e cabedal445. Contribuição extra foi, então, feita pelo 

cunhado de Garcia Rodrigues Pais, Domingo Rodrigues da Fonseca, e como medida compensatória por 

tais investimentos, foi a ele concedida sesmaria e o direito de levantar um registro em Borda do 

Campo446.   

Garcia Rodrigues Paes e Rodrigues da Fonseca passarão a exercer grande influência sobre o 

território coberto pelo caminho novo, estabelecendo aí ranchos, pousos e comércio para os transeuntes. 

Sem que o percebessem, passadas algumas décadas, a realização de seu trabalho tenderia retirar dos 

paulistas, e dar aos cariocas a posição de grande beneficiário do desenvolvimento das minas de ouro.  

Os caminhos utilizados pelos paulistas e taubetanos via Garganta do Embaú e o Caminho Novo 

aberto por Garcia Rodrigues consistiam os dois caminhos meridionais que a partir das Capitanias de São 

Paulo e Rio de Janeiro se penetrava às minas. Havia, outrossim, o secular caminho da Bahia, cuja 

ocupação se fizera pela pecuária, que penetrara pelo vale do Rio São Francisco. A distância e a seca 

eram os dois principais elementos a dificultar as imigrações, mas o caminho era menos árduo 

tecnicamente e seguia diretamente às minas de ouro do Rio das Velhas.    

Um dos principais nomes do sertão do São Francisco nesta virada do século era Antônio Guedes de 

Brito. Desde 1681, estivera ele desbaratando os silvícolas do sertão são franciscano e, como prêmio por 

suas atividades, foram a ele concedidas sesmarias sobre vasto território. Fundou, ao que consta, várias 

fazendas ao longo do vale do Rio São Francisco, desde Jacobina até sua desembocadura com o Rio das 

Velhas. O terratenente Antônio Guedes de Brito morreu por volta de 1692 e 1695, e por isso não teve 

atuação nos primeiros capítulos de Minas Gerais, cabendo tal posição a sua filha Isabela de Brito e um 

dos seus régulos, Manuel Nunes Viana.  

Descortinada as Minas Gerais, o ouro chegado nas frotas de Lisboa já era contabilizado em arrobas, 

medida de grandeza 5000 vezes maior do que as oitavas. No ano de 1699, a remessa de ouro atingiu 725 

kg; em, 1701, atingiu 1785 kg. Em carta datada de 1701, o governador-geral do Brasil, D. João de 

Lencastre, denunciava a produtividade e regularidade dos descobertos, prognosticando a D. Pedro II, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
444 O posto seria, posteriormente, mantido até sua morte e ainda seria transferido a seu filho, por autorização do 

soberano. 
445 Em carta régia endereçada ao governador Alvaro da Silveira de Albuquerque, dtada de 13 de março de 1704., 

o monarca concede o aluguel de índios a Garcia Rodrigues, mas nega qualquer auxílio pecunário: "Fui servido 
rezolver se dem ao ditto Graçia Roiz Paes agluns indios pagos por elle, para que melhor se possa conceguir o 
abrirse este caminho tão conveniente para a condução do ouro, visto se achar Graçia Roiz Paes tão falto de 
escravos; porem em quanto  a se lhe dar ajuda de custo annual, de nenhuma maneira se lhe deve deferir, 
porque seria este o meyo de não ter nunca fim esta delligencia tão pretendida, e que se reconhecçe por 
utilissima, porque se aproveitaria della, sem por em execução o ultimo complemento " (MAGALHÃES, B., 
1919, tomo 84, p. 9-40) 

446 A completa execução tardaria ainda duas décadas, sendo cumprida em 1725 por Bernardo Soares de Proença. 
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grande fortuna: 

(...)	  me	  animo	  (prostrado	  a	  seus	  reais	  pés)	  a	  oferecer-‐lhe	  com	  toda	  a	  submissão	  
devida	   este	   papel,	   e	   nele	   representar-‐lhe	   as	   razões	   que,	   pela	   experiência	   que	  
tenho	   deste	   Brasil,	   colhi	  mais	   sobre	   as	   ditas	  minas	   de	   ouro	   com	   que	   o	   novo	  
século	   começa,	   prometendo	   riquezas	   e	   felicidades	   ao	   reino	   de	   Vossa	  
Majestado.447	  	  

Em 1703, ano de ingresso de Portugal na Guerra de Sucessão Espanhola, 4350 kg. A riqueza da 

frota brasileira já não era mais segredo, nem em Portugal, nem na Europa. Enquanto D. Luís da Cunha 

orientava ao Rei que sopesasse a importância do ouro na relação comercial com a Inglaterra, o diplomata 

francês repassava por carta o resultado de suas espionagens realizadas no porto de Lisboa:  

Esta	   frota	   vem	  mais	   rica,	   como	  não	   tem	  sido	  há	   algum	   tempo,	   em	  açúcar,	   em	  
tabado	  e	  em	  couros.	  Estas	  mercadorias	  serão,	  entretanto	  bastante	  caras,	  porque	  
o	   grande	   número	   de	   pessoas	   que	   vão	   à	   procura	   do	   ouro	   faz	   com	   que	   reste	  
menos	  para	  trabalhar	  no	  cultivo	  das	  terras,	  e	  o	  preço	  dos	  negros	  tem	  se	  tornado	  
excessivo.	   Junte-‐se	   a	   isto	   que	   os	   mestres	   dos	   navios,	   vendo	   que	   havia	   mais	  
mercadorias	   a	   carregar	   do	   que	   se	   podia	   embarcar,	   aproveitaram	   da	   ocasião	  
para	  aumentar	  o	  frete	  consideravelmente.	  O	  ouro	  que	  veio	  dório	  de	  Janeiro,	  de	  
que	   se	   tem	   conhecimento,	   ascende	   a	   cerca	   de	   duzentas	   arrobas,	   cada	   arroba	  
pesando	  32	  £	   (peso);	  mas	  é	  de	   se	  acreditar	  que	  não	  se	   sabe	   tudo;	  esconde-‐se	  
sempre	   uma	   parte	   para	   evitar	   o	   pagamento	   do	   quinto	   devido	   ao	   rei	   de	  
Portugal.448	  

A brutal e célere demanda gerada pelo ouro gerou desequilíbrios na economia interna da colônia, 

prejudicando as economias vizinhas previamente estabelecidas do açúcar e tabaco. Pelos relatos de 

Antonil nos damos conta de quão imediato é o impacto do poder de compra deste ouro: feitas as 

descobertas, os mercadores desviaram o padrão de seu comércio, e passaram a mandar às Minas o 

melhor que chegava nos navios do reino. Atitude semelhante à dos próprios colonos, que passaram a 

vender “as boiadas dos campos da Bahia (...) gênero de coisas e industriais, adventícias e próprias” às 

Minas.449  

As cartas do governador Câmara Coutinho e do Senado da Câmara de Salvador, complementadas 

pelos relatos de Antonil, possibilitam detectar a trajetória da inflação sobre os preços dos escravos 

vendidos na Bahia. Pelas cartas, escritas em 1692, sabe-se que "os negros que se compravam a 50$000 

se não tiram a menos de 60$000". Em 1696, estes já atingiam 80$ e 90$”. Anos mais tarde, à época de 

Antonil, “dava-se, por uma peça da Índia, 300 oitavas. Considerando-se o valor naquela data de 1$500 

a oitava, um escravo custava nas minas 450$000"450 

Era impossível aos senhores de engenho arcar com o encarecimento de mão de obra, matéria-prima 

e alimentação que o poder de compra das Minas impunha. Tudo para aí seguia, e “com lucro não 

somente grande mas excessivo” porque “não havendo nas minas outra moeda mais que ouro em pó, o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
447 (LENCASTRE apud SOUZA, 2006, p. 79). 
448 (NOYA PINTO, 1979, p. 138) 
449 “Na Bahia, um boi para corte que custava 1$500, atingindo algumas vezes 5$000 (...).. Entretando, em 1703, 

nas Minas Gerais, segundo Antonil, um boi atingia o preço de 150$000!" (NOYA, P. ,1979, p. 57) 
450 Dados extraídos de Noya Pinto (1979) e Antonil (1976) 
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menor que se podia e dava por qualquer coisa, eram oitavas”451.  

Para atender o temor de que a fuga de braços escravos arrefecesse a atividade açucareira e 

tabaqueira no Nordeste, uma Carta Régia de 7 de fevereiro de 1701 proibiu a passagem de escravos de 

Pernambuco e Bahia para o Sul. Medida que parece ter surtido pouco efeito, dado que a proibição foi 

reiterada em diversas oportunidades. Tratava-se, em verdade, não somente de proteger a indústria 

açucareira da atração competitiva que as minas impunham, mas também, de se evitar a todo custo, que a 

evasão de ouro, já extremamente facilitada por ser encontrado em aluvião, tivesse saída livre, em 

território de fronteira excessivamente aberta, como o é o da porção setentrional da Capitania.  

Quando se deram os descobertos auríferos no dito Sertão dos Cataguases, a imensa riqueza da 

região mostrou a insuficiência do aparato legal inscrito nos Regimentos de Terras Minerais em uso pela 

Coroa portuguesa. O sistema jurídico em vigor durante todo o período colonial se baseou nas ordenações 

reais: as ordenações afonsinas, datada de 1446, as ordenações manuelinas, de 1521, e as ordenações 

Filipinas, que entraram efetivamente em vigor em 1603, e sofreram pequenas modificações em 1618, a 

partir da publicação dos regimentos. 

Do ponto de vista da legislação mineral, já nas ordenações afonsinas e manuelinas o essencial 

consistia na propriedade da coroa sobre os veeiros e minas de metais preciosos encontrados em Portugal 

e seu império, cabendo aos súditos mineradores o pagamento de uma porção de seu produto em forma 

de tributo, o quinto. Criava-se a figura do provedor dos metais, representante da coroa a quem incumbia 

demarcar e autorizar a data, e se delimitava ao descobridor o prazo limite de dois meses para iniciar os 

trabalhos sob pena de perder a concessão. 

O regimento de 1603 introduz importantes alterações, muitas delas relacionadas às experiências que 

os espanhóis adquiriram na exploração das minas boliviana e mexicana. Quanto à exploração da força de 

trabalho, mandava-se repartir os índios pelos senhorios das minas com a cláusula de serem sustentados 

por tais senhores, não trabalharem demais e de serem pagos a salário. Ao mesmo tempo, eram abordadas 

questões referentes à organização da atividade produtiva em si: o maneio das minas, a regulação na 

exploração de regatos, rios, e no uso das matas próximas. Cláusula bastante moderna refere-se às regras 

de isenção na penhora de escravos, ferramentas e equipamentos de minerar a cobrir o pagamento de 

dívidas. 

O regimento de 1618 manteve as linhas do regimento anterior, e altera pequenos detalhes: amplia as 

atribuições do provedor, conferindo-lhe a responsabilidade por fazer cobrança aos mineiros devedores; 

amplia a área da data do primeiro descobridor, confere um prêmio pecuniário de vinte cruzados e limita 

a três datas a quantidade máxima de unidades extrativas que cada mineiro pode possuir.  

No que pese os avanços legais entre os códigos minerais em uso pela Coroa portuguesa ao longo de 

séculos, o vulto e as especificidades das riquezas de Minas imediatamente colocaram à prova a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
451 (ANTONIL, 1976, 169) 



 
232 

	  

legislação em vigor, e pareceu necessário à coroa modernizá-la. Não se tratava, exatamente, de organizar 

uma atividade mineral concentrada, mas a extração de ouro em pó em uma vasta região, hostil, além de 

sua jurisdição efetiva452. 

Impunha-se o esforço de organizar um corpo burocrático que assegurasse os privilégios da Coroa 

sobre o quinto da produção, que animasse a exploração do território e facilitasse práticas de incremento 

das lavras, mas que também policiasse as repartições e coibisse as transações ilegais. Esses os objetivos 

por detrás do Regimento Mineral publicado em 19 de Abril de 1702, que vigorou, com pequenas 

alterações, durante todo o período de exploração de ouro em Minas Gerais453. 

O Regimento de Terras Minerais conformava um instituto muito específico de normas. Moldava 

um ramo da administração pública portuguesa com foros, leis e juízes independentes - na teoria, embora 

não na prática454 - ligados à organização da região mineradora. A Superintendência das Minas foi órgão 

responsável por executar o Regimento. Assim como todos os órgãos do período colonial, também a 

Superintendência das Minas acumulou funções híbridas, executando ora funções administrativas, ora 

judiciária e fiscal. 

Composta por um superintendente, responsável pela administração geral do órgão; um guarda-

mor455, guardas-menores, escrivão e oficiais auxiliares456, suas funções incluíam, portanto, desde 

investigar os ribeiros auríferos, distribuir datas, cobrar o quinto, assistir o serviço da mineração, resolver 

pleitos entre os mineradores, confiscar datas abandonadas e solucionar brigas.  

	  Art.	  I:	  O	  Superintendente	  procurará	  saber	  com	  todo	  o	  cuidado	  se	  ha	  descordias	  
entre	   os	  Mineiros,	   ou	   outras	   pessoas	   que	   assistem	  nas	   ditas	  Minas	   (...)"	   e,	   no	  
cazo,	   que	   lhe	   pareça	   ser	   necessario	   mandar	   prender	   a	   algua,	   ou	   alguas	   das	  
pessoas,	  que	  forem	  motores	  de	  semelhantes	  desordens"	  

Art.	  VIII:	   "E	  no	  caso	  que	  algum	  dos	  mineiros	  não	  principiem	  a	   lavrar	  as	  datas	  
que	   lhe	   forem	   dadas	   dentro	   de	   quarenta	   dias	   (...)	   as	   julgara	   perdidas	   para	   a	  
Minha	   Fazenda,	   e	   havendo	   denunciantes	   se	   lhe	   dará	   a	   terça	   parte;	   advertido	  
porém,	  que	  poderá	  muitas	  vezes	   suceder	  pararem	  com	  a	  Lavra	  das	  Minas,	  ou	  
não	  as	  principiarem	  a	  lavrar	  por	  estarem	  muito	  distantes,	  em	  tal	  caso	  se	  lhe	  não	  
tirarão	  as	  ditas	  datas	  por	  devolutas,	  e	  o	  mesmo	  se	  entenderá	  se	  deixar	  de	  lavrar	  
por	  invernada	  falta	  de	  mantimentos,	  ou	  saúde.	  

Art.	  XXIX:	  “para	  a	  boa	  arrecadação	  dos	  quintos	  que	  pertencem	  á	  Minha	  Fazenda	  
todo	   o	   ouro	   que	   sahindo	   das	   ditas	   Minas	   sahirá	   com	   registo	   para	   que	   o	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
452 A discussão sobre os vários códigos mineiros ibéricos foi realizada por Sérgio Buarque de Holanda no 

capítulo Metais e Pedras Preciosas de História Geral da Civilização Brasileira.  
453 "A ordem pública portuguesa, imobilizada nos alvarás, regimentos e ordenações, prestigiadas pelos 

batalhões, atravessa o oceano, incorrupta, carapaça imposta ao corpo sem que as medidas deste a reclamem. 
O Estado sobrepôs-se, estranho, alheio, distante à sociedade, amputando todos os membros que resistissem ao 
domínio. (...) Ao sul e ao norte, os centros de autoridade são sucursais obedientes de Lisboa: o Estado, 
imposto à Colônia antes que ela tivesse povo, permanece íntegra, reforçado pela espada ultramarina, quando 
a sociedade ousa romper a casca do ovo que a aprisiona." (FAORO, 2000,  p. 164-65) 

454 Cada capitania que detivesse atividade mineradora tinha sua própria Intendência, a qual se comunicava 
diretamente com a Coroa. 

455 A principal função do guarda-mor consistia na repartição das datas e fiscalização das minas 
456 No novo sistema, desaparece a figura do provedor, transformado no superintendente das minas, e no guarda-

mor. 
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Superintendente	  terá	  um	  Livro	  por	  ele	  rubricado,	  e	  assignado,	  em	  que	  pelo	  seu	  
Escrivam	   se	   fará	   termo	   com	   declaração	   da	   pessoas,	   que	   regista	   o	   ouro,	   dos	  
marcos,	   ou	   oitavas	   que	   regista,	   da	   officina	   dos	   quintos,	   para	   onde	   o	   leva	   a	  
quintar,	  do	  dia	  mez	  e	  anno,	  em	  que	  faz	  o	  dito	  Registo,	  o	  qual	  termo	  assignará	  o	  
dito	  Superintendente	  com	  a	  tal	  pessoal	  que	  registrar	  o	  ouro;	  e	  do	  dito	  termo	  lhe	  
mandará	  o	  dito	  Superintendente	  dar	  hua	  guia	  para	  elle	  assignada	  dirigida	  pela	  
officina	  dos	  quintos,	  que	  tiver	  declarado	  do	  dito	  termo,	  na	  qual	  hirá	  declarado	  o	  
pezo	  do	  ouro	  que	  leva	  de	  que	  hade	  pagar	  os	  quintos.”	  	  	  

As datas minerais eram distribuídas da seguinte forma: a primeira data cabia ao descobridor do 

ribeiro, que tinha o direito de escolher o local que lhe apetecesse; a segunda era destinada à Fazenda 

Real, imediatamente concedida, ao maior preço, em hasta pública; a terceira cabia, igualmente, ao 

descobridor. Distribuíam-se as demais datas entre os pretendentes, segundo o número de escravos que 

cada um apresentasse: detentores de 12 escravos ou mais receberiam uma data de 30 braças em quadra, 

algo em torno de 66 m²; e todos aqueles com menos de 12 escravos, recebiam uma quadra de 2 braças e 

meia por escravo, ou seja, 5,5m². 

Art.	   V:	   “O	   Superintendente	   tanto	   que	   tomar	   conhecimento	   dos	   Ribeiros,	  
ordenará	  ao	  Guarda	  mór	  que	   faça	  medir	  o	   comprimento	  delles,	  para	   saber	  as	  
braças,	   que	   tem,	   e	   feito,	   saberá	   as	  pessoas,	   que	   estão	  prezentes,	   e	   os	  negraos	  
que	   cada	   hum	   tem,	   tomando	   disso	   informações	   certas,	   e	   ordenará	   ao	   Gurada	  
mór	   faça	   a	   repartição	  das	   datas,	   dando	   em	  primeiro	   lugar	   data	   á	   pessoa,	   que	  
descobrio	   o	   Ribeiro,	   a	   qual	   lhe	   hade	   dar	   na	   parte	   onde	   ella	   apontar,	   e	   logo	  
repartirá	  outra	  data	  para	  a	  minha	  Fazenda	  no	  mais	  bem	  parado	  do	  dito	  Ribeiro,	  
e	  ao	  descobridor	  dará	  logo	  outra	  data	  com	  Lavrador,	  em	  outra	  qualquer	  parte	  
que	  elle	  apontar	  para	  convir	  que	  os	  descobridores	  sejão	  em	  tudo	  favorecidos,	  e	  
esta	  mercê	   os	   anime	   a	   fazerem	  muitos	   descobrimentos	   (....)	   	   e	   as	  mais	   datas	  
reapartirá	  o	  Guarda	  mor,	  regulando-‐se	  pelos	  escravos,	  que	  cada	  hum	  tiver,	  que	  
em	  chegando	  a	  doze	  escravos,	  ou	  dahi	  para	  cima	  fará	  repartição	  de	  hua	  data	  de	  
30	  braças	  conforme	  o	  estilo,	  e	  aquellas	  que	  não	  chegarem	  a	  ter	  12	  escravos	  lhe	  
serão	   repartidas	   daus	   braças	   e	  meia	   para	   cada	   escravo,	   para	   que	   igualmente	  
fiquem	  todos	  logrando	  da	  mercê	  (...)”	  

Preocupado na organização da região mineradora e na arrecadação do quinto, o regimento de 1702 

foi enfático quanto à importância de se cercear os contatos com as capitanias setentrionais. Neste ponto 

do documento, é explícita a dificuldade em se evitar o descaminho de ouro em pó pelas vias do São 

Francisco, e a prática de cerceamento, que houvera sido ordenada por carta régia, agora vinha sob a 

forma de lei regimental.  Também os ourives não foram olvidados, sendo decretada sua varredura da 

região.  

Art.	  XIV:	  “E	  por	  que	  muitas	  pessoas	  da	  Bahia,	  ou	  daquelle	  districto	  trazem,	  ou	  
mandão	   gados	   para	   se	   venderem	   nas	   Minas,	   de	   que	   se	   pode	   seguir	   o	  
descaminhos	  dos	  meus	  quintos	  porque	  como	  o	  que	  se	  vende	  é	  a	  troco	  de	  ouro	  	  
em	  pó	  toda	  aquella	  quantia	  se	  hade	  desencaminhar;	  e	  porque	  esta	  materia	  he	  
de	   tão	   damnozas	   consequencias,	   he	   precizo	   que	   neste	   particular	   haja	   toda	   a	  
cautela;	   pelo	   que	   ordeno	   ao	   Superintente,	   Guarda	   mor,	   ou	   menor,	   ou	   outro	  
qualquer	   official,	   que	   tendo	   noticia	   tem	   chegado	   algum	   gado	   ás	   minas	   fação	  
logo	  notificar	  a	  pessoa,	  ou	  pessoas,	  que	  trazem	  o	  occultando	  alguas	  pagarão	  o	  
seu	  valor	  a	  noveado,	  e	  serão	  prezos,	  e	  castigados	  com	  penas	  impostas	  aos	  que	  
descaminhão	  Minha	  Fazenda”	  	  
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Art.	   XVII:	   "Nenhua	   pessoa	   do	   Distrito	   da	   Bahia	   poderá	   levar	   das	   minas	   pelo	  
caminho	  do	  Sertão	  outras	   fazendas,	  ou	  genero	  que	  não	  sejão	  gados,	  e	  querendo	  
trazer	  outras	   fazendas	  as	  naveguem	  pela	  Barra	  do	  Rio	  de	   Janeiro,	  e	  as	  poderão	  
conduzir	   para	   Taubaté,	   ou	   São	   Paulo	   (....)	   como	   fazem	   os	   mais	   vassalos."	   "e	   o	  
Superintendente,	  e	  Guarda	  mor	  terão	  muito	  cuidado	  em	   lanças	  das	  minas	   todas	  
as	   pessoas	   que	   nellas	   não	   forem	   necessarios	   porque	   estas	   só	   servem	   de	  
descaminhar	  os	  quintos,	  e	  de	  gatar	  os	  mantimentos	  aos	  que	  lá	  são	  precisos	  (...)."	  

Art	   XXI:	   “O	   Superintendente	   terá	   muito	   cuidado	   de	   examinar	   si	   nas	   minas	  
assistem	  ourives,	  ou	  outro	  algum	  officio	  que	  faça	  fundição	  de	  ouro,	  ou	  exercite	  o	  
officio	  de	  ourives,	   e	  os	  que	   souber	  andão	  nas	  ditas	  Minas	   lhe	   fará	   tomar	   todo	  o	  
Ouro	  que	  tiverem	  (...)	  e	  os	  fará	  exterminar	  das	  ditas	  minas	  para	  que	  não	  tornem	  
mais	  aos	  logares	  (...)”	  

 À medida que assentavam os trabalhos nas datas e se confirmava a pujança da economia 

mineradora, acelerava-se a ritmo crescente o assentamento da agricultura e o desenvolvimento de 

relações mercantis e comerciais na região. Conjecturavam os paulistas que, por serem os verdadeiros 

descobridores das minas, cabia-lhes o direito de exploração exclusiva das datas. Assim criam e, de fato, 

até certo momento, foram eles beneficiados pela Coroa e tiveram garantida inserção privilegiada na 

sociedade.  

Quando, em 1702, foi decidido o controle do caminho do São Francisco, essa elite paulista deve ter 

sido persuadida por completo que a política real ser-lhes-ia favorável, e que as restrições impostas sobre 

o comércio com a Bahia eram uma compensação por seus serviços.  

As especificidades da economia mineira conduziam-na, porém, a um estado de conflito. A 

demografia jogou grande peso contra os paulistas, e à medida que reinóis e colonos adentravam as 

Minas e passavam a compartilhar da riqueza aí produzida, tanto nas minas de ouro, como no comércio, 

nas atividades legais ou de contrabando, a tensão entre estes grupos tornou-se insustentável457. A 

multidão forçara entrada e invertera pela base a sociedade que nem sequer se formara. 

Conhecida como Guerra dos Emboabas a série de conflitos armados, intermitentes, que assolou as 

Minas Gerais, entre os anos de 1707 e 1709, envolveu, de um lado, paulistas e, do outro, os emboabas, 

em sua maioria, composta por portugueses, baianos, pernambucanos, cariocas, enfim, todos aqueles que 

não faziam parte dos primeiros descobridores paulistas ou seus herdeiros.  

No que pese a impossibilidade de estabelecer com clareza a ordem dos eventos históricos, a 

existência de cronistas permite-nos a apreciação da trajetória do conflito. Do conflito, em si, o que mais 

importa, todavia, é seu significado. Travava-se ali uma guerra de posição: a luta violenta pela conquista 

de inserção social privilegiada em território neófito e de importância estratégica. Não bastasse a disputa 

pela riqueza das Minas, cuja potencialidade vinha se confirmando nas últimas décadas, o território 

encontrava-se alijado léguas de distância da estrutura administrativa do império. 

As motivações principais por detrás dos dois grupos são ainda hoje obscuras. Tudo indica ter sido 

um dos motivos da rivalidade o fato de alguns forasteiros começarem a tirar grandes lucros do comércio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
457 Costa, D. (2009). 
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de abastecimento das Minas, passando a gozar de influência crescente na região.   

O comércio de abastecimento de carne são-franciscana às Minas foi um dos focos de rivalidade 

entre os grupos. Desde os primeiros anos de povoamento das Minas, o contato entre o sertão baiano e a 

região mineradora se intensificou, e a Bahia se tornou de imediato importante centro fornecedor de carne 

dos núcleos populacionais. A principal figura desse comércio era Manuel Nunes Viana, representante de 

Isabel Guedes, que se associara aos comerciantes do Recôncavo, servindo-lhes de intermediário na 

venda de mercadoria para as Minas. 

Era o comércio de carne objeto de grande atenção por parte da coroa. Desde que se instalara um 

registro na Bahia, cresceram o comércio legal, e as receitas de entradas e passagens. O registro era 

incapaz, porém, de evitar a entrada ilegal de outras tantas manadas de gado e, se entravam ilegalmente, 

voltavam contrabandeando o ouro em pó.  Este o objeto de discórdia principal entre dois dos principais 

líderes das Minas Gerais: Borba Gato, representando o poder legítimo do rei de Portugal, também dos 

paulistas; e Manuel Nunes Viana, fazendeiro, um dos líderes dos emboabas. 

Manuel Nunes Viana era homem de certa cultura e tinha envergadura de liderança458. Fez-se o 

grande líder da reação emboaba, mas não foi o único. Há, nas crônicas e memória da época, menção a 

outros três personagens: os freis Francisco de Meneses e Conrado, ambos interessados em obter 

concessão de monopólio do corte de gado nos açougues; e o baiano, Sebastião Pereira de Aguilar, 

proprietário da Fazenda das Abóboras – fazenda esta de grande importância à administração fiscal da 

Coroa, por ser onde efetivamente se contava, numerava e se pagava duas oitavas por cada gado 

introduzido na região das Minas. 

A discordância entre os cronistas impede um exato conhecimento de qual o gatilho desde conflito. 

Muito provavelmente, a animosidade fosse disseminada e as hostilidades ubíquas. O primeiro conflito 

teria ocorrido em Caeté, e o motivo imediato teria sido um assassinato cometido após uma briga; briga 

esta na qual teriam se envolvido dois potentados locais: Jerônimo Pedroso de Barros e Manuel Nunes 

Viana. Assumiram os potentados lados opostos no conflito, e da vontade de vingança que seus 

respectivos comparsas nutriram, os tumultos iniciados em Caeté alastraram-se por todo o vale do Rio das 

Velhas, entendendo-se por Sabará, Cachoeira do Campo, e daí se seguiram até Ponta do Morro, no Rio 

das Velhas.   

De modo geral, os emboabas venceram os principais combates e obrigaram as forças paulistas a 

recuarem. Foi nas proximidades do Arraial da Ponta do Morro, onde se deu o mais emblemático evento 

desta série de conflitos. Tendo com sucesso realizado uma emboscada contra os paulistas, o grupo 

emboaba liderado por Bento do Amaral Coutinho rendeu-lhes. Tendo-lhes rendidos e de posse de suas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
458 O poder e a cultura de Manuel Nunes Viana ficam bem demarcados em carta datada de 29 de novembro de 1708, em 
que o reinol rebate as acusações de contrabandista e arruaceiro feitas por Borba Gato.  
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armas, decidiu por executá-los.  A data exata  não é conhecida, mas o evento ficou manchado na 

historiografia com o nome de Capão da Traição.  

A covardia fez aumentar a ira dos paulistas que planejaram nova desforra. A própria Câmara de São 

Paulo passou a mobilizar homens, armas e víveres. A crítica situação despertou a atenção do governador 

Fernando de Lencastre, que deixou o Rio de Janeiro e partiu em viagem às Minas. Subiu o governador 

com tropas, mas, em Congonhas, foi recebido hostilmente por Manuel Nunes Viana, que o dissuadiu a 

prosseguir em seus intentos.   

O grupo dos emboabas, que já haviam expulsado os paulistas de parte significativa dos núcleos de 

mineração e que já haviam aclamado Manuel Nunes seu governador em ato solene na Igreja de 

Cachoeira, agora, expulsavam Fernando de Lencastre, o governador legítimo. Em seu retorno ao Rio, 

claro, seria Fernando de Lencaster imediatamente demitido e substituído.  

Ciente das rivalidades candentes em Minas e as agruras impostas pela Guerra de Sucessão 

Espanhola, Antonil comparava uma e outra e evidenciava seu pessimismo quanto aos caminhos que a 

humanidade parecia seguir aqui no Brasil como na Europa.  

Não	   há	   pessoa	   prudente	   que	   não	   confesse	   haver	   Deus	   permitido,	   que	   se	  
descubra	  nas	  Minas	  tanto	  ouro	  para	  castigar	  com	  ele	  o	  Brasil,	  assim	  como	  está	  
castigando	   no	   mesmo	   tempo	   tão	   abundante	   de	   guerras	   os	   europeus	   com	   o	  
ferro.459.	  

Na Capitania de Minas Gerais, coube ao novo governador, Antônio de Albuquerque, realizar a 

missão de apaziguamento junto aos insurretos emboabas. Diferentemente de seu antecessor, não se sabe 

se por prudência ou se por realismo, se quer ousou lançar mão da força bruta contra as tropas de Manuel 

Nunes Viana. O impasse foi resolvido diplomaticamente. Viajou o governador Albuquerque sem pompa 

ou forças armadas, mas em missão secreta. Sem grandes alardes adentrou até a região sobre domínio de 

Manuel Nunes Viana, apresentou-se e convenceu-o a abandonar seu posto. Não se sabe ao certo o 

porquê do líder emboaba ter tomado tal atitude. Sabe-se que, assim que se deu o encontro entre os dois 

líderes, o governador conseguiu persuadir o reinol o a ceder seu posto e retirar-se às suas fazendas do 

São Francisco460. Talvez tenha seu sido interesse em beneficiar-se das novas áreas de influência 

conquistadas, dado que o governador aceitou as nomeações a cargos que o líder emboaba fizera.  

Conquista sua posição na luta, era na paz que o grupo de Manuel Nunes passaria a lucrar. 

A Guerra dos Emboabas foi uma sedição que questionou diretamente o domínio da Coroa, 

desrespeitando os oficiais apontados pelo Rei, e buscando organizar um corpo burocrático paralelo. Era 

claro que Minas deveria ficar relativamente mais enquadrada dentro do aparelho administrativo regido 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
459 (ANTONIL, 1976, p. 195) 
460 Manuel Nunes Viana, Pascoal da Silva Guimarães e frei Francisco Meneses, receosos das consequências de 
enfrentarem as forças reais, decidiram-se por se mostrar súditos fiéis. Mudaram de plano: arrecadaram quintos e mais uma 
finta destinada a donativos, riquezas que foram levadas à corte pelo próprio frade à majestade. Intencionavam, claro, um 
indulto geral a favor dos emboabas levantados, o que foi concedido. 
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em Lisboa. Fazia-se necessária a criação de um núcleo local de poder e a presença de um governante nos 

arraiais auríferos, neutralizando conflitos e organizando o aparelho fiscal e repressor. A estruturação da 

administração colonial, em específico o fisco sobre o ouro, requeriam núcleos urbanos para se assentar a 

burocracia. Sem tal base, era impossível garantir tributação sobre a riqueza mineral e coibir a evasão 

irregular do ouro em pó às capitanias vizinhas. O poder só é real quando exercido, e se a Coroa 

portuguesa quisesse ser o poder dominante nas Minas, ela deveria se fazer presente, e não administrar do 

Rio de Janeiro.  

Consequência imediata da máxima importância foi a decisão pela criação da Capitania de São 

Paulo e Minas, por carta régia datada de nove de novembro de 1709. Seu primeiro governador seria o 

próprio Antônio de Albuquerque, que tomou posse em São Paulo, em junho de 1710. Como medidas 

apaziguadoras referentes a sanar a sangria causada entre paulistas e emboabas, concedeu-se, em 30 de 

maio de 1711, indulto geral a todos sublevados nas Minas, e restituição aos paulistas das datas que lhe 

haviam sido extirpadas à força461. Em julho deste mesmo ano, nova concessão foi feita a São Paulo, que 

de vila foi alçada à posição de cidade. 

Tendo tomado posse na Câmara de São Paulo, tratou o governador de voltar às Minas e lá fundar 

suas primeiras vilas: Mariana, Ouro Preto e Sabará. Antônio de Albuquerque estava ainda nas Minas 

Gerais, em Vila Rica, trabalhando nos pródromos do processo de organização administrativa, quando lhe 

chegou a notícia da invasão de Duguay-Trouin ao Rio de Janeiro. A esquadra francesa era composta de 

18 naus e 4 mil homens. A resposta do Governador foi a emissão de postilhões às Câmaras e arraiais, em 

movimento de convocação de homens e armas. E, no espaço de 7 dias, entre 21 e 28 de setembro, se 

reuniram 6 mil homens em armas, e marcharam, pelo caminho novo, em 17 dias até o Rio. Pouco havia 

que essa mesma gente combatia pelos sertões de Minas Gerais, agora, frente inimigo externo, se 

juntavam e combatiam em comunhão! Era com gosto que o governador exclamava, em carta enviada ao 

rei, em novembro de 1711: 

A	  mais	  luzida	  gente,	  assim	  forasteiros,	  como	  paulistas,	  formados	  em	  10	  terços,	  
3	  de	  auxiliares,	  6	  de	  ordenança	  e	  1	  de	  oficiais	  capazes	  de	  serviço,	  e	  alguns	  com	  
cabedais	  para	  a	  despesa	  de	  semelhantes	  marchas,	  assim	  mais	  um	  regimento	  de	  
cavalaria.462	  	  	  

Foram céleres os mineiros em seus preparativos, mas, ainda assim, chegaram tarde. O Governador 

do Rio, Francisco Castro de Morais, não aguentara mais que 5 dias de investidas dos franceses, e 

decidira aceder ao resgate da cidade por 610 mil cruzados, 200 vacas e 100 caixas de açúcar, o qual 

deveria ser pago em 24 horas.  A decisão do governador carioca foi duramente criticada por Antônio de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
461 Nem todos os paulistas retornaram às Minas, e outros decidiram explorar novas regiões. Barradas na guerra dos 
emboabas, as expedições paulistas seguiram o rumo oeste. A descoberta de ouro em Mato Grosso data de 1716 e é 
atribuida à bandeira de Antônio Pires de Campos. Em 1718, Pascoal Moreira Cabral Leme, descobria ouro em Coxipó 
Mirim, e Anhanguera, em 1725, em Goiás. Localizadas as minas, terminavam as bandeiras e iniciava-se a ocupação 
efetiva.  
462 (ALBUQUERQUE apud Vasconcelos, 1990, p. 295) 
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Albuquerque: 

O	  ajuste	  estava	  adiantado	  com	  reféns	  passados,	  e	  não	  os	  havendo	  de	  sua	  parte	  e	  
os	  moradores	  se	  comunicando	  com	  eles,	  me	  pareceu,	  falta	  de	  soldados	  do	  terço,	  
pois,	  todos	  se	  consideravam	  sossegados,	  tratando	  de	  largas	  conveniências,	  que	  
acharam	   em	   contratos	   de	   sociedade	   até	   de	   cem	   e	   duzentos	  mil	   cruzado,	   que	  
logo	  se	  satisfizeram	  em	  ouro.463	  

A invasão francesa findou a posição de Francisco Castro de Morais na liderança da Capitania. 

Antônio de Albuquerque, ainda à frente da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, aí permaneceu no 

Rio até 23 de agosto de 1713, reorganizando a defesa do importante porto, até que transferisse seu poder 

a D. Brás Baltasar da Silveira.   

Mestre de campo-general da província da Beira na Guerra de Sucessão Espanhola, D. Brás Baltasar 

da Silveira foi nomeado governador da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, ainda durante o 

conflito que assolava a Península Ibérica. Assumiu o posto perante a Câmara da cidade de São Paulo em 

setembro de 1713. Em São Paulo, o governador permanecera pouco tempo. Em dezembro deste mesmo 

ano, já se encontra na região do Rio das Mortes, acertando a criação da nova vila, São João D'El Rei. Em 

janeiro de 1714, será fundada, por seu turno, a Vila Nova da Rainha, no arraial do Caeté, e Vila Nova do 

Príncipe, no arraial do Serro. A fundação de vilas consistia peça fundamental na instalação do aparato 

político-administrativo da Coroa portuguesa na região. Será a partir delas que se instalarão os edifícios e 

o corpo burocrático e militar que acertam e cumprem as regras e comportamentos estabelecidos. 

Passo fundamental neste processo de dominação e cumprimento das ordens reais é observado na 

diligência com que se cumpriu a organização de comarcas. A fim de se impor os códigos jurídicos às 

Minas Gerais, D. Brás convocou uma comissão composta dos procuradores das Câmaras existentes e se 

discutiu a divisão da região em comarcas. Diferentemente do habitual, em que prevalecia a relação de 

uma comarca para cada capitania, decidiu-se, por provisão de 6 de abril de 1714, pela instalação de três 

comarcas: a comarca de Vila Rica, a do Rio das Velhas e a do Rio das Mortes.  

Insolências com diferentes motivações foram comuns ao tempo que D. Brás esteve no governo. Já 

em sua chegada, são relatados tumultos e assassinatos envolvendo paulistas e reinóis nas recém 

descobertas minas de Pitangui e Pará464. Interessados em preservar para si os descobertos, os paulistas 

distribuíram bandos nos quais proibiam o ingresso de reinóis aos ditos descobrimentos e, como era 

impossível conter os avanços imigratórios, os tumultos emergiram. Temendo a retomada de conflitos, D. 

Brás ergueu a vila de Nossa Senhora da Piedade do Pitangui. O mesmo Jerônimo Pedroso, que no Caeté 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
463 ALBUQUERQUE apud Vasconcelos, 1990, p. 295). 
464Assim que chegou em São Paulo, D. Brás foi informado de motins em Pitanguy. Resultado da mais recente 
migração paulista, os achados de Pitangui e Pará foram descobertos por bandeirantes paulsitas, e atraiu o 
interesse de reinóis. Os paulistas, porém, destribuiram bandos nos quais proibíam o ingresso de reinóis aos ditos 
descobrimentos e os tumultos emergiram. Temendo conflitos, D. Brás ergueu a vila da Piedade. O mesmo 
Jerônimo Pedroso, que no Caeté tomou parte na Guerra dos Emboabas, se fez membro da Câmara de Pitangui. 
Esteve ele novamente envolvido em questões relativas à arrecadação dos quintos, até o povo amotinado se 
revoltar e matá-lo. 
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tomara parte na Guerra dos Emboabas, se fez membro camarista e, de imediato, se envolveu em litígio 

sobre questões relativas à arrecadação dos quintos. O povo amotinou e resolveu matá-lo.  

A gravidade do incidente em Pitangui repetiu-se na Vila do Carmo465, sede de onde despachava o 

próprio governador. Não se sabe com certeza os motivos pelos quais os rebeldes expulsaram o 

desembargador Antônio da Cunha Souto Maior, juiz-de-fora da vila, e o ouvidor geral da comarca, Dr. 

Manuel da Costa Amorim, da região, no ano de 1715. Fato é que tais eventos aconteciam muito próximo 

ao representante da Coroa. Na tentativa de apaziguamento, D. Brás convocou uma junta da justiça e os 

cabeças dos tumultos foram condenados a degredo em Benguela - muito embora a pena fosse comutada 

ao degredo no Serro Frio. 

À medida que assentava a administração pública e da justiça na Capitania de São Paulo e Minas, D. 

Brás Baltasar estudava a melhor forma de tributação dos quintos da Coroa. Nestes primeiros anos, 

chama atenção não só a inconstância da arrecadação do tributo, como a relação entre o montante 

confiscado e o legalmente tributado.  

Tanto uma como a outra dependiam da presença ou ausência do governador e das forças reais na 

região aurífera. Não sendo coincidência o fato de que, no mesmo ano que o Governador Antônio de 

Albuquerque foi obrigado a abandonar as Minas, em 1713, os quintos tivessem se reduzido a 2.781 

oitavas e os confiscos ultrapassado em quase duas vezes e meia tal montante466. 

Evidenciada a anomalia na arrecadação do quinto sobre o ouro e a dificuldade de se interromper o 

contrabando, o governador convocou uma junta, em Vila Rica, em início de 1714. Tratou o governador 

de rejeitar a eficácia da cobrança pelo sistema de bateias e os próprios colonos propuseram como 

alternativa a cobrança de uma quantia fixa de 30 arrobas de ouro, por ano, que seria dividida segundo as 

Câmaras. Requeriam, porém, o fim das aduanas e registros, adendo que tende a confirmar não só ganho 

de importância que tais tributos tomavam à medida que a população migrava para a região e demandava 

mais mercadorias - secos e molhados – como também o benefício que tais homens passavam a ter ao 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
465 Também em Vila do Carmo, os ânimos continuavam aflorados, tendo sido o Desembargdor Antônio da Cunha Souto 
Maior, juiz-de-fora da vila; e o ouvidor geral da comarca, Dr. Manuel da Costa Amorim, expulsos da região (1715). Na 
tentativa de apaziguamento, D. Brás convocou uma junta da justiça e os cabeças dos tumultos foram condenados a 
degredo para Benguela - muito embora a pena fosse comutada ao degredo no Serro Frio. 
466  

Período	   Quintos	  (oitavas)	   Confiscos	  (oitavas)	  

1700-‐1713	   56.655	   46.975	  

1710	   5.682	   2.542	  

1711	   13.579	   6.185	  

1712	   8.618	   1.782	  

1713	   2.781	   7.106	  

Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  
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usar para si como moeda corrente o ouro em pó. 467   

A proposta foi enviada ao rei, e negada. Ofereceram, então, o pagamento de uma quantia fixa de 25 

arrobas, mais o direito real sobre os impostos de entrada e passagem, mas já o governador retomava a 

posição insistente pela cobrança por bateias.  Era este o mecanismo de tributação mais odiado pelos 

mineradores, e imediatas repercussões explodiram no Morro Velho, Caeté, Vila Rica e Carmo. Os 

excessos chegaram ao ponto de ameaçar a vida do próprio governador que, em passagem por Vila Real 

(Sabará), teve a casa onde se hospedava cercada e os amotinados lhe obrigaram prometer acessão do 

sistema de bateia como forma de pagamento do quinto. E, de fato, a pressão surtiu efeito. Informado da 

conjuntura nas Minas, o próprio rei ordenou que D. Brás acatasse a proposta de 30 arrobas, e insistia que 

as Câmaras recolhessem as entradas e passagens. Reunidos em junta, em junho de 1716, na Vila do 

Carmo, acertou-se os detalhes da proposta do regime tributário sobre o ouro nas Minas. 

À frente da capitania, permaneceu D. Brás Baltasar por 4 anos, até que, em agosto de 1717, tomou 

posse D. Pedro de Almeida. Como seu antecessor, D. Pedro era mestre-de-campo general dos exércitos 

reais e também lutara na Guerra de Sucessão Espanhola. Tendo tomado posse em São Paulo, partiu 

celeremente para as Minas. Em 1 de dezembro deste mesmo ano já se encontra em Vila Rica.  

Foi recebido o governador em conjuntura obviamente tensa. Recém instalado, uma de suas 

primeiras medidas foi a criação da vila de São José d’El-Rei, a 19 de janeiro de 1718. Convocou, então, 

uma junta em 1 de março, a ser realizada em Vila Rica, na qual se rediscutiriam as propostas da 

tributação sobre o quinto do ouro. Na reunião, insistiu o governador na cobrança dos quintos com base 

nos ajustes já previamente discutidos e decidiu-se pela obrigação das Câmaras ao pagamento de 25 

arrobas pelos quintos do ouro. Passavam a pertencer à fazenda real, porém, os direitos alfandegários de 

entrada e passagem.  

Julgava-se ser tempo, porém, de acabar com a cobrança pelo ajuste de cotas e assentar a cobrança 

do quinto em um regime que incidisse diretamente sobre o montante de ouro devidamente extraído. Por 

suposto, aos olhos da Coroa, as 25 ou 30 arrobas de ouro anualmente enviadas pelas frotas já não lhes 

tanto apetecia e muito mais lhe preocupava os descaminhos que o ouro sofria desde as minas até Lisboa. 

Devia, nesse sentido, proibir a circulação do ouro em pó, obrigando que todos o apresentassem em casas 

de fundição. Sabia o rei que sua ação seria contestada, daí porque iniciou preparativos militares, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
467 No tempo de D. Brás, as principais descobertas auríferas foram as minas do Itambé, as quais tratou o governador de 
estimular e conceder mercês aos envolvidos, legitimando-os à organização da atividade e cumprimento da ordem na 
região: enquanto Feliz Pereira Rocha foi feito capitão-mor de Itambé, Diogo de Braga e Lourenço Enriques do Prado 
foram feitos sargento-mor, e Manoel Pereyra de Castro, mestre-de-campo.  
A busca por esmeraldas, iniciada pela família Pais Leme, foi continuada pelo capitão Brás Esteves Leme e seu sobrinho 
Estevão Barbosa. As esmeraldas não seriam encontradas, mas pequenas pedras brilhantes, extraído do córrego do 
Mosquito, na Vila do Príncipe, estimularam D. Brás a encarregar o capitão Lucas de Freitas Azevedo à busca de 
diamantes. O esforço coletivo por busca de tais pedras preciosas seria coroado, mas só futuramente, na pessoa de 
Bernardo da Fonseca Lobo.  Registro de Diversas Cartas - patentes conceidias por D. Braz Baltazar da Silveira, 1714 - 
1717. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. 1898, número 5.  
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ordenando que se direcionassem às Minas um terço de dragões de cavalaria, e que se desse baixa a todos 

os oficiais sem corpo de ordenança.  

A promulgação da lei para criação de casas de fundição é datada de 11 de fevereiro de 1719, mas 

foi somente pela frota de maio, que chegou ela ao Brasil. D. Pedro de Almeida intentou imediatamente 

dar-lhe forma. Convocaram-se os ouvidores das comarcas e, juntos, decidiram pela criação de quatro 

casas de fundição: uma em Vila Rica, outra em Sabará, terceira em São João d'El-Rei e outra no Serro. 

Fincou a data de 23 de julho de 1720, como início da cobrança do quinto por casas de fundição. 

D. João V estava certo: houve contestação. Afirmavam os críticos que as manipulações dos oficiais 

da Casa de Fundição prejudicariam a arrecadação real. Por suposto, o que de fato os incomodava a era a 

proibição que se faria à circulação de ouro em pó e a obrigação de fundi-las em casas de fundição, onde 

o quinto já seria deduzido. Maiores eram as dificuldades que se impunham ao comércio regular e 

também ao extravio, estando o ouro em pó proibido de circular livremente. A contestação foi geral, 

unindo o sertão e o distrito do ouro contra as imposições da Coroa.   

Em 1720, na Revolta de Vila Rica, questões relacionadas à rivalidade entre administradores, entre a 

oligarquia local e o governo, e generalizada insatisfação com a organização do sistema tributário, 

juntaram-se e explodiram em conflito armado.468 Vários governadores por aí já haviam passado, e 

buscaram organizar as bases da administração real sobre a Capitania, mas o fundamental, que era a 

elaboração de um sistema tributário sobre a atividade mineradora, ainda não houvera assumido a devida 

forma. As tensões não suprimidas nas negociações conduzidas nas juntas explodiriam em violência no 

centro do distrito do ouro. Havia pouco tempo decorrido desde os conflitos entre paulistas e emboabas, 

muitos dos homens que ali atuaram ainda estavam vivos, e ainda assim as Minas eram já um pouco 

diferentes das Minas da primeira década do século. Agora, "a luta se opunha ao governo e não mais a 

uma turbamulta de paulistas imprevidentes.". 

Às 11 horas as do dia 28 de junho estourou o motim. Uma turma de seis mascarados, 

acompanhados de 40 negros armados, desceu o Morro de Pascoal. Parte do bando atacou o centro da 

vila, arrombando portas e obrigando a população a se juntar ao movimento. Uma segunda turma de 

mascarados se destinou ao Morro do Padre Faria, onde convocou seus moradores. Reagruparam-se os 

grupos no Morro de Santa Quitéria, onde é hoje a Praça Tiradentes, e daí prosseguiram em direção à 

casa do ouvidor da comarca, Doutor Martinho Vieira de Freitas. Não o encontraram, todavia. O ouvidor 

fugira de Vila Rica e partira para Vila do Carmo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
468 Pitangui antecipou os movimentos de insurreição, muito mais agressivos, de Vila Rica. Aí, um motim arrebentou em 
janeiro de 1720, e teve como motivação questões referentes ao estanco do contrato sobre a aguardente. Levantou-se 
Domingos Rodrigues do Prado. Deslocando para aí a companhia de dragões, sob a liderança de José de morais Cabral, 
mais ums força de 500 homens recrutados dentre os corpos auxiliares de Sabaré e Caeté, foi recebida a fogo pelas tropas 
de Domingos Rodrigues. Em menor número, os rebeldes se refugiaram ao sul do rio Pará, hoje, arraial de Conceição, 
antes de debandare. Notícias de Domingos do Prado serão ouvidas pelos sertões de Goiás, onde se encontrou com seu 
sogro Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. 
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Liderado por Filipe dos Santos, 1500 súditos partiram de Vila Rica e marcharam até Vila do 

Carmo, onde se encontrava o governador. O Conde, ao receber a notícia de tal marcha, ordenou que o 

Sargento-mor de batalha, Sebastião da Veiga, os recebesse. Pediu-lhe que identificasse e acalmasse os 

líderes, e que propusessem o envio de um procurador a fim de se iniciar um diálogo. O representante 

eleito pelos insurretos foi José Peixoto da Silva.  

José Peixoto da Silva escreveu uma primeira proposta de negociação por parte dos revoltosos, 

destinada ao Conde. O conteúdo do documento é importantíssimo à história colonial de Minas. Em seu 

artigo primeiro, os insurretos já se declaram contra as casas de fundição e moedas. Chama atenção, 

igualmente, a variedade de demandas requeridas:  

1ª.	  Que	  não	  consentem	  em	  casa	  de	  fundição,	  cunhos	  e	  moedas	  (...);	  2ª.	  Que	  não	  
consentem	  em	  contrato	  novo	  algum	  que	  não	  esteja	  em	  estilo	  até	  o	  presente	  (...);	  
3ª.	   Que	   não	   consentem	   que	   se	   pague	   o	   registro	   da	   Borda	   do	   Campo	   pelo	  
descômodo	   que	   dá,	   só	   sim	   tragam	   bilhetes	   cada	   qual	   das	   cargas	   que	   trouxer	  
para	  delas	  pagar	  meia	  oitava	  por	  saco,	  e	  meia	  pataca	  por	  molhado,	  onde	  cada	  
qual	  for	  sua	  direita	  descarga	  (...);	  4ª.	  Querem	  segurar	  a	  Sua	  Majestade	  que	  Deus	  
guarde	  as	   trinta	  arrobas	   lançando-‐se	  somente	  cada	  um	  negro	  oitava	  e	  meia,	  e	  
no	  caso	  de	  que	  não	  chegue	  se	  obrigam	  a	  inteirar-‐lhos,	  para	  o	  que	  contribuirão	  
as	   lojas	  e	  vendas	   conforme	  a	   falta	  que	  houver	  para	  a	  dita	   conta,	  de	   sorte	  que	  
não	   passem	   de	   cinco	   oitavas	   por	   cada	   um,	   para	   cuja	   cobrança	   elegerão	   as	  
Câmaras	   dois	   homens	   em	   cada	   arraial	   ou	   os	   que	   forem	  necessário,	   e	   querem	  
que	  toda	  a	  pessoa	  que	  ocultar	  escravo	  fique	  confiscado	  para	  a	  Fazenda	  Real;	  (...)	  
5ª.	   Que	   nem	   um	   negro	   ou	   negra	   se	   rematem	   na	   praça	   pelos	   preços	   tão	  
diminutos	   como	   se	   tem	   experimentado,	   mas	   sim	   se	   avaliem	   por	   dois	   de	   sã	  
consciência	  e	  que	  os	  credores	  os	  tomem	  pela	  sua	  avaliação,	  quando	  não	  hajam	  
arrematantes,	   o	   que	   também	   se	   observará	   em	   propriedade	   ou	   casas;	   (...)	   6ª.	  
Querem	   também	   se	   dê	   regimento	   para	   salários	   dos	   escrivães,	   tabeliães,	  
meirinhos	  e	  alcaides,	  e	  assinatura	  de	  ministros	  e	  guardas	  maiores	  e	  menores,	  e	  
este	   seja	  pela	  cidade	  do	  Rio	  de	   Janeiro	   (...);	  7ª.	  Não	  consentem	  que	  o	  aferidor	  
leve	   peso	   de	   ouro	   por	   outro	   tanto	   de	   cobre	   (...);	   8ª.	   não	   consentem	   que	   ao	  
Escrivão	   da	   Câmara	   se	   dê	   oitava	   e	   meia	   por	   licença,	   e	   meia	   oitava	   por	  
requerimento	  de	  aferição,	  podendo	  ficar	  pago	  com	  meia	  oitava,	  como	  também	  o	  
escrivão	  da	  amotaçaria;	   (...)	  9ª.	  Não	  consentem	  levar	  mais	  de	  meia	  pataca	  por	  
todos	  os	  gêneros	  que	  qualquer	  pessoal	  almotaçar	   (...);	  10ª.	  Querem	  que	  o	  Srs.	  
do	  Senado	  moderem	  as	   condenações	   tão	  exorbitantes	  ao	  povo	  que	  costumam	  
fazer	   sem	   regimento	   nem	   lei,	   e	   que	   as	   calçadas	   das	   ruas	   onde	   forem	  
necessárias,	   se	   façam	  à	  conta	  da	  Câmara	  e	  não	  do	  povo	  (...),	  que	  outrossim	  os	  
ditos	   senhores	   passem	   por	   ano	   assim	   dos	   contratantes	   dos	   gados,	   como	   dos	  
mais	   negócios	   por	   lhe	   ser	   semelhante	   prejuízo	   o	   tirarem-‐nos	   todos	   os	  meios	  
(...);	  11ª.	  Querem	  que	  as	  companhias	  de	  dragões	  comam	  à	  custa	  de	  seus	  soldos,	  
e	  não	  à	  custa	  dos	  povos	  (...);	  12ª.	  querem	  que	  Vossa	  Excelência,	  em	  nome	  de	  Sua	  
Majestade	   	   que	   Deus	   guarde,	   lhes	   conceda	   perdão	   geral;	   (...)	   13ª.	   Também	  
requerem	  que	  os	  contratadores	  dos	  dízimos	  não	  usem	  dos	  seus	  privilégios	  para	  
cobrarem	  suas	  dívidas	  executivamente	  senão	  durante	  o	  tempo	  do	  contrato	  (...);	  
14ª.	   Requerem	   mais	   que	   nenhum	   Ministro	   faça	   vexações	   ao	   povo	   com	   seus	  
despachos	   violentos,	   procedendo	   a	   prisão	   e	   a	   fuga	   sem	   as	   circunstâncias	   de	  
direito,	   o	   que	   em	   tudo	   se	   observe	   como	   eles	   a	   lei	   do	   Reino	   (...);	   15ª.	   Que	   os	  
oficiais	  de	  justiça	  quando	  forem	  fazer	  diligências	  a	  várias	  pessoas	  repartam	  as	  
custas	  conforme	  o	  regimento	  por	  cada	  uma	  delas.	  	  

O conde, cercado pelos amotinados, em qualquer possibilidade de contestar, acatou todos os pontos 

da petição. A atitude foi tomada na esperança vã de que o povo retomasse posição submissa e ordeira. 
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Ledo engano, a paz não foi retornou a Vila Rica, e por vários dias homens mascarados continuaram a 

descer dos morros e causar tumultos e agitações. A angústia do governador-poeta pode ser sentida em 

seus próprios versos: 

A	   terra	   parece	   que	   evapora	   tumultos;	   a	   água	   exala	   motins;	   o	   ouro	   toca	  
desaforos;	  destilam	  liberdades	  os	  ares;	  vomitam	  insolências	  as	  nuvens;	  influem	  
desordens	  os	  astros;	  o	  clima	  é	  tumba	  da	  paz	  e	  berço	  da	  rebelião469	  

Frente à perseverança dos tumultos, passou o governador a buscar informações sobre os principais 

envolvidos na revolta. Suas investigações apontaram a grandes potentados da região, dentre eles alguns 

bastante conhecidos, como Pascoal da Silva Guimarães470, que se comunara com o recém-afastado 

ouvidor Mosqueira da Rosa. O próprio Manuel Nunes Viana, antigo líder dos emboabas e que parecia 

parcialmente alheio aos destinos de Minas, foi acusado de envolvimento471. Como arauto destes 

potentados figurava o reinol Filipe dos Santos. Mesmo o comportamento do Sargento-mor Sebastião da 

Veiga, em quem tanto D. Pedro confiara, já lhe parecia duvidoso472.  

A 16 de julho, o Conde de Assumar agiu de maneira pontual e decisiva. Reuniu a tropa de dragões 

e fechou o caminho de Vila Rica. Mandou conduzir uma ação simultânea contra Pascoal da Silva, Dr. 

Musqueira, Frei Vicente e Frei Monte Alverno. 

O Conde entrou sem nenhuma ofensiva rebelde em Vila Rica. Encarregou o alferes Manuel de 

Barros Guedes Madureira, homem de confiança e antigo companheiro da Guerra de Sucessão 

Espanhola, a executar a busca nas casas dos delinquentes. O objetivo foi cumprido, e os presos foram 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
469 (ASSUMAR apud Souza, 1994, p.36) 
470 O mestre-de-campo Pascoal da Silva Guimarães, um dos mais ricos potentados das Minas. Possuía ele inteiro arrial na 
Serra de Ouro Preto, o famoso arrial do Ouro Podre, com lavras férteis e bem aparelhado em capital. Possuia, outrossim, 
fazendas de engenho no Rio das Velhas, e seus homens se calculavam em aproximadamente 2000.   
471 Manuel Nunes Viana, que nunca perdera sua influência sobre as Minas Gerais, mas desde que se isolara em suas 
fazendas do São Francisco mantivera seu primo Manuel Rodrigues Soares como seu homem de confiança, é novamente 
um dos inssureitos desta sedição.  
Enquanto Manuel Nunes esteve no sertão, seu primo permaneceu entre Caeté e Catas Altas, onde os dois mantinham 
sociedade em datas minerais. Manuel Nunes traçava a luta contra o Conde em um nível que não se limita exclusivamente 
à questão da tributação sobre o ouro. Trata-se de domínio efetivo sobre a terra. Afirmando que a terras pertencentes a D. 
Isabel de Brito encontravam-se sob a jurisdição do governo da Bahia. Defesa esta que encontrava respaldo no 
governador-geral. Ao mesmo tempo, estimulava ao Padre Antônio Curvelo de Ávila assumisse a jurisdição paroquial na 
região do Rio das Velhas e São Francisco, em detrimento das paróquias do Rio de Janeior e Salvador.  
Incentivava uma relação mais estreita com Salvador, e defendia em bandos publicados nas vilas que seus moradores 
pagassem o dízimo ao governo bahiano. Ao mesmo tempo, Manuel Nunes ameaçava proibir que se fornecessem gado e 
peixe seco às Minas, medida que gerava alarme ao Conde, como se vê por carta direcionada ao ouvidor de São Paulo, 
José Rodrigues de Pardinha, lhe questionando sobre qual seria a possibilidade de subir às Minas com 20 mil cabeças de 
gado. 
Pretendendo a demarcação das terras de D. Isabel de Brito, as quais cobririam a margem direita do Rio São Francisco por 
160 léguas, Maneul Nunes intentou alargá-las desde Penedo até suas fazendas no Jequitaí. Neste intuito de disputa por 
jurisdição, D. Pedro de Almeida instruiu que ouvidor da comarca do Rio das Velhas, Bernardo Pereira de Gusmão, 
levantasse uma vila, Nossa Senhora do Bom Sucesso, em posição setentrional à fazendo do Jequitahy. A provocação foi 
impedida pelos homens de Manuel Nunes Viana. 
472 Desde que arrebentaria o primeiro motim, em 28 de junho, Sebastião da Veiga atuou como um traídor, fingindo 
amizade e preocupação junto ao Conde. Chegou, inclusive, a confessar ao Conde que fora convidado a ser o chefe dos 
revoltosos, no que o próprio Conde lhe incentivou, o fizesse, como se fosse uma medida para manobrá-los à favor dos 
interesses da coroa.  
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conduzidos à cadeira do Carmo, que já era no Largo da Matriz, hoje, Igreja da Sé. 

Efetuadas as prisões, a noite foi tensa em Vila Rica. Bandos de motineiros tomaram as ruas e 

conclamaram a população a seguirem no dia seguinte até a prisão de Vila do Carmo. Exacerbaram-se a 

ponto de matar a um homem, quem acusaram de ser informante do Conde. Filipe dos Santos, intentando 

aliados em Cachoeira, foi aí preso. 

Medidas extremas foram tomadas pelo Conde. Ordenou, primeiro, que o capitão de dragões João 

de Almeida e Vasconcelos, o tenente José Martins Ferreira e o alferes Manuel de Barros Guedes 

arrasassem a fogo o morro de Pascoal da Silva. Conta-se que o incêndio durou todo um dia. Ao fim, o 

morro passou ser denominado como Morro da Queimada. Ordenou, em seguida, que se matasse 

sumariamente o reinol Filipe dos Santos.  Os demais presos foram remetidos ao Rio de Janeiro, no 

intuito que fossem despachados a Lisboa473.  

Com o objetivo de se defender das ações tomadas, D. Pedro de Almeida escreveu "Discurso 

histórico-político sobre a sublevação de 1720", notável reflexão que, a partir dos eventos passados em 

Minas Gerais, evocam uma reflexão sobre a natureza dos motins, a forma de coibi-los e enfrentá-los. As 

contradições de mando nas colônias estão vivamente corporificadas neste documento.     

Justificava o Conde suas atitudes assumindo que tinham sido proporcionais à ameaça que sofrera. O 

castigo fora de alguma forma equivalente à rebeldia manifestada, e de que o objetivo dos revoltosos era 

descumprir as ordens reais e implantar uma república.  

Era	  de	  extrema	  necessidade	  o	  castigo,	  porque	  depois	  de	  convir	  o	  Conde-‐General	  
em	  ambas	  as	  propostas	  do	  povo,	  e	  depois	  de	  lhe	  conceder	  um	  e	  outro	  perdão,	  
chegou	   a	   tanto	   o	   seu	   atrevimento	   e	   rebeldia,	   que	   por	   espaço	   de	   dezoito	   dias	  
continuados	  andaram	  com	  as	  armas	  na	  mão,	  insinuando	  com	  o	  excesso	  e	  sem-‐
razão	   da	   sua	   escandalosa	   contumácia	   e	   perseverança,	   que	   o	   motim	   ainda	  
pretendia	  mais	   que	   impugnar	   as	   ordens	   de	  El-‐Rei,	   e	   que	   o	   seu	   intuito	   se	   não	  
continha	  só	  na	  concessão	  das	  suas	  propostas,	  mas	  que	  compreendia	  a	  expulsão	  
do	   governador	   e	  mais	  ministros	   de	   Sua	  Majestade,	   e	   a	   ereção	   da	   república,	   a	  
que	  se	  tinha	  assentado	  reduzir	  este	  estado.474	  

Defendias, por isso, que suas atitudes teriam sido destinadas à preservação da reputação do Rei, e a 

punição foi limitada a quem tivesse emulado diretamente a explosão do movimento.  

Primeiramente,	  mais	  que	  outros	  se	  devia	  castigar	  severamente	  este	  motim	  por	  
ser	   uma	   rebelião	   contra	   o	   Soberano.	   Filipe	   dos	   Santos	   era	   autor	   de	   crime	  
notório,	  aquele	  que	  se	  faz	  diante	  do	  povo,	  era	  impossível	  negá-‐lo.475	  

Continuava: 

	  “A	   reputação	   é	   um	   composto	   de	   temor	   e	   amor:	   de	   amor	   que	   devem	   ter	   os	  
vassalos	  ao	  príncipe;	  de	  temor	  que	  de	  si,	  das	  suas	  armas	  e	  empresas	  devem	  o	  
príncipe	  fazer	  que	  se	  conceba.".	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
473 Faleceu Frei Vicente Botelho, ainda antes do embarque.. Pascoal da Silva, por seu turno, assim que chegou à 

Metrópole, entrou com um processo contra o Conde. A ação perdurou até que o acusado falecesse. 
474 (ASSUMAR apud Souza, 1994, p.140) 
475 (ASSUMAR apud Souza, 1994, p. 145) 
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Nas Minas, mais do quem em qualquer outro território imperial, a reputação do rei deveria ser 

preservada, e era justamente aí que “não tinha El-Rei mais poder que o que os mineiros lhe quisessem 

permitir".  

O incêndio provocado no Morro de Pascoal da Silva e a punição sumária de Filipe do Santos por 

enforcamento buscavam impor a ordem e um fim ao período inorgânico que a Capitania de São Paulo e 

Minas do Ouro vivenciava. O caráter brutal da política colonial portuguesa vincava a constituição de um 

caráter à sociedade das Minas Setecentistas. Oriunda da descoberta do ouro e do caos social daí 

estimulado, era à custa de esforço estruturado que as Minas eram incorporadas ao estatuto colonial do 

Império Português.   
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4.3. IDADE DO FAUSTO DAS MINAS GERAIS (1720-1750) 

A descoberta de ouro no Sertão dos Cataguazes deu luz à Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, 

e a insurreição de Vila Rica a autonomizou por completo das demais unidades administrativas do 

território colonial. A dominação lusitana, que se iniciara pelo litoral, pela implantação de grandes 

latifúndios açucareiros, mergulhava-se, após dois séculos de colonização, pelo interior do continente. O 

sertão, que fora até então uma "zona de silêncio", em 1720, via a Coroa portuguesa em pleno movimento 

de conquista e ordenação do território, o que implicava esforço de interiorização de seu aparato político, 

administrativo, militar e cultural.   

 Parcelas pequenas de ouro já haviam sido exploradas no Brasil, em específico nas faixas 

meridionais da colônia, em Paranaguá e na Serra da Mantiqueira, não se tratava, porém, de mineração de 

vulto e regularidade e jamais atraiu por completo a atenção metropolitana. As descobertas das lavras de 

ouro nas Minas Gerais causaram espetacular repercussão na história colonial do Brasil. Os desafios de 

incorporação do território aurífero aos domínios da Coroa e Império Português exerceram papel central 

na política colonial e mercantilista, tendo sido respondida pelos governadores do rei, seus ministros no 

Reino, em específico aqueles vinculados ao Conselho Ultramarino, e também por uma série de ministros 

e oficiais que assumiam cargos de importância na burocracia da administração real, em Portugal, no 

Brasil e Minas.  

A área de condensação demográfica, política, econômica, cultural e urbana de Minas Gerais 

localizou-se nas áreas de mineração das bacias do Rio das Mortes, Rio das Velhas e as montanhas da 

cadeia do Espinhaço. Graças ao fausto destes descobrimentos – às necessidades de organizar a atividade 

e tributá-la –, aí foram erigidos núcleos de características urbanas, com destaque às vilas de São João d'El 

Rei, São José d'El Rei (Tiradentes), Ribeirão do Carmo (Mariana), Vila Rica (Ouro Preto), Sabará, Vila 

do Príncipe (Serro) e Nossa Senhora da Piedade do Pitangui.   

Foi a partir de tais nucleações que se irradiou o povoamento da região. A esperança de novos 

achados auríferos emulou novas buscas, e tais buscas se mostraram frutíferas ao longo das décadas. As 

Minas Gerais, Capitania que já nascera com uma larga fronteira aberta, avançava junto aos manifestos de 

ribeiros auríferos sobre o que era o seu próprio sertão. As Minas do Rio Verde e de Itajubá, ambas 

datadas de início da década de 1720, permitiram adensamento na porção meridional da Capitania, ao 

sopé da Serra da Mantiqueira. Por volta do ano de 1726, a nordeste, no vale do Rio Araçuaí, descobriu-

se ouro em Minas Novas e, poucos anos depois, seria anunciado a descoberta dos diamantes no Arraial 

do Tejuco. As Minas de Paracatu, descobertas em 1744, aprofundaram os portugueses pelo noroeste de 

Minas Gerais.  

O vulto efetivo de metais preciosos extraídos será para sempre desconhecido. A se ter por base a 
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conhecida relação que se tem sobre o quinto do ouro, pode-se assumir a trajetória da atividade. Após 

suas primeiras descobertas, observa-se uma tendência de aumento permanente da produção aurífera até 

que seu ápice seja atingido entre as décadas de 1735 e 1760. Então, a média anual de ouro oficialmente 

extraído de Minas girou em torno de 10 toneladas ou 660 arrobas. Será a partir da década de 1760 que se 

iniciará o movimento de diminuição no rendimento de sua atividade mineral.  

Esta caracterização geral com base na extração de ouro das Minas não deve encobrir o fato 

marcante de que a atividade aurífera em Minas Gerais tinha um caráter itinerante e as diferentes áreas de 

mineração vivenciaram conjunturas específicas. Igualmente deve ser salientado que as diferentes regiões 

de Minas, elas próprias se transformaram ao longo das décadas, e que a partir de seus atributos 

adquiridos e potencialidades, distintas foram suas respostas à crise da atividade mineradora quando esta 

chegou. Do dito, resulta a conclusão parcial que a realidade econômica de Minas só é verossímil a partir 

de uma sólida análise regionalizada476.   

Predominava no Brasil o ouro de aluvião, encontrado em areias e cascalhos de rios e riachos. Desta 

feita, duas modalidades de extração se estruturaram em Minas: as faisqueiras e as lavras. As extrações 

por faisqueiras exigiam não mais que um minerador, sozinho, ou com pequeno número de escravos ou 

ajudantes, que usavam técnicas e equipamentos rudimentares, a bateia e o almocreve.  

As lavras, por seu turno, eram empreendimentos de maior intensidade em capital e maior 

mobilização de força de trabalho. Nada impedia que tal grupo de trabalho explorasse os cascalhos dos 

rios por meio de uma cata de “caldeirões”, utilizando de seus cacumbis para transportar a areia aurífera 

às margens no rio e aí melhorar peneirar. Organizados e divididos funcionalmente, as lavras 

aumentavam seus rendimentos com trabalhos de engenharia mais especializados, desviando, parcial ou 

integralmente, as águas do rio. Se desviadas em parte as águas do rio por canais paralelos, os escravos 

trabalhavam já dentro deste canal remexendo as areias auríferas, expulsando, progressivamente, o 

material estéril fora deste depósito de areia enriquecida. Caso se desviasse por completo as águas, então, 

os fundos auríferos dos rios eram diretamente atingidos e aí se poderia trabalhar, até que o leito 

retomasse seu curso natural. Descobriu-se, então, que as margens dos rios eram também auríferas e estas 

ficavam ainda mais enriquecidas quando os rios eram desviados. 

Diz o relato de Bento Fernandes Furtado que a técnica de mineração por taboleiros iniciou-se por 

volta de 1707, logo depois de um longo de período de chuvas. Aperceberam-se os mineiros que as 

chuvas causavam uma erosão hídrica nos morros circunvizinhos aos ribeiros, e que os deslizamentos 

causados haviam exposto rica material aurífero. Por muito tempo, a mineração ordinária continuaria se 

fazendo por escavação e cata, mas a fim de eliminar logo o material estéril e se atingir o cascalho 

aurífero, mais engenheira, capital e trabalho passavam a ser incorporados pelos grandes mineradores. 

Alavancas, cavadeiras de ferro e rodas d’água aceleravam o processo que naturalmente levaria milhares 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
476 Godoy, M.; Cunha, A. (2003). 
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de anos, ainda que sobre o peso de grande desperdício477.  

A mineração por grupiara, nos flancos das montanhas, costumava ter o auxílio da força hídrica, 

conduzia por canais adutores, construídos de maneira a provocar forte impacto contra o rochedo. 

Prosseguia-se, então, a mineração pelo processo de catas, conduzindo as areais auríferas a grandes 

reservatórios, chamados "mondeus", onde se intentava filtrar parte do material aurífero com tiras de 

couro. 

 Em Minas, as lavras subterrâneas foram relativamente raras e estiveram mais presentes ao fim do 

século, quando o ouro fácil já houvera praticamente se esgotado.  

As minas foram sempre consideradas domínio particular do rei. Delas dispunha como proprietário, 

e não como administrador, como seria o caso se as minas pertencessem à coletividade. Neste sentido, os 

jurisconsultos asseguraram o quinto do ouro como um direito real, por ser ele próprio senhor das 

minas.478 Esta a interpretação da natureza do quinto que predominou em todo o período colonial, daí 

porque, das rendas das minas, dizia-se que o rei recebia pensão senhorial ou, em linguagem jurídica, 

enfitêutica.   

No que pese ser o suposto dono do solo aurífero das Minas, antes que se impusesse um 

determinado regime de tributação sobre o quinto do ouro, foi costumeiro o rei orientar que se 

convocassem juntas. Não se tratava de se obter uma licença necessária para que a tributação fosse 

aprovada pelos representantes dos súditos coloniais, o rei não requeria qualquer prerrogativa sobre 

direitos enfitêuticos. Ao fazê-lo, porém, queria o monarca convocar tais juntas que lhe fosse facilitada a 

execução da cobrança do dito tributo. Em alguma medida, é como se tais homens se tornassem seus 

cúmplices. 

Descoberto a pouco mais de duas décadas, o ouro de Minas ainda não encontrara uma definitiva 

forma de tributação e o desconforto popular era visível. Antônio de Albuquerque, que governara de 1709 

a 1713, instalara, a princípio, a cobrança do quinto por bateias, estimando a cobrança na razão de 10 

oitavas por minerador. Taxava-se, então, o operário e não a produção, de modo que a insatisfação dos 

mineradores se achava na iniquidade de rendimento entre as lavras ricas e pobres, e não cobrança per 

capita dos escravos mobilizados na extração. Se lavras ricas extraiam o suficiente para o pagamento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
477 "E assim continuou n a mesma forma o modo de lavrar, à bateia e de mergulho nos maiores ribeiros, como 

no ribeirão do Carm o , rio das Mortes e rio das Velhas, e à força de braço nos ribeiros mais pequenos, por 
espaço de bastantes anos, até que pelos de 1707, pouco mais ou menos, inventou o artificio dos mineiros 
lavrar e desmontar as terras com água superior aos "tabuleiros altos, aprendido do natural efeito que fazem as 
águas no tempo das "invernadas das chuvas, e cavando as terras descobriam cascalhos nos lugares mais 
baixos e neles, em parte , ouro , à reflexão que fizeram nesta o bra natural das águas, de lugares superiores 
conduzindo-as por "oliveí a outros para, artificio sãmente, ajudados de alavancas e instrumentos de 
cavadeiras de ferro, ajudar as águas a desfazerem a terra para ser conduzida por ela até dar nos rios de maior 
potência que as conduza até os maiores e até o mar , deixando descoberto cascalho sem impedimento". 
(COSTA MATOSO, p. 190/191) 

478 As minas, diferentemente de outras insignias - caminhos e portos - eram subtraídas da coletividade e eram 
incluídas como domínio particular do rei. 
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folgado do tributo de 10 oitavas, em lavras pobres, o baixo rendimento dos escravos implicava ao 

empresário arcar com elevado tributo em relação à sua renda. A incerteza intrínseca à atividade era aqui 

o grande óbice à justiça da causa.  

Com D. Brás Baltasar, que governou as Minas entre 1713 e 1717, tentou-se coordenar uma 

cobrança dos quintos com base em uma taxa mínima, a qual girou entre 25 e 30 arrobas, a depender de 

quem assumia o direito sobre os rendimentos das entradas e passagens. A amargura de D. João V 

encontrava-se na dificuldade em conter o descaminho do ouro, quando o ouro em pó já podia circular 

livremente. Foi, então, ordenada a construção de casas de fundição e moeda a D. Pedro de Almeida e a 

população se rebelou.  A insurreição popular que estourou, primeiro, em Pitangui, em seguida, e com 

intensidade ainda mais violenta, em Vila Rica, só foi controlada após 18 dias, pela mobilização de um 

corpo de dragões, mais o auxílio de tropas. 

A gravidade da conjuntura de 1720, a relembrar o caos que fora o imbróglio entre paulistas e 

emboabas, foi o principal motivo a decidir a divisão da Capitania de São Paulo e Minas, criando-se a 

Capitania de Minas Gerias, autônoma à administração do governo de São Paulo. A fim de instalar a 

nova capitania, foi nomeado D. Lourenço de Almeida.  

D. Lourenço de Almeida tomou posse do cargo de governo de Minas em 18 de agosto de 1721. 

Tratava-se de servidor experiente, como passagem pelas Índias e pela Capitania de Pernambuco479.  Na 

Índia, D. Lourenço exerceu diversos cargos, desde capitão de infantaria, capitão de mar e guerra, fiscal 

de armas, governador de fragatas480. Participara de fracassada expedição de socorro à praça de 

Mombaça, no ano de 1698, e já tivera aí seus primeiros tratos com diamantes. Passou da Ásia à América 

em 1715, quando governou por três anos a Capitania de Pernambuco.  

A indicação de D. Lourenço de Almeida a governador de Minas Gerais se dava tanto por sua 

comprovada experiência dentro da burocracia do Império Português - devendo ser lembrado que quando 

chegou a Pernambuco, este estivera recém saído de uma convulsão social entre os súditos de Olinda e 

Recife481 -, como sua indicação se explica por sua influência no corpo de estadistas portugueses. O 

irmão de D. Lourenço, Tomás de Almeida, era homem de grande prestígio em Portugal, tendo chegado 

a ocupar o cargo de primeiro patriarca de Lisboa. Seu rol de contatos incluía, ainda, o secretário de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
479 D. Lourenço era membro da Casa de Avintes, criada durante a Guerra de Restauração, homenageando Luís de 

Almeida, quem foi enviado ao Brasil a fim de socorrer a Bahia, no ano de 1647, em seguida, governou a Bahia, 
entre 1652 e 1658 e, por fim, foi designado a prestar seus serviços em Tânger, antes de tal território ser cedido 
à Inglaterra. 

480 Marques, L. (2009). 
481 Em carta de 26 de julho de 1715, D. Lourenço de Almeida expunha sua primeira impressão da sociedade 

colonial pernambucana: "achei os moradores (...) em quietação pelo que respeita aos levantamentos passados 
porém os ódios das suas parcialidades são os mesmos que foram ainda que hoje se vêem dissimulados por me 
verem não olhar mais que pelo serviço de Vossa Majestade sem afeição particular a nenhuma, a gente 
nacional da terra é sumamante livre e revoltosa e como é criadas nestes sertões (...) ainda não sabem a grande 
obediência que dever ter um  vassalo às reais ordens de Vossa Majestade e como nunca experimentaram nem 
viram castigo rigoroso, esta falta é a causa da sua desenvoltura (...)" Nota-se, desta feita, o clima de 
insatisfação da elite olidense à elevação de Recife à condição de vila, fato que lhe garantia autonoima política..  
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Estado, Diogo de Mendonça Corte Real, seu cunhado; além do marquês de Angeja, que ocupara o cargo 

de Vice-rei do Brasil. Seu objetivo em Minas não podia ser outro que o de reverter os ânimos dos 

colonos e garantir certa organicidade à administração. 

Neste intuito, trazia o governador consigo o alvará que confirmava o perdão real a todos os súditos 

envolvidos na "Revolta de Vila Rica". Instruía-lhe D. João V, porém, que somente concedesse o perdão 

caso houvesse algum tipo de impedimento em tomar posse do seu cargo. Caso contrário, não só não 

deveria executar o alvará, mas que abrisse devassa contra os principais envolvidos nos motins contra o 

ouvidor de São Paulo, Rafael Pardinho, que fora perseguido. Não sabemos se pela atmosfera adversa ou 

por outro motivo qualquer, talvez o de angariar aliados, D. Lourenço de Almeida decidiu executar o 

alvará real.  

Quanto à implantação do regime tributário sobre o ouro, ainda que a imposição das casas de 

fundição houvesse sido suspensa pelo Conde de Assumar no calor da insurreição, já em março de 1721, 

o rei reforçava sua posição: 

vos	   mando	   declarar	   o	   procedimento	   que	   se	   deve	   ter	   com	   os	   povos	   que	   se	  
sublevaram	   nas	   Minas	   contra	   o	   Conde	   Governador	   vosso	   antecessor,	  
obrigando-‐o	   a	   conceder-‐lhes	   várias	   proposições	   que	   lhe	   fizeram,	   dos	   quais	  
algumas	   eram	   expressamente	   contra	   as	   minhas	   ordens	   porque	   a	   primeira	  
impugnava	   ao	   estabelecimetno	   das	   Casas	   de	   Fundição	   e	   Cunhos	   e	   Moeda,	  
impedindo	  por	  este	  modo	  que	  os	  quintos	  do	  ouro	  se	  pagassem	  na	  forma	  que	  eu	  
tinha	   ordenado	   ao	   Conde	   Governando	   e	   como	   nesta	   mesma	   tenham	   aqueles	  
povos	   repugnância	   e	   pretendam	   pagar	   este	   direito	   com	   as	   trinta	   arrobas	   de	  
ouro,	  como	  nos	  anos	  antecedentes,	  o	  que	  é	  muito	  prejudicial	  à	  minha	  Fazenda,	  
como	  reconhece	  o	  dito	  Conde	  e	  o	  superintendente	  das	  Casas	  de	  Cunho	  e	  Moeda,	  
Eugenio	   Freire	   de	   Andrada,	   fui	   servido	   ordenar-‐vos	   procureis	   por	   todos	   os	  
meios	  possíveis	  a	  execução	  da	  minha	  real	  ordem.482	  

E para que lhe fosse facilitada a persuasão de algumas lideranças locais, foi o governador instruído 

que lhes concedesse honras e mercês "valendo-vos de todas as pessoas, que vos parecer vos podem 

ajudar neste negócio prometendo-lhes em meu nome, hábitos e tenças"483 

Para construção das casas de fundição, partiram engenheiros, materiais, equipamentos, instrumentos 

e livros vindos da Bahia, Rio de Janeiro e Lisboa. A este tempo, chegou em Minas Eugênio Freire de 

Andrade, responsável pela organização da oficina. Afirmava o rei que era o método mais útil a seu 

tesouro e o mais justo aos mineiros. Nas casas de fundição, os mineradores se apresentavam e tinham o 

devido quinto deduzido de sua extração. Cobrava-se o que se devia, na proporção que se devia, e no 

justo momento em que se devia.  

Até que as casas de fundição fossem erguidas, D. Lourenço de Almeida foi liberado à redução da 

taxa de cobrança do quinto. Estava ele liberado a negociar e reduzir o quinto a até 12 por cento, desde 

que o volume cumprisse o mínimo de 30 arrobas de ouro acordadas.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
482 Lisboa, 26 março de 1721. P. 131. 
483 Idem.  
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D.	  João	  V.	  Casa	  da	  Moeda	  de	  Vila	  Rica 
Meio	  Dobrão	  (1724) 

D.	  João	  V.	  Casa	  da	  Moeda	  da	  Bahia	   
12.800	  Réis	  (1727) 

Eugênio Freire completou as obras das Casas de Fundição de Vila Rica em 1º de fevereiro de 1725 

e, em Junta convocada dia 5 deste mesmo mês, determinou-se que todo o ouro em pó deveria ser 

apreendido. Seriam instaladas, nos cinco anos seguintes, outras três casas de cobrança: São João D'El 

Rei, Sabará e Serro. 

 
Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando-se contra possíveis fraudes que o sistema tributário emulasse, o rei mandou executar 

procedimento de expurgo de todos os ourives da Capitania, com exceção daqueles que trabalhassem na 

Casa da Moeda, antes que estas entrassem em funcionamento. Preocupou-se em instruir na organização 

militar da Capitania força que acabaria por garantir que o ouro fosse conduzido às casas de quintação; e, 

igualmente, exigiu maior segurança no que tocasse a seu quinto, o qual deveria ser guardado em casas 

seguras, “muito forte e com boas guardas e sentinelas”. E ordenava, em maio de 1722:  

faça	   uma	   casa	   com	   toda	   a	   segurança	   aonde	   se	   possa	   guardar	   a	   minha	   Real	  
Fazenda	  e	  para	  que	  fique	  a	  dita	  casa	  guarda	  de	  noite,	  entendeis	  que	  esta	  se	  deve	  
fazer	   na	   Vila	   de	   nossa	   Senhora	   do	   Carmo	   junto	   às	   casas	   dos	   Governadores,	  
aonde	   sempre	   costuma	   haver	   guardas	   de	   soldados,	   da	   qual	   se	   pode	   por	  
sentinelas	   a	  mesma	   casa	   e	   também	   vos	   parecia	   que	   junto	   dela	   será	   razão	   se	  
façam	  casas	  ao	  modo	  da	  terra	  para	  assistir	  nela	  o	  Provedor	  da	  Fazenda	  Real	  e	  
aonde	  possa	  também	  fazer	  o	  seu	  Tribunal484	  

Se, ao longo do período de imposição da cobrança por bateia, o contrabando consistia em esconder 

dos vigias o número real de escravos mobilizados na atividade aurífera, a partir da implantação das casas 

de fundição, o foco principal de contrabando passava a ser o comerciante. A missão de combater os 

descaminhos cabia às tropas de dragões, que chegadas em Minas após os levantes de Vila Rica, agora se 

aquartelavam em definitivo. Uma companhia faria sede em Vila do Carmo, e a segunda dividir-se-ia 

entre a comarca do Rio das Mortes e o Rio das Velhas. Instruía o rei que as respectivas Câmaras 

pagassem pelo custo do aquartelamento da tropa, dado que seriam elas quem se beneficiariam da 

segurança oferecida.  

A extração aurífera e a receita do quinto real aumentaram ao longo de todo o segundo quartel do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
484 In: Revista do Arquivo Público Mineiro. 1902. Ano 2. Volume 7. P. 136.  
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século. Alargaram-se os territórios auríferos com os manifestos das minas do Rio Verde e Itajubá, 

Itambé, Fanado, Araçuaí e, por fim, as minas de Paracatu. Descobertas por volta de 1728, as minas do 

Fanado e Araçuaí, localizadas em sertão limítrofe entre as Capitanias de Minas Gerais e Bahia, geraram 

indecisão a quem caberia a responsabilidade por sua administração. Reclamou para si, D. Lourenço, a 

responsabilidade, mas o Conselho Ultramarino decidiu o contrário. Minas Novas e Araçuaí só 

retornariam à administração da Capitania de Minas Gerais na década de 1760, quando já era evidente a 

maior conexão que detinha com a região.  

Para aí se deslocaram grande número de mineradores, comerciantes e oportunistas, e desse 

movimento fez-se necessário a fundação, em 1730, da Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso das 

Minas do Fanado. Foram os habitantes de Vila do Príncipe e Bom Sucesso quem manifestaram que nos 

rios de sua região corria não somente ouro, mas também, diamante.  

Por carta datada de 22 de julho de 1729, D. Lourenço de Almeida anunciou ao rei manifesto de 

diamantes: "logo se foram espalhando alguas destas pedras, e entendendo se que erão diamantes, tem-

se feito por ellas as mayores diligencias”. Ocorriam nos “ribeyros chamados Cayte merim, Ribeyrão 

d’Area e Sam João”485,  na comarca de Serro do Frio, e são extraído da mesma forma que o ouro.  Ao 

rei, porém, a novidade não era nova. Há alguns anos tais pedrinhas já eram enviadas na frota. Sua 

resposta foi dada em fevereiro de 1730.  

Foyme	  prezente	  a	  vossa	  carta	  de	  22	  de	  julho	  passado	  em	  que	  me	  daes	  conta	  do	  
descobrimento	   que	   se	   fez	   na	   comarca	   do	   Serro	   do	   Frio,	   de	   humas	   pedras	  
brancas	   de	   que	   remeteis	   amostras,	   referindo	   a	   opinião	   que	   corre	   de	   serem	  
diamantes,	   (...)	   e	  porque	  sou	   informado,	  que	  ella	   se	  divulgou	  nessas	  minas	  há	  
alguns	   anno	   e	   que	   há	   já	   dous,	   que	   nas	   frotas	   se	   remettem	   varias	   pedras	  
semelhantes	   com	   a	   certeza	   de	   serem	   diamantes	   vos	   extranho	   muyto	   a	  
indisculpavel	   omissão	   que	   tivestes	   em	   não	   averiguar	   longo	   no	   seu	   principio	  
huma	  novidade	  de	  tanta	  importância	  (...)486	  	  

Tendo repreendido o governador, voltava o rei a instruí-lo que aplicasse a cobrança dos quintos à 

região, e tomasse providências que achasse conveniente, após consultar os homens mais doutos no 

assunto.  

Como os diamantes eram, então, extraídos em ribeirões que também se encontravam ouro, a 

primeira medida do governador, foi cancelar, por portaria datada de 2 de dezembro de 1729, todas as 

datas auríferas já concedidas.487 Em junho do ano seguinte, reunindo-se ao provedor da Fazenda, aos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
485 Revista do Arquivo Público Mineiro. 1902. Ano 2. Volume 7.P.264. 
486 Descobrimento de diamantes na comarca de serro Frio, no governo de D. Lourenço de Almeida. Carta escrita 

por D. João V, em 8 de fevereiro de 1730. In: Revista do Arquivo Público Mineiro.Ano 6. Vol. 1. 1901.    
487 Em 2 de dezembro de 1729 foi passada uma portaria na qual todas as datas em que se exploravam diamantes. 

Afirmava o governador: "Porquanto tenho notícia que em varios ribeiros e rios da comarca do Serro do Frio 
tem aparecido, e vem aparecendo huas pedrinhas brancas que se entende serem diamantes, e muitas pessas da 
dita comarca vam pedidnho ao guarda mor cartas de datta nos taes ribeiro e rios (...) as dittas cartas de datta 
não poder ter validade". Em  de Maio de 1730, já ciente da crítica que fora feita ao rei, a potaria foi 
reconfirmada. Sobre o descobrimento dos diamantes na comarca de serro Frio.Primeiras Administrações. In: 
Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano. 1902. Ano 2. Volume 7. 
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ouvidores das comarcas de Villa Rica, Rio das Mortes e Serro do Frio, também a Eugênio Freire de 

Andrade, Manoel da Costa Reis, Salvador de Seixa, Mathias Barbosa, Manoel Ribeiro da Costa, Farael 

Ferreira Brandão e José Botelho da Fonseca, o governador decidiu pela imposição de um tributo de 

cinco mil réis (R. 5$000) a todo escravo mobilizado na atividade ou qualquer faiscador.  

O diagnóstico do governador era de que somente havia três formas de se tributarem os mineradores 

de diamantes: "que são pagando se elle do valor das pedras depois de ellas se avaliarem, ou por 

arrendamento, que se faça das terras, o qual arrendamento fica servindo do quinto, ou pagando-se por 

cada negro, que trabalhar nestes rios, hum tanto por ano"488. 

Os dois primeiros métodos seriam impraticáveis nas Minas, justificava-se ao rei. O primeiro, 

porque os diamantes eram lavrados em rios, afastados uns dos outros. E, por ser a prática de extravio dos 

diamantes ainda mais facilitada que a do ouro, poucas seriam as pedras que poderiam esperar ser 

apresentadas para quintação. Quanto ao método de arrendamento de terras, a dificuldade estaria na 

incerteza do empreendimento e na aversão ao risco do minerador. Sua experiência profissional lhe 

ensinara que a produtividade do empreendimento não estaria única e exclusivamente ligada ao capital, 

tempo e trabalho investidos, mas também à sorte. Daí que muitos mineradores desgostavam da ideia de 

pagarem uma tributação antes que o trabalho efetuado pelo escravo tivesse se realizado com sucesso.  

Arrendamento dos ribeiros diamantíferos. 

A decisão do governador foi novamente criticada. Aplicada a cobrança da capitação nos ribeiros 

diamantíferos, estaria o regime de tributação "sujeito aos mesmos inconvenientes que já se 

experimentarão nas Minas do Ouro"489.  Referia-se, então, aos inconvenientes relacionados às fraudes 

na inscrição de negros mineradores. Não bastassem os negros serem escondidos pelos seus proprietários 

a fim de não serem taxados, a remessa ilegal de pedras preciosas foi tamanha, que o seu preço de 

mercado do diamante caíra drasticamente na Europa.   

Desta feita, pela ordem de 16 de março de 1731 – publicada, em Minas, em 7 de janeiro de 1732 – 

arbitrava D. João V que se adotasse no território diamantífero um sistema de cobrança do quinto do 

diamante por arrendamento de terras, tal qual era costume nas minas das Índias de Golconda. Deveria o 

governador escolher dois ou três ribeiros que se mostrassem abundantes de diamantes, proibindo que se 

minerassem nos demais. E que estes ribeirões diamantíferos selecionados fossem repartidos em datas, 

por um prazo de um ou dois anos, a preço médio de arrematação R. 60$000 em leilão490.  Insistia, que, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
488 Carta do governador ao Rei, datada de 11 de junho de 1730. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano. 1902. 

Ano 2. Volume 7. P. 266.  
489 Idem. 
490 Ordem de 16 de março de 1731. Publicada em 7 de janeiro de 1732. "Hey por bem se execute o ouro arbírtio 

que consideraes de se darem de arendamento as terras das ditas Minas, recebendo-se por equivalente do 
quinto o preço do dito arendamento com se pratica nas Minas das Índias Occidentales e nas de Golconda 
Oriendtal, por cujo efeito escolhereis entre os ribeiros descubertos, dous ou tres, que se mostrarem soer maes 
abundantes de Diamantes e prohibindo com graves penas minearar-se nos maes, os repartireis em differentes 
daatas, conforme permitir a situação, as quaes mandreis por em lanços separadamente para que possão 
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no insucesso de tal procedimento:  

mandareis	  lavrar	  hum	  ou	  dous	  ribeiros	  por	  conta	  de	  minha	  fazenda,	  prohibindo	  
que	  nenhua	  pessoa	  de	  qualquer	  calidade	  que	  seja	  possa	   trabalhar,	  ou	  mandar	  
trabalhar	  nelles,	  nem	  nos	  maes	  ribeiros,	  sob	  pena	  de	  degredo	  para	  Angola	  por	  
dez	  annos,	  e	  confiscação	  de	  todos	  os	  seus	  bens.491	  	  

Para que todos ficassem cientes, o bando deveria ser publicado "ao som de caixas" e registrado nos 

livros da comarca e Ouvidorias das vilas. 

A chave do sucesso para o arrendamento das datas a preço conveniente era que se impedisse o 

acesso de garimpeiros ilegais aos rios diamantíferos da comarca do Serro Frio, obrigando a todos 

interessados e capazes que dessem lances no leilão. Neste contexto, o ouvidor geral da comarca do Serro 

Frio, Antônio Ferreira do Valle de Mello e o capitão de dragões, José de Moraes Cabral, assumiam 

importância fundamental na execução do regime tributário.  

Em carta datada de 28 de janeiro de 1732, o governador orientava o ouvidor Antônio Ferreira do 

Valle de Mello da relação entre a extinção dos garimpos ilegais e o sucesso do regime tributário por 

arrendamento: 

Para	  se	  conseguir	  felizmente	  hua	  destas	  duas	  formalidades	  que	  Sua	  Magestade	  
manda	  pella	   Sua	  Real	  Ordem,	   todo	  o	  ponto	   consistem	  em	  que	  na	   comarca	  do	  
Serro	  do	  Frio,	  não	  se	  tire	  mais	  nem	  hum	  só	  diamante,	  porque	  vendo	  os	  homens	  
que	  já	  não	  tem	  o	  lucro	  tão	  excessivo	  que	  lhe	  dava	  o	  mineralos,	  resolverse-‐hão	  
mais	   facilmente	   a	   fazer	   as	   arrematações	   que	   acima	   digo	   e	   por	   preços	  
convenientes,	  assim	  para	  elles	  como	  para	  a	  fazenda	  de	  Sua	  Magestade.492	  	  

Em seguida, orientava a convocar a população ao leilão: 

Publicado	   que	   seja	   o	   bando,	   o	   que	   v.	  m	   	   fará	   logo	   que	   chegar,	  mandará	   v.	  m.	  
fixar	   editaes	  declarando	  nelles	  que	   toda	  pessoa	  que	  quizer	  arrendar	  por	  hum	  
anno	  o	  minerar	  diamante	  no	  Rio	   Jequitinhonha,	  e	  Ribeirão	  do	  Inferno,	  poderá	  
dar	  o	  seu	  lance,	  porque	  estes	  Rios	  se	  andem	  a	  rematar	  às	  brassas,	  assim	  o	  alvo	  
dos	  Rios,	  como	  tambem	  as	  suas	  margens,	  ou	  lugares	  outros	  seus	  vizinhos	  aonde	  
se	  entender	  que	  ha	  diamante,	  e	  o	  arrendamento	  se	  ha	  de	  fazer	  por	  hum	  tanto	  
cada	   braça	   de	   dez	   palmos	   em	   quadro,	   e	   com	   a	   total	   prohibição	   de	   que	   em	  
nenhum	  outro	  rio	  se	  possa	  minerar	  diamante.493	  

Preocupava-lhe que justiça fosse feita àqueles súditos poderosos que intentassem burlar as novas 

regras. E, em tom de ameaça, escrevia: são “huns homens que v.m. conhece e eu vocalmente lhe digo os 

nomes”, e continuava, “contra estes taes homens v.m. infalivelmente procederá, no caso que o 

merecerão, e o mesmo e recommendo ao capitão de dragões, porque vendo os povos que estes homens 

são castigados, se o merecerem, logo ficão obedientes”.494  

A preocupação manifesta quanto aos garimpeiros e contrabandistas centra-se nos “negros, negras, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

acomodar-se os mineiros arrematando-as pellos mayores com as seguranças necessarias, e com declaração 
que duraraão os arrendamentos somente por hum ou dous annos". In: Idem.  

491 Sobre o descobrimento dos diamantes na comarca de serro Frio.Primeiras Administrações. In: Revista do 
Arquivo Público Mineiro. Ano. 1902. Ano 2. Volume 7. 

492 Idem. 
493 Idem.  
494. Carta de 28 de janeiro de 1732. Idem.  
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e mulatos forros”, os quais são identificados como os verdadeiros garimpeiros ilegais e contrabandistas: 

“são os que costumão andar metidos pellas partes mais escondidas dos Rios e Ribeyros, e os que nunca 

obedecem as leis de Sua Magestade”. Por bando publicado, tais homens deveriam ser expulsos da 

comarca.   

Ordeno	   por	   este	  meu	   bando	   que	   todo	   o	   negro,	   negra,	   e	  mulato	   forro,	   que	   se	  
achar	  em	  toda	  a	  comarca	  do	  Serro	  Frio	  despeje	  logo	  incontinenti	  a	  dita	  comarca	  
e	   não	   o	   fazendo	   será	   prezo,	   e	   asoutado	   ao	   pelourinho	   desta	   villa	   e	   lhe	   serão	  
confiscados	   para	   a	   fazenda	   real	   todos	   os	   bens,	   que	   se	   lhe	   acharem,	   e	   serão	  
finalmente	  degredados	  para	  a	  Nova	  Colonia	  para	  trabalharem	  nas	  obras	  de	  Sua	  
Majestade495	  

A série de correspondências entre o capital de dragões e o governador explicita a dificuldade de se 

impor a tarefa da patrulha militar sobre os ribeirões diamantíferos da comarca. Como preparação, o 

governador instruíra que José de Moraes aumentasse o tamanho de cada uma das companhias de 

dragões da capitania em vinte soldados496. Então, passados dois meses de tal instrução, ordenou que 

escolhesse, dentre os veteranos da corporação, quarenta e um homens, e que os conduzisse à comarca de 

Serro do Frio, em direitura ao Arraial do Tejuco. Aí, deveriam tomar quartel e, a partir de então, fazer 

rondas por todos os ribeiros diamantíferos. Ciente de que a tropa era exígua para tamanha tarefa, assentia 

que, se necessário fosse, o capitão poderia requerer bandos de capitães-do-mato para o serviço497.  

A tarefa foi cumprida pelo capitão que, já aquartelado no Arraial do Tejuco, documentava o 

sentimento de indignação do povo, e quão hostil lhes parecia o uso de capitães-do-mato na execução de 

tais ordens.  

Os	   soldados	   estão	   aquartelados	   por	   caza	   dos	   moradores,	   e	   sabendo	   se	  
queixavão	   de	   vexação	   que	   lhes	   faziam	   pella	   carestia	   dos	   mantimentos	   lhe	  
mandey	  dar	  o	  pam	  de	  munição,	  e	  milho	  para	  os	  cavalos,	  para	  que	  o	  seu	  clamor	  
fosse	  menos,	  e	  fico	  cuidando	  em	  quartel	  para	  os	  aliviar	  de	  todo	  desta	  opressão,	  
e	   conter	   os	   ditos	   soldados	   com	  a	  devida	  disciplina	  para	  melhor	   execução	  das	  
ordens	  que	  tenho.	  (...)	  

	  "A	   estes	   moradores	   se	   faz	   intoleravel,	   que	   pagando	   aos	   capitaens	   do	   matto,	  
para	   destruirem	   os	   quilombos,	   e	   lhes	   procuraram	   os	   seus	   negros	   fugidos,	   os	  
mande	  V.	  Ex.	  acompanhar	  as	  patrulhas	  (...)498	  

As impressões negativas da população foram igualmente confirmadas pelo ouvidor ao 

governador:  

Exm.	  Sr.	  -‐	  Mandey	  publicar	  os	  bando	  V.	  Ex.	  neste	  arrayal,	  na	  Villa,	  e	  em	  outros	  
mais,	   oque	   fez	   no	   dia	   de	   vinte	   e	   cinco	   do	  mez	   proximo	  passado,	   e	   com	   a	   sua	  
promulgação	   tem	   sido	   tam	   geral	   a	   magoa	   e	   perturbação	   destes	   moradores	  
quantos	  são	  sem	  duvida	  grandes	  os	  prejuizos	  que	  tem	  em	  dezertarem	  dos	  Rios,	  
e	  Reibeyroes	  dos	  diamantes499	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
495 Carta de 9 de janeiro de 1732. Idem.  
496 Carta datada de 16 de março de 1731. Idem. 
497 Carta escrita em 4 de fevereiro de 1732. Idem. 
498 Carta de 3 de março de 1732. Idem.  
499 Carta de 3 de março de 1732. In: Idem. 
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Os regimes de leilão não encontraram proponentes, mas mobilizou um grupo de 89 mineiros a 

enviar uma moção ao governador, oferecendo, “voluntariamente por cada um dos seus escravos que 

minerarem diamante quinze mil reis por anno".500 A proposta era três vezes superior à que o próprio 

governador houvera oferecido ao rei alguns anos atrás, neste momento, porém, já era vista como 

vergonhosa: 

Recebo	  a	  carta	  de	  v.m.	  de	  17	  do	  corrente,	  e	  dentro	  nella,	  a	  reprezentação	  que	  
me	  fazem	  alguns	  mineiros	  de	  diamantes	  desta	  comarca,	  todos	  assinando	  na	  tal	  
reprezentação,	  dos	  quaes	  apenas	  conheco	  dous,	  prova	  evidente	  de	  que	  muytos	  
outros	   homens	   estabelecidos	   nessa	   terra,	   e	   de	   cabedaes	   grandes	   e	   também	  
mineradores	  se	  não	  quizerão	  assinar	  (...)	  e	  como	  este	  preço	  he	  tam	  diminuto,	  a	  
respeito	   dos	   lucros	   que	   tiravao	   em	   diamantes,	   deviam	   esses	   homens	  
envergonhar-‐se	  de	  offerecerem	  tal	  preço.501	  

 

Inúmeros inconvenientes dificultavam a implementação do bando real, insistia o ouvidor. A 

distância entre os ribeiros diamantíferos, o baixo número de soldados e capitães-do-mato capazes de 

serem mobilizados na ronda, as características morfológicas dos territórios, com seus penhascos e grotas, 

que facilitavam a vigília por parte dos garimpeiros ilegais quanto à aproximação da tropa:   

não	   bastarão	   quantos	   soldados	   há	   nessas	   Minas	   Geraes,	   nem	   mais	   com	   os	  
poucos	   capitaões	   do	  matto	   que	   tenho	   nesta	   comarca	   para	   poderem	   vedar	   de	  
todo	   o	   referido,	   por	   serem	  muitos	   e	   dilatados	   os	   rios	   e	   ribeyrões	   em	   que	   se	  
tirão	   os	   diamantes,	   e	   cercados	   pellas	   margens	   de	   densos	   mattos,	   e	   são	   tao	  
grandes	   as	   caxoeiras,	   tam	   inconquistaveis	   os	   penhascos,	   e	   tantos	   os	  
sumidouros	   que	   ha	   nos	   mesmos	   rios	   e	   ribeyros	   havendo	   nestes	   achados	  
impossiveis	  alguns	  dos	  caldeirões	  em	  que	  se	   lavra	  de	  mergulho,	  que	  não	  será	  
facil	  que	  estando	  os	  negros	  com	  cautella	  possão	  ser	  prezos	  pellos	  soldados	  

 

Mesmo a Câmara de Vila do Príncipe mobilizou-se a fim de defender a importância de negros e 

negras forros, cujos trabalhados, ainda que não ligados à atividade mineradora, eram de grande 

importância à economia local.  

Exm.	  Sr	  -‐	  Com	  a	  promulgação	  do	  bando	  em	  que	  V.	  Ex.	  mandou	  que	  despejassem	  
os	   mullatos	   forros,	   negros,	   e	   negras	   forras,	   de	   toda	   esta	   comarca	   se	   nos	   faz	  
preciso	   representar	   a	   V.	   Ex.	   que	   os	   moradores	   della	   não	   tem,	   nem	   tiverão	  
nunca,	   prejuizo	   em	  que	   vivão	  os	  ditos	  mulatos,	   negros	   e	  negras	   forras	  nestas	  
Villa	  e	  nas	  mais	  povoações	  que	   ficam	  para	  parte	  do	  matto	  muito	  distante	  dos	  
Rios	   e	   Ribeyros	   em	   que	   há	   diamantes,	   nem	   também	   em	   que	   assistão	   as	   taes	  
negras	  nos	  arrayaes	  e	  paragens	  publicas	  com	  as	  suas	  vendas502	  	  

 

As dificuldades se mostraram superiores à capacidade de mando do governador, que foi obrigado a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
500 O documento foi escrito em 17 de março de 1732. Idem. 
501 Carta escrita em 26 de março de 1732. Idem.  
502 Carta escrita em 12 de março de 1732. A resposta do governador, datada de 4 de abril, merece ser destacada, 

pelo explícito conteúdo de eugenia: "me dizem que os moradores dessa comarca nunca experimentarão 
prejuizo com estes taes forros e que são bem procedidos, confesso a vms. Que he a primeira vez que ouço que 
semelhante casta de gente he de conveniencia nas terra e que tem bom procedimento." : Idem. 
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ceder e assumir, sem o consentimento real, a proposta dos colonos. Publicado por bando datado de 22 de 

abril, de 1732, foi precificada a cobrança de 20 mil réis por escravo minerador; e como punição aos 

senhores que subnegassem seus negros, foi estipulada uma multa de 300 mil réis.503  

me	   resolvo	   a	   tomar	   sobre	   mim	   interinamente,	   e	   por	   hum	   anno,	   somente,	   o	  
consentir	  que	  se	  possa	  minerar	  diamante	  em	  todos	  os	  rios	  e	  terras	  da	  comarca	  
do	  Serro	  do	  Frio	  athé	  aqui	  se	  fez,	  pagando	  se	  por	  cada	  escravo	  vinte	  mil	  reis	  por	  
anno	  athé	  S.	  Magestade	  mandar	  o	  que	  for	  servido,	  e	  com	  a	  condição	  de	  serem	  
confiscados	   para	   a	   Fazenda	  Real	   todo	   o	   negro,	   ou	   captivo	   ouro,	   que	   se	   achar	  
minerando	  sem	  que	  esteja	  dado	  a	  rol504	  

Ordenado o tributo a R. 20$000, tornou-se livre o comércio dos diamantes. Eram com pequenos 

diamantes que se saldavam as importações do Arraial do Tejuco e de outras povoações que se faziam 

surgir em torno dele: “Rio Manso, Penham, Araçuaí, Rio Preto, Gouveia, Curimataí, Pouso Alto”505. 

Ao mesmo tempo, ainda que livre, todo este comércio deveria ocorrer à vista do público, durante do dia, 

e somente no Arraial do Tejuco. Só era proibido o comércio de diamantes com os escravos. Neste ponto, 

o bando era muito claro nas regras aplicadas a negros e negras forros, os quais ameaçava com punição a 

todos que se aproximassem dos ribeirões diamantíferos com intuito de realizar qualquer tipo de atividade 

comercial. 

Encontava-se D. Lourneço em processo de ordenamento da mineração diamantífera quando, em 

fins de julho de 1732, recebeu a notícia de que o novo governador de Minas chegara ao Rio de Janeiro. 

Chegava ao fim seu longo governo. D.João V decidira enviar D. André de Melo e Castro, Conde das 

Galveias, que tomou posse na matriz de Antônio Dias, em 1º de setembro de 1732.  

Como a ordem de cobrança de capitação acordada por D. Lourenço expirava em início de maio, 

tomou a decisão o governador de elevar o preço da nova taxa em R. 25$600, até que chegassem ordens 

da Corte. Pelo ritmo das frotas, tais cartas deveriam chegar por volta de início de janeiro. O Conde 

propôs ex ante, por bando publicado em 2 de dezembro de 1733, que se não houvesse uma deliberação 

da Corte, o preço da capitação subiria a R. 40$000. E assim ocorreu.   

As instruções reais vinham em pessoa de Marinho de Mendonça Pina e Proença, fidalgo, eminente 

profissional da Fazenda Real. Vinha como homem de confiança de D. João V, e com objetivo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
503 Por bando de 15 de maio de 1732, relaxava-se as regras de atuação de negros e negras forras na região, ainda 

que limitando e punindo todos quem se aproximassem de ribeirões diamantíferos. "Ordeno que nenhuma negra 
possa hir aos Rios e Ribeyroes emq eu se minerão diamantes escepto aquellas que estiverem em cazas de seus 
senhores mineyros, e os sevem dentro de caza, e achando-se negra, ou com venda, ou sem ella nos Rios e 
Ribeyores ou suas vizinhanças, será logo preza e perderá toda a venda que tiver, e pagará seu senhor cem mil 
réis para a Fazenda Real, e vinte para quem a prender, sem primeiros os pagar nã o poderá ser solta, e utro 
sim declaro que, prohibo coma  mesma pena qualquer venda, ou taverna fora dos arrayaes, porque só nelles 
he que os pode haver, ainda que seja alguma arrayal mais vizinhos das lavras, porem debaixo da mesma pena 
não poderá nenhua negra ou vendilhão vender a negro nenhun senão do mostrador para fora, sem o admitris 
dentro em casa, enm de noute, nem de dia; outro sim será prezo todo o homem vagabundo que não for mineyro 
que andar pellos rios e ribeyroes" .Idem.  

504 Bando de 22 de Abril de 1732. Idem.  
505 SANTOS, J. J. Memória do Distrito Diamantino da comarca do Serro Frio. Editora Itatiaia. Belo Horizonte. 

1976, p. 56. 
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auxiliar o Conde de Galveias em seu governo. Um de seus objetivos era negociar a questão do quinto do 

ouro e do diamante, devendo instruir-se a fim de encontrar um método de tributação que, “conforme as 

regras da equidade, possa utilizar a minha real fazenda, e facilitar a sua cobrança, de sorte que se faça 

com a menor vexação que for possivel."506 

No que pese a crescente prosperidade das minas auríferas e o vulto crescente atingido pelos quintos 

de ouro, ao rei, a generalização dos extravios de ouro em pó motivavam o desejoso de mudar o regime 

tributário sobre o ouro em Minas. O regime de tributação sobre as Minas Gerais com base em Casas de 

Fundição e Moeda chegavam ao fim, apesar do amplo trabalho realizado pela Casa da Moeda de Vila 

Rica.  

A mineração no Brasil alterara substancialmente a política monetária portuguesa, que decidira 

reabrir as Casas da Moeda no Rio de Janeiro, em 1703, a Bahia, em 1714 e, a partir de 1724 erguera a 

Casa da Moeda de Vila Rica. A despeito de ter feito parte da estratégia de política monetária da Coroa 

portuguesa unicamente por dez anos, enquanto esteve atuante, foi ela a principal responsável pela 

cunhagem de moedas. A amoedação da Casa da moeda de Vila Rica concentrou o grosso do trabalho na 

década em que se esteve atuante. No período que se estende de 1724 a 1733, foi ela responsável pela 

cunhagem de 55% de todas as moedas cunhadas no Império Português. Então, a produção de ouro na 

Capitania girava em torno de 7500 kg, e o quinto a 100 arrobas.  

A investigação da contabilidade da Casa da Moeda de Vila Rica evidencia, primeiro, a elevada 

lucratividade do órgão, segundo, seu viés externo. Do ponto de vista da tesouraria, o importante era o 

diferencial entre o que se pagava aos particulares e o valor da moeda cunhada. E, para o período 

estudado, entre 1724 e 1727, o rendimento anual do órgão girou em torno de R. 281:151$000 réis. Sem 

dúvida, uma elevada receita. Seu viés externo se explicita justamente pelo numerário das moedas 

cunhadas em Vila Rica, os quais, pelo menos no período estudado, foram substancialmente de R. 

24$000 réis. Conhecidos como dobrões, tais moedas não eram destinadas à circulação interna da 

Capitania, mas representavam mais de 75% do valor total das moedas cunhadas. Tampouco os meios 

dobrões, cujo numerário era de R. 12$000, circulavam na colônia. E juntos, dobrões e meios-dobrões 

representavam quase 95% do total cunhado.507 

As moedas de R. 4$800, as meias moedas de R. 2$400, os quartos de R.1$200 e os décimos de R. 

$480 réis estes sim teriam espaço na circulação interna da Capitania. Nenhum deles, porém, era um 

perfeito substituto ao ouro em pó como moeda corrente. Não parece crível a conclusão, portanto, que, no 

período em que houve Casa de Fundição e Moeda em Minas, havia abundância de moedas, tampouco, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
506 Regimento ou instrução que trouxe Martinho de Mendonça de Pina e de Proença. In: Revsita do Arquivo 

Público Mineiro. Ano 1898. Volume 3. P. 86. 
507 Carrara (2010) 
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que predominasse absoluta escassez508. Mais verossímil parece o argumento que tende a apontar a 

relativa escassez de moeda provincial, haja vista a ampliação crescente do mercado interno de Minas e 

sua ligação cada vez mais profunda aos mercados regionais do Brasil colônia.     

Há de se enfatizar, que parte substancial da moeda corrente em Minas continuava sendo ouro em 

pó, e de que nem todo o ouro em pó se destinava diretamente ás Casas de Fundição. Primeiro, porque até 

certa quantia o ouro em pó poderia permanecer em posse de seus donos509; segundo, porque o 

contrabando de um material tão valioso e facilmente escondível não seria apresentado livremente às 

autoridades. Especialmente nas áreas de mineração mais afastadas.  

Antes de ser levado às Casas de Fundição para se quintado, o ouro em pó de Minas corria como 

moeda corrente, e foi por meio da demanda oriunda da mineração que o ouro em pó estimulou circuitos 

mercantis que ultrapassou sua zona geografia de exploração imediata. A demanda por meios de 

subsistência, também por instrumentos e serviços, contribuiu à organização de um mercado interno e 

uma especialização regional ainda inexistente no Brasil. A profundidade desta relação dependeu de dois 

fatores: primeiro, o vulto da produção aurífera de Minas Gerais e, segundo, da facilidade do ouro em pó 

fugir do sistema tributário colonial. Daí, porque, a capacidade de integração a partir da economia 

mineradora de Minas foi muito diferente, portanto, de outras economias regionais, onde a moeda 

corrente eram mercadorias ordinárias, em especial, o algodão ou o açúcar.510  

Não obstante a prosperidade das minas auríferas e os resultados positivos que o rei vinha 

acumulando a partir do quinto e dos rendimentos de suas Casas de Fundição e Moeda, a generalização 

dos extravios de ouro em pó, os quais o monarca devia sentir pelo vulto das chegadas dos particulares 

nas frotas, motivaram-no a mudar o regime tributário sobre o ouro em Minas. 

O modelo de tributação por Capitação e Maneio vinha sendo debatido entre o rei e seus ministros 

como método alternativo ao das Casas de Fundição e Moeda. Elaborado por Alexandre de Gusmão, a 

proposta era a de substituir a multiplicidade de impostos existentes, inclusive o quinto, por apenas dois: a 

capitação – a ser cobrada sobre o número de escravos – e o maneio ou censo que incidiria “sobre a 

indústria dos homens livres”.511  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
508 Foi somente a partir da decisão de extinguí-la que as Casas da Moeda do Rio de Janeiro e de Lisboa passaram a atuar 
em ritmo mais acelerado (TABELAS 5 e 6).   
509 “Não se deve esquecer que, até o limite de 500 oitavas, o ouro em pó poderia permanecer nas mãos do sue 

dono sem ter de ser levado à fundição. Esta quantidade equivalia a 600$000 réis, o que não era, de maneira 
alguma, pequena.” (CARRARA, 2010, p. 233) 

510 Mercadorias como o algodão, no Grão-Pará e Maranhão, ou o açúcar, em Pernambuco e Rio de Janeiro 
funcionavam, igualmente, como meio de pagamento. 

511 Ao defender a reforma da tributação, Gusmão usava os mais distintos argumentos: sua simplicidade, maior dificuldade 
de sonegação e justiça. Para Gusmão, quanto mais simples o sistema tributário, melhor deveria ser sua arrecadação, pois 
menor seria a necessidade de funcionários, a possibilidade de corrupção e de sonegação.511 Além disso, a capitação 
possibilitaria maior facilidade de fiscalização e controle, pois, “viria a ser por este methodo tanto mais certa e real a 
arrecadação quando vae de tributar o Povo por cousas que póde esconder, ou por outras que lhe ficará sendo impossível 
encubrir”.  
Não bastassem tais incentivos que a coroa teria em sua implementação, também, o povo seria beneficiado. Em primeiro, 
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Defendida por Gusmão, não detinha a proposta opinião positiva do Ministro Diogo de Mendonça 

Corte Real, D. Lourenço de Almeida e vários outros, sendo acusada de injusta e iníqua por obrigar 

àqueles que não minerassem a pagar um tributo que cabia exclusivamente aos mineradores.   

Convocada nova junta, em Vila do Carmo, a 24 de março de 1734, Conde de Galveias e Martinho 

de Mendonça expuseram as novas disposições da coroa aos principais representantes das comarcas, e 

estes, após terem-nas ouvido, a rejeitaram. Concordavam as partes em abandonar as Casas de Fundição. 

Motivavam-se, porém, por distintos motivos. À Coroa, o método fora incapaz de conter a circulação de 

ouro em pó, e o contrabando era indesejado. À população, o método da fundição era abominado por 

proibir a circulação do ouro em pó. A partir daí, era só divergência512.   

A Junta, tendo rejeitado o método proposto pela coroa, fez a sua própria proposta, a qual sempre foi 

o de acordo de pagamento de uma cota certa. Propuseram 100 arrobas anuais, quantia aceita pelo 

governador e promulgada pelo bando de 7 de maio de 1734. Cuidava, porém, para que o ajuste não fosse 

perpétuo, e somente enquanto durasse o envio de nova instrução real. Em julho, já informado do acerto 

feito nas Minas, D. João V instruía que, não atingidas as 100 arrobas, estas fossem garantidas pelo 

lançamento de tributos extraordinários na forma da mesma capitação e maneio que já fora rechaçada.  

Publicado em 14 de agosto de 1734, as instruções reais criavam a Intendência do Diamante, órgão 

que se responsabilizaria pela vigilância, regulamentação e controle do Distrito Diamantino. Rafael 

Pardinho foi nomeado o primeiro Intendente, cabendo a ele presidir a Junta de Administração Geral dos 

Diamantes, que respondia diretamente ao governo metropolitano e não estava limitado seu poder a 

Câmaras municipais ou quaisquer outras repartições similares.  

A demarcação do Distrito Diamantino foi realizada por Martinho Mendonça. Seis marcos foram 

fixados em acidentes geográficos relevantes a fim de demarca as fronteiras jurisdinacionais da 

Intendência. Martinho Mendonça mandou fixar marcos na barra do Rio Inhaí, outro no córrego das lajes, 

o terceiro, na Serra do O, o quarto, no Morro das Bandeirinhas, outro, no Morro da Tomba d”anta e, por 

fim, na cabeceira do Rio Pardo513.  

As ordens régias mandavam proibir por completo a mineração de diamantes dentro da região. Os 

anos de 1733 e 1734 vinham experimentando forte queda no preço dos diamantes no mercado 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
lugar, pelo fato de não sofrer vexações injustas, pois, o novo imposto "he também mais suave para o povo, que fica isento 
de concussões de huma turba de ministros e das opressões, a que estão necessariamente expostos os innocentos pelos 
remedios que para evitar os descaminhos escogita o Governo contra o Reos"511. Em segundo lugar, afirmava, eram 
maiores possibilidades de desenvolvimento do comércio: “Viria também a florescer muito mais o commercio daquellas 
partes, e o contentamento dos habitadores, pela liberdade total do seu negocio, pela maior barateza dos generos e pelo 
socego de ficarem livres de todos os tributos com uma só imposição511.  
512 A proposta de capitação e maneio não foi bem recebida, tendo sido expressas gressivas afirmações pelo procurador de 
Vila Rica, o português Domingos de Abreu Lisboa, a quem são imputadas as seguintes palavras: "As minas foram 
achadas e povoadas sem auxílio algum daFAzenda e Sua Majestade. Contente-se portanto com o que quiser o povo dar-
lhe á conta dos quinto e como direito de fabricar à moeda." 
513 A área coberta incluía os arraias de Gouveia, Milho Verde, São Gonçalo, Chapada, Rio Manso, Picada e Pé 

do Morro. Mas suas fornteiras seriam alongadas futuramente.  SANTOS, J. J. Memória do Distrito Diamantino 
da comarca do Serro Frio. Editora Itatiaia. Belo Horizonte. 1976. 
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internacional, e as remessas do Brasil deveriam cessar por completo. Concedia o exíguo prazo de um 

mês para que as lavras fossem abandonadas, e imputava pena de prisão, multa de R. 100$000, confisco 

dos bens e degredo a todos os homens livres descobertos minerando após o prazo estipulado. Se 

escravos fossem os infratores, deveriam ser açoitados e vendidos. Estimulava a denúncia como prática, 

oferecendo ao denunciante metade do que fosse apreendido. Cabia, inclusive, ao escravo o direito à 

denúncia de seu senhor, que, se comprovada, lhe garantia a alforria. 

Como as minerações de diamante e de ouro eram comuns à região, todas as cartas de datas minerais 

foram cassadas. Foram imediatamente cessadas todas as cartas obtidas após 1730, e as cartas auríferas 

anteriores a 1730, estas deveriam ser reexaminadas pelo ouvidor. O fim da mineração do ouro e 

diamante e a imposição das novas regras dependiam fundamentalmente da atuação dos Dragões, os 

quais o rei reforçava a necessidade de patrulharem a região. Nesta tarefa de vigília também os capitães-

do-mato tiveram, igualmente, suas funções e ordenados regularizados.   

Foi breve e impactante a passagem do Conde das Galveias por Minas. 514 Já em início de 1735 era 

ele incumbido de seguir à Bahia e assumir a posição de vice-rei, enquanto Gomes Freire de Andrade, 

que já era governador do Rio de Janeiro, deveria acumular o cargo de governador de Minas.515 Deveria 

assumir o cargo pelo prazo de 3 anos, o que era de costume, mas o seu zelo e capacidade lhe garantiram 

longevidade incomum na administração imperial. Foram trinta anos de serviços no Brasil, tendo o 

estadista exercido cargos e realizado ações de estratégica importância516.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
514 Conde de Galveias das Minas acumulava grande indisposição em relação à Câmara de Vila Rica, que passava por um 
processo eleitoral pela qual decidiria os camaristas para o triênio de 1735 a 1738. Foram então eletios dois camaristas 
abertamente críticos ao governador, dentre eles, Domingos de Abreu Lima, e o seu comparsa, Fernando da Mota.  
Ainda antes de assumirem seus cargos, Abreu Lisboa e Fernando da Mota defendiam uma Câmara forte e altiva, capaz de 
freira o desejo da Coroa portuguesa impor novos tributos e novas vexações ao povo. O desconforto entre o recém-
chegado governador e os ditos camaristas tomou nova proporção a partir do descumprimento de um hábito político no dia 
do empossamento da instituição.  
Era então tradição inaugurada nas Minas deste Antônio de Albuquerque, que sempre que nova Câmara tomasse posse, 
caminhavam seus membros empossados em visita ao governador. A tradição, repetida pelos camarista em  2 janeiro de 
1735, não foi cumprida por Abreu Lisboa e Fernando Mota, quem não seguiram da Matriz de Ouro Preto ao Palácio do 
Governador.  Ao que consta, os dois camarsitas já haviam anunciado que não prestariam visita ao governador, e este, ao 
perceber suas ausências, mandou-lhes prender.  
A prisão tensionou a já conjuntura política na vila, e sem motivos claros e evidentes para mantê-los enjaulados, o Conde 
foi obrigado a soltá-los após poucos dias. A disputa passou a ser travada, porém em novo patamar. Enquanto o 
governador passava a instruí ao rei que tais súditos não eram dignos de ocupar cargos públicos; Abreu Lisboa e Fernando 
da Mota, livres, moveriam denúncia ao Conde, o qual, de fato, sobre repressão verbal de seu ato por parte de D. João V; e 
em seguida é conduzido a novo posto no conjunto imperial português, assumindo o importante cargo de Vice-rei. 
VASCONDELOS, D. História Média de Minas Gerais.  
515 Em 2 de janeiro de 1735, Gomes Freire foi nomeado ao cargo de governado de Minas Gerais. Acumulava o 

posto de governador de Minas ao de governador do Rio de Janeiro, o qual encabaçava desde 8 de maio de 
1733. 

516 Gomes Freire foi responsável direto por responder aos novos desafios do Brasil Colônia. A ampliação jurisdicional 
que lhe coube pessoalmente governar teve como foco melhora na organização e disciplina administrativa, maior controle 
militar, econômico e fiscal do centro-sul do Brasil. Ao longo de trinta anos de dedicação à Coroa portuguesa, suas funções 
foram variadas. Ao mesmo tempo, envolveu-se diretamente nas questões de fronteira. Combateu as tropas espanholas, em 
Sacramanto, entre 1736 e 1737, e, após a assinatura do Tratado de Madri foi designado para liderar a comissão portuguesa 
de demarcação de fronteiras.  Enfrentou índios armados pelos jesuíts ao longo da década de 1750, ciente que também os 
ingleses maquinavam o tabuleiro. Neste ínterim, nas Minas, esteve à frente, em Minas, na contenda contra o mais 
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A nomeação de Gomes Freire ao governo de Minas manifesta clara intenção de centralizar a 

administração política das duas capitanias, as quais, sobre uma mesma liderança, aprofundariam a 

articulação criada entre a região mineradora e a região portuária carioca517. Ficou decidido que, na 

ausência de Gomes Freire da cidade do Rio de Janeiro, quem deveria assumir o cargo era o brigadeiro 

José da Silva Paes; e, no caso de ausência de Minas, o governo interino deveria caber a Martinho de 

Medonça de Pina e Proença.  

A partir de 1737, foi-lhe, igualmente, passado o comando sobre a Capitania de São Paulo, a qual 

incluía as regiões das terras auríferas dos "goayases". Tão largo território sobre seu comando lhe obrigou 

a movimentações constantes, e a intensa troca de correspondência com seus representantes interinos.   

A mesma carta régia que o nomeava governador das Minas estipulava que a ele cabia implantar um 

novo sistema de cobrança do quinto, o qual assumiria a cobrança por capitação e maneio. A proposta já 

fora negada na  Junta de Março de 1734, mas agora passava a ser defendida como a melhor opção 

tributária pelo rei.       

A forte repressão ao descaminho518 e fraude passou a ser uma das estratégias para conseguir a 

modificação do regime tributário. É o próprio quem confessa ,em junho de 1735, a Conde de Galvéia. 

"Os	  confiscos	  e	  diligências	  que	  foi	  preciso	  neste	  caso	  fazer,	  junto	  a	  volubilidade,	  
com	  que	  o	  povo	  costuma	  pedir	  num	  dia	  o	  que	  desaprova	  no	  outro,	  fez	  que	  esta	  
Câmara	   (de	   Vila	   Rica)	   e	   a	   do	   Rio	   das	   Mortes,	   fizessem	   e	   assinassem	   várias	  
petições,	   pedindo-‐me,	   que,	   tendo	   o	   poder	   de	   Sua	   Majestade,	   chamasse	  
procuradores	   a	  uma	   Junta	  para	   com	  ela	   se	   eleger	   algum	  meio	  da	   capitação;	   e	  
para	  que	  correndo	  o	  ouro	  por	  toda	  a	  América,	  pudessem	  respirar	  e	  viver	  livre	  
de	  dependências	  e	  de	  homens	  tão	  malévolos."519	  

	  

Não bastou cercear as vias de acesso à Capitania, proibirem-se ourives e clérigos. A partir de 1733, 

descobriram-se casas da moeda falsa. A primeira, foi localizada no Rio de Janeiro; em seguida, outra em 

Itaberaba, e uma terceira, na fazenda que recebeu a designação propriamente de Moeda. A fraude das 

moedas não mirava, essencialmente, a diminuição do peso da moeda, por raspa de suas laterais. Os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
importante quilombo do setecentos, o Quilombo do Ambrósio, localizado às margues do Rio Grande, nas proximidades 
das serras do Piumhi e Canastra.   
517 Foi ao longo do governo de Gomes Freire que o Rio de Janeiro sofreu diversas intervenções urbanísticas de 
grande impacto social. No Largo do Carmo, um dos mais antigos sítios da cidade, onde se encontravam os 
armazesn reais, a Casa da Moeda, a Casa dos Contos, a Câmara, a Cadeia e o Convento dos Carmelistas, foi 
decidido pela construção da Casa do Govenador. A praça ganhou, outrossim, um chafariz. A principal 
intervenção urbanística do governo Gomes Freire foi, porém, a construção do aqueduto da carioca, iniciado por 
volta de 1744 e devidamente concluido em 1750. O aqueduto substituia os antigos canos, que traziam água do 
rio Carioca até o dito Largo, e foi reconstruído nos mesmos moldes do novo aqueduto das águas livres de 
Lisboa: uma obra de estilo romano, composto de quarenta e dois arcos. Uma das mais belas obras do período 
colonial. 
518 Na opinião de Jaime Cortesão, para o reinado de D. João V, a taxa de evasão deve ter atingido algo em torno 

de 60% da totalidade da extração aurífera. A tributação dos quintos foi neste período quase inteiramente 
ineficaz. O imposto por bateias, a avença, os 12% foram mecanismos de tributação muito improfícuos; no 
período das casas de fundiçãotais desvios teriam atingido o máximo 

519 VASCONCELOS. P. 89 



 
263 

	  

moedeiros falsos mantinham a quantidade de ouro nas moedas, o que eles faziam era forjar a marca do 

quinto, como para pretender que ele fora quintado. Neste contra-mercado, atuavam sujeitos ricos e 

poderosos, e as devassas do ouvidor, claro, incomodavam. 

Segunda artimanha que Gomes Freire e Martinho Mendonça utilizaram como mecanismo de 

vitória de sua pauta na reunião das Juntas, que foi marcada para junho de 1735, foi a de convidar um 

número menor de delegados do que o corriqueiro, limitando-se o convite a somente a oito procuradores. 

Postergou-se o envio da mensagem até 8 de junho, e a reunião foi convocada para dalí a 20 dias. 

	  Como	  Sua	  Majestde	  foi	  servida	  não	  aprovar	  a	  forma	  elegida	  pela	  Junta	  de	  30	  de	  
março	   1734	   para	   cobrança	   dos	   reais	   quintos,	   ao	   presente	  muitos	  moradores	  
desta	   comarca	   e	   do	  Rio	  das	  Mortes	  me	   representaram	  os	   inconvenientes	   que	  
estão	  experimentando,	  tanto	  no	  embaraço	  do	  comércio,	  como	  no	  risco	  que	  têm	  
suas	   posses	   e	   bens,	   e	   me	   pedem	   como	   único	   meio,	   o	   estabelecimento	   certo	  
proposto	  da	  capitação,	  conhecendo	  por	  ela	  evitar-‐se	  a	  fraude	  da	  Fazenda	  de	  Sua	  
Majestade,	  e	  tirarem	  os	  povos	  e	  Câmaras	  utilidade	  e	  sossego,	  nomeiem	  Vmcês,	  
procuradores	  da	  melhor	  consciência	  e	  capacidade,	  que	  venham	  assistir	  a	  nova	  
Junta,	  como	  se	  há	  de	  eleger	  o	  meio	  mais	  próprio	  de	  arrecadação,	  ou	  comutação	  
do	   real	   quinto,	   as	   pessoas	   nomeadas	   hão	   de	   achar	   nesta	   vila	   no	   dia	   28	   do	  
corrente	  mês.	  Deus	  guarde.	  Etc.520	  

	  

Ainda que faça crer, pela circular, que havia certo clamor social contra as Casas de Fundição não foi 

por larga margem que a proposta de tributação por capitação e maneiro saiu vitoriosa da Junta. Na 

verdade, dificilmente teria sido aprovada pela Junta não o fossem os subterfúgios do governador. Na 

ausência de Pitangui, que não comparecera à reunião, o placar terminou em 4 a 3, tendo Sabará, Caeté e 

Serro votado contra a proposta oficial.  

As Câmaras buscaram negociar a substituição deste regime por um sistema de cotas fixas. Esta 

parece ter sido sempre a opção preferida pelos colonos, os quais, agora, chegavam a oferecer uma 

contribuição mínima de 100 arrobas anuais à coroa. Baseado no projeto de tributação de Alexandre de 

Gusmão, a capitação foi implantada em Minas Gerais. A primeira versão do Regime é datada de 2 de 

julho de 1735 - tendo sido posteriormente ampliada de 28 para 41 parágrafos com o auxílio do 

intendente de Sabará. Colocada em prática, não se manteve, porém, fiel à forma planejada pelo seu autor.  

A proposta de Gusmão propunha a substituição da multiplicidade de impostos existentes, inclusive 

o quinto, por apenas dois: a capitação e o maneio. Em Minas, porém, ao contrário do que pretendia, a 

introdução do regime de capitação e maneio não aboliu os outros impostos anteriormente existentes, mas 

substituiu o do quinto do ouro. Na impossibilidade de conter o contrabando, que se ampliasse a 

tributação a toda população e todos os setores.   

O imposto era lançado sobre praticamente toda a população da capitania, ficando isentos somente 

os funcionários da Coroa e seus serviçais, militares e escravos menores de 14 anos que não se 

dedicassem à mineração. Perdeu, em certo sentido, seu caráter de um imposto aplicado a uma atividade 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
520 Citação extraída de Diogo de Vasconcelos (1990) 
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específica, a mineração, e englobou toda a população que habitasse a região aurífera. Pagava o 

minerador, também o comerciante, o artífice, o mascate, o vendeiro.  

O imposto incidira, portanto, sobre todos os escravos maiores de 15 anos, inclusive aqueles que 

eram utilizados em atividades distintas da mineração, pouco importando ser eram escravos domésticos,  

mulheres ou velhos, pois, “por muitas considerações, que facilmente ocorrerão ao leitor de nenhuma 

sorte convem que se deixe izento da matricula escravo algum de idade habil para o trabalho”521. 

Cada negro, cada negra, mulato ou mulata forros, mineiros ou roceiros, sem escravos, nem vendas, 

nem lojas, nem ofícios, pagariam, semestralmente, 2 oitavas e 1/4 e 4 vinténs. O documento regulamenta 

a cobrança do quinto por meio da matrícula de escravos, mineiros ou não, estabelece um padrão de 

escrituração e fiscalização de tais matrículas, e arbitra penas e punições à sonegação e inadimplência. 

Todo escravo era obrigado a ter seu nome no Livro de Registro, sob pena de ser confiscado a seu senhor. 

E, para que tal comando não fosse burlado, incentivava-se a delação, conferindo como prêmio a toda 

irregularidade comprovada, recompensa equivalente a metade do valor do escravo522.  

Alguma justiça era garantida. Os mascates pagariam 8 oitavas e açougues e boticas 16 oitavas por 

ano. As lojas, por serem estabelecimentos maiores pagavam mais caro que as vendas. Ainda assim, toda 

a diferença entre o oficial mecânico, quase sempre um negro ou mestiço, e o mascate, quase sempre um 

branco, esta iniquidade foi mantida, ao terem todos eles a obrigação de pagarem iguais 4 oitavas e 

ouro523. A maior injustiça, porém, esteve no trato com os negros forros, quem eram obrigados a pagar a 

taxa por si próprios e por quaisquer escravos que por ventura detivessem524. 

Com a introdução do regime de capitação e maneiro, foram extintas as Casas de Fundição 

existentes na Capitania, também a Casa de Moeda de Vila Rica. Ficava proibida a circulação de moeda 

provincial ou nacional em Minas, à exceção das moedas de 800 e 400 réis, úteis às trocas miúdas, mas o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
521 (GUSMÃO apud Cortesão, 1952, p.69) 
522 As matrículas serão abertas em janeiro de julho - e permaneceram abertas somente pelo prazo de dois meses - 

e todos os escravos devem ser registrados. Especificando-se "nome e sítio de morada dos seus donos e os 
nomes, sobrenos e pátria dos escravos”. (art. IV e IX). Serão cobrados por cada escravo, "duas oitavas e doze 
vinténs de ouro por cada seis meses", excetuando-se cobrança "crioulos ou mulatinhos nascidos dentra da 
capitania das Minas que não passarem de catorze annos". "E também serão excetuadas a snegras cativas que 
estiverem nas vendas e tiverem pago o que lhes toca, na forma do ajuste feito com os procuradores das 
Câmaras". Preenchidos os bilhetes, estes deverão ser repassados aos donos dos escravos; e, havendo bilhetes 
falsos, os culpados deverão ser punidos com degredo para São Tomé, pelo prazo de dez anos. (art. VIII). 
Codice Costa Matoso. Pag. 302. 

523  
cada	  negro	  escravo	  ou	  forro	   4	  oitavas	  e	  3/4	  
cada	  ofício	   5	  oitavas	  e	  3/4	  
cada	  loja	  grande	   24	  oitavas	  
cada	  loja	  medíocre	   16	  oitavas	  
cada	  loja	  inferior	   8	  oitavas	  
cada	  venda	   16	  oitavas.	  
Fonte:	  Costa	  Matoso	  (1999).	  
524 Todos os estrangeiros trabalhando ouro deverão apresentar-se e pagar a dita capitação, e, da mesma forma, os negros e 
negras livres, também os multatos e mulatas forras; "e todas as pessoas que exercitarem ofícios" (art. XII)  
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ouro em pó voltava a poder circular livremente. Como corolário da extinção da Casa de Moeda, voltou a 

se elevar o preço de R. 1$200 para R. 1$500.    

Martinho Mendonça assumiu interinamente o governo de Minas, no período de 1736 e 1737, 

quando, por ordem de D. João V, Gomes Freire foi ordenado que voltasse ao Rio de Janeiro. Dita 

capitania ficara sob responsabilidade interina do brigadeiro José da Silva Pais, mas este deveria partir em 

missão de defesa ao Rio Grande. Os imbróglios da imposição da nova tributação recairiam 

imediatamente a Martinho de Mendonça.  

Enviado às Minas por indicação real, nem mesmo a dedicação e argúcia de Martinho de Mendonça 

lhe garantiram o respeito necessário a realizar seus deveres. A difícil tarefa que lhe foi incumbida, 

cominada a uma personalidade tímida, dificultou-lhe em sua capacidade de organizar ao seu redor um 

grupo político forte o suficiente para enfrentar todas as dificuldades práticas que a responsabilidade do 

seu cargo requeria.  

A despeito da preocupação da Coroa portuguesa em deixar claro que buscava negociar e que a 

forma de tributação fosse a mais justa possível, o descontentamento do povo e dos grandes potentados 

com a nova forma de tributação estourou imediatamente em violência no sertão. Primeiro, no arraial do 

Papagaio, em Montes Claros, em seguida, em São Romão.  

Domingo do Prado Oliveira e toda a família Cardoso, filhos do Coronel Januário Cardoso, e neto do 

lendário Matias Cardoso525, estiveram intimamente envolvidos nesta contestação. Pelo menos dois 

motivos podem ser identificados como motivadores destas ações. Primeiro, o fato de que a economia 

regional, assentada na pecuária, passava a ser cobrada por um regime que outrora caía exclusivamente à 

mineração. Segundo, o fato de que representantes da coroa passariam a frequentar o território destes 

potentados locais.  

Martinho de Mendonça, ciente de que os distúrbios em Papagaio, Montes Claros e Rio Verde 

tratavam de um foco de insurreição, mobilizou 64 dragões e os despachou para Serro; outros 20 foram 

destinados a São Romão, que fora retomada pelas forças do potentado de Domingos Alves, residente em 

Acari, e a quem Martinho Mendonça solicitou auxílio. 

Apesar de pouco relatada na historiografia, é indubitável a centralidade deste foco de revolta, tanto 

que o próprio Martinho de Mendonça afirmou ter sido "a matéria mais importante" do seu governo. Em 

carta ao Secretário de Estado, Antônio Guedes, Martinho Mendonça asserte a gravidade da conjuração: 

Esta	   conspiração	   foi	   maior	   do	   que	   parece,	   entraram	   nela	   pessoas	   que	   não	  
chegaram	  a	  declarar-‐se	  e	   talvez	  dentro	  desta	  vila	   tinham	  quem	  os	   fomentasse	  
onde	  se	  espalharam	  o	  ano	  passado	  vozes	  sediciosas.526	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
525 Matias Cardoso subira as Minas junto a Fernão Dias, mas desertou o bando. Em seguida retornara com o 

governador Antônio de Albuquerque 
526 Motins do Sertão. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano 1. Vol. 4. 1894. P.649 – 680. 
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A condução da cobrança do imposto de capitação, a pressão para o fechamento dos territórios 

diamantíferos e o combate aos descaminhos e as casas de moeda falsa527 multiplicaram-lhe os inimigos 

nestes dois anos incompletos que esteve como governador interino. A si próprio convencera de que era 

odiado pelos mineiros, e chegou a anunciar ter sido vítima de tentativa de homicídio por envenenamento 

em um jantar. 528  E confessava que aliviado estava ao retornar o governo de Minas a Gomes Freire.  

Todos	   sabem	   a	   justa	   satisfação	   que	   Sua	   Majestade	   tem	   do	   acerto	   com	   que	  
governou	  o	  Rio	  de	  Janeiro,	  todos	  vêem	  a	  justa	  razão	  com	  que	  se	  lhe	  encarregou	  
o	   governo	  das	  Minas,	   e	   agora	   sucedeo	  no	  de	   S.	   Paulo,	   e	   athe	   concorre	  nelle	   a	  
feliz	  circunstancia	  de	  ser	  sobrinho	  do	  Conde	  das	  Galveas	  (...),	  assim	  creyo	  que	  
com	  a	  sua	  chegada,	  e	  a	  minha	  retirada,	  continua	  o	  presente	  socego,	  apagando	  se	  
as	  ocultas	   faiscas	  que	  ameassavão	  g	   rande	   incendio	  a	   experiencia	  verefircará,	  
como	  outras	  vezes,	  o	  fundamento	  que	  fallo.529	  

	  

Tendo retomado as rédeas do governo de Minas, Gomes Freire reuniu-se com Pardinha para 

decidirem a melhor solução quanto ao tema dos diamantes. Concluíram que convinha ao rei impor o 

estanco real e regular a extração da pedra preciosa, assumindo ele próprio maior capacidade sobre o 

controle da raridade do diamante no mercado internacional.  O melhor método de tributação do diamante 

consistia na imposição de um sistema de contrato, onde as terras demarcadas seriam entregues a mãos 

particulares, para a exploração dos diamantes. 

Após anos de cerceamento integral, em 1740, adouou-se o regime de contratos para exploração de 

diamantes. Aos contratadores foi consentido minerar com 600 escravos, os quais deveriam ser 

controlados a partir do lançamento de seus nomes em um livro e, para cada um deles, pagariam um valor 

anual de R. 230$000.  

A fim de evitar o contrabando, o contrato determinava que, quando a Companhia denunciasse 

algum crime de contrabando de diamantes, todos os bens do denunciado seriam confiscados e postos em 

praça; duas terças partes do produto pertenciam à Companhia, e a outra à Fazenda Real. Se a denúncia 

era dada por um terceiro, tinha uma parte, a Fazenda Real outra e a Companhia outra. Nesse intuito de 

proibir a mineração clandestina, a Companhia sustentou uma numerosa tropa de capitães-do-mato. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
527 A primeira fábrica que se tem notícia foi desvendada em agosto de 1732, e localizava-se no Rio de Janeiro. 

Descortinada, reapareceu novo intento nas Minas, no vale do Rio Paraopeba, em fazenda de posse de Inácio 
José de Sousa, onde hoje é a localidade de Moeda.  Descortinada mais uma vez, tornou a reaparecer em Itavera, 
na fazendoa do guarda-mor Luís Teixeira. Tais processos corriam, quando em Minas chegou Martinho de 
Mendonça, e deles tomou providências. Em Abril de 1734, Martinho denunciou outra casas de moeda falsas, no 
vale do Rio Piracicaba, no distrito de Catas Altas; e, no ano seguinte, uma quarta em São João d'El Rei, 
lideradas por João Ferreira dos Santos e João da Costa Vilas Boas. 

528 A malquerença incomodová-lhe, como é relatado em cartas ao secretário Antônio Guedes. Discutindo sobre o 
tema do poder de um representante da Coroa, Martinho asserte da importãncia  das "aparências exteriores", "o 
primeiro predicado, que se deve buscar para o governo das Minas", "para que os povos lhe tenham grande 
respeito, os poderosos lhe obedeçam com menos repugnância e os ministros se persuadam, que Sua Majestade 
faz dele justa confiança." De origem humilde, e baixa capacidade de sociabilidade, Martinho de Mendonça 
nunca escondeu que desejava voltar a Portugal.   

529 Motins do Sertão. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano 1. Vol. 4. 1894. P.649 – 680. 
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O primeiro contrato de mineração de diamante foi assinado em 1740 e durou até 1743. Foi obtido 

por João Fernandes de Oliveira, associado a Francisco Ferreira da Silva; o segundo contrato, referente a 

1744-47, foi novamente obtido pelos referidos senhores; o terceiro contrato, referente aos anos de 1749-

52, foi obtido por Francisco Caldeira Brant e seus irmãos Conrado, Sebastião e João Caldeira Brant. Até 

que fosse extinto em 1771, o sistema passaria por 6 contratos. Ainda mais poderosos que os arrematantes 

de contratos reais de dízimos, entradas e passagens, os contratadores de diamantes, pertenciam à nata da 

elite colonial ou estiverem diretamente associados à elite portuguesa. Sobre todos estes homens 

privilegiados, os objetivos profissionais acabavam por dividi-los entre interesses coloniais e 

metropolitanos.   

 Durante o reinado de D. João V, o contratador assumiu a responsabilidade de extrair diamantes do 

Brasil fazendo uso de um número limitado de escravos. As pedras, por seu turno, ao chegarem em 

Lisboa, entravam no mercado internacional livremente. Foi a partir do reinado de D. José que se instituiu 

um regime de contrato que garantisse um monopólio da colocação das pedras preciosas no mercado 

europeu. O primeiro contrato foi firmardo, em agosto de 1753, com a firma inglesa, Bristows, Warde & 

Cia, e vigorou de janeiro de 1754 a dezembro de 1759, ao preço de 35.000 quilates anuais, à razão de R. 

R. 9$200 por quilate. Embora com prazo de validade até dezembro de 1759, Pombal tomou a decisão de 

anular o contrato em dezembro de 1757, assinando outro, também com prazo de 3 anos, com os 

joalheiros holandeses, John Gore e Josué Van Neck, pelo qual se comprometiam a retirar 50.000 quilates 

anuais, no valor de R. 9$200. Foi com base nesta específica organização de poder que o Distrito 

Diamantino agregou-se ao Distrito do Ouro em Minas até que, em 1771, Pombal decidisse por 

suspender o regime de contratos e assumir a própria Coroa a exploração diamantífera por um sistema de 

monopólio.  

Nascida da mineração de ouro e diamante a Capitania de Minas Gerais alçou-se celeremente à 

condição de mais importante Capitania do Império Português. Sua população, praticamente nula no ano 

de 1690, atingia 90 mil habitantes, em 1720, e 230 mil, em 1750. Já detinha, então, enorme plantel 

escravista, muito provavelmente, o maior de todo o Brasil. Os dados obtidos pelo regime de capitação 

permitem apontar algo em torno de 100 mil escravos catalogados, no período de 1735 a 1743530, e tais 

números continuariam a crescer ao longo de todo o século. Os negros forros consistiam uma fração bem 

menor, sendo catalogados na casa de 1 milhar. Sabe-se, porém, que tais valores estão todos 

subestimados, e é como aproximação que valem. Tratava-se, enfim, de uma capitania onde o elemento 

branco europeu se achava em minoria flagrante, e com amplo predomínio de negros e mestiços. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
530 Códice Costa "Mapa dos negros que se capitaram des que principiou a capitação em cada uma das comaracas” (1735-
1750). B. M (São Paulo), p. 181-87. 
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Tabela 16: População escrava discriminada por comarcas 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

No que pese a velocidade com que a escravidão de negros africanos foi implantada em Minas, a 

historiografia tradicional costuma considerar a sociedade mineira como um ambiente mais democrático 

do que a sociedade do açúcar. Busca, neste tipo de asserção, enfatizar que, na economia mineradora, se 

encontrava mais bem distribuída a riqueza e também as oportunidades de ascensão social e alforria. A 

parte desta massa de negros africanos e brasileiros privados de sua liberdade, combinada a um grupo de 

negros e mestiços forros incapazes de inserção social, a fuga e a organização de quilombos era opção 

arriscada, mas tentadora.  

A partir do segundo quartel do século XVIII, multiplicaram-se os quilombos em Minas. Foi nessa 

época que Gomes Freire de Andrada executou a determinação régia segundo a qual negros fugidos, uma 

vez apreendidos, receberiam marcas a ferro em brasa com a letra F, em suas costas. E, caso reincidissem, 

teriam suas orelhas cortadas.  

Desde o governo de Conde de Assumar, que o perigo interno de rebelião de negros e quilombolas 

fora identificado. "Parece-me de tanta importancia esta materia que della pode depender a conservação 

ou ruina deste paiz", escrevia a D. João V, e propunha um Códice Negro, tal qual imposto em Lousiana 

e Mississipi pelos Franceses para enfrentamento das dificuldades. Contra o medo de insurreição negra, 

estimulava que o rei concedesse mais liberalidade na violência do trato com negros e quilombolas. Lá, 

"todo o que foge lhe cortão a perna direita e lhe poem hua de pao para que possa servir a seu Senhor 

em algum exercicio"531.   

A proposta não agradara ao monarca, que se limitou à publicação, no ano de 1722, de um 

regimento para os capitães-do-mato, a fim de organizar as ações contra os negros que fugissem de seus 

senhores e se estabelecessem em quilombos. Regularizava-se, na prática, a profissão do capitão-do-

mato, instituindo-lhe salário, padronizando sua conduta e limitando sua área de atuação.   

Pello	  negro,	  mulato,	  e	  escravo	  que	  os	  capitães	  mores,	  sargentos	  mores	  e	  capitão	  
do	   matto	   prenderem	   dentro	   de	   hu'a	   legoa	   da	   villa	   arrayal,	   ou	   sitio	   em	   que	  
actualmente	  morarem	  os	  ditos,	   levarão	   somente	  quatros	  oitavas	  de	  ouro	   com	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
531 Regimento dos capitães do mato: 17 dezembro, 1722. In Revista do Arquivo Público Mineiro. 1898. Ano 3.  

População	  escrava	  discriminada	  por	  comarcas	  
Comarca	   1735	   1736	   1737	   1738	   1739	   1740	   1741	   1742	   1743	  
Vila	  Rica	  	   20863	   20904	   21405	   21012	   20883	   20667	   21171	   21492	   21673	  
Mariana	  	   26892	   26752	   26584	   26532	   26545	   26082	   26149	   25491	   25495	  
Rio	  das	  
Mortes	   14400	   21284	   23937	   15096	   22931	   22392	   22495	   22335	   22148	  
Sabará	   24284	   14471	   8474	   28082	   15281	   15301	   13303	   15331	   15380	  
Serro	  
Frio	   10102	   8988	   14716	   8166	   8216	   8063	   8206	   8123	   8009	  
Sertão	   	  	   3331	   2877	   2719	   8154	   2127	   	  	   1356	   1719	  
Total	   96541	   95730	   95116	   101607	   93856	   94632	   91324	   94128	   92705	  
Fonte:	  Códice	  Costa	  Matoso	  (1999).	  
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Capitão	  do	  Mato,	  Rugendas. 

declaração	   que	   ahy	   os	   não	   poderão	   prender,	   só	   no	   caso	   de	   serem	  
recomendados	  por	  seos	  senhores,	  ou	  sendo	  de	  outro	  destricto."	  

"Pello	  negro	  que	  prenderem	  fora	  ditta	  legoa	  athé	  dous	  dias	  de	  viagem	  da	  parte	  
em	  que	  forem	  moradores	  (...)	  levarão	  outo	  oitava	  de	  ouro;	  e	  passados	  os	  dittos	  
dous	  dias	  de	  viagem	  levaram	  por	  cada	  negro	  fogido	  doze	  outavas	  de	  ouro,	  até	  a	  
distancia	   de	   quatro	   dias,	   e	   até	   a	   de	   outo	   dias	   de	   viagem	   levaram	   desesseis	  
outavas,	   e	   dahy	   para	   diante	   em	   qualquer	   distancia	   que	   for,	   vinte	   e	   cinco	  
outavas"	  

"Pelos	  negros	  que	  forem	  presos	  em	  quilombos	  formados	  distantes	  de	  povoação	  
onde	  esteja	  acima	  de	  quatro	  negros,	  (...)	  haveram	  por	  cada	  negros	  destes	  vintes	  
outavas	  de	  ouro.532	  

Concluía que os presos deveriam ser entregues ao juiz ordinário da vila, para se examinar se eram 

realmente negros foragidos. Se confirmado serem foragidos, devia-se comunicar seus senhores que os 

buscassem imediatamente e pagassem aos capitães de mato o custo da captura. Estes, porém, não tinham 

ordem de fazer captura de negros fora de sua comarca. 

 
Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
532 Regimento dos capitães do mato: 17 dezembro, 1722. In:  Revista do Arquivo Públicio Mineiro. 1897. Ano 2. 

Volume 2.  
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Se, em comparação à zona açucareira, a área da mineração era muito menos bipolarizada, aqui, o 

negro foi escravizado inicialmente nas minas, onde o índice de mortalidade era altíssimo. Trabalhava 

parcialmente submerso no rio, atolado na lama, ou asfixiava-se em labirintos talhados nas montanhas. 

Sua média de vida após iniciado o trabalho nas minas girava em torno de cinco, sete, no máximo 10 a 12 

anos! Existia, porém, nas Minas uma classe média muito mais dinâmica do que no Nordeste açucareiro, 

e era aí que o negro poderia encontrar sua alforria.  

A mineração do ouro em pó, moeda sonante e poder de compra, promoveu o desenvolvimento da 

capitania, estimulou a agricultura e demandou serviços; e, em todas estas ocupações se dedicaram 

brancos, mestiços e negros alforriados ou não.  Combinado ao fato de que era mais facilmente 

contrabandeado e porque sua extração pelo método de faiscagem demandava pouca mobilização de 

capital, as possibilidades de ascensão social eram superiores a outros territórios do Brasil ou do Império 

Português.  

Há de se convir, porém, que as possibilidades do negro continuavam baixíssimas. A escravidão, 

como marca indelével de nossa genética brasileira, permaneceria ainda mais de um século. Reinventada 

nos termos modernos pelos europeus, em dimensão intercontinental, impôs aos africanos a migração 

forçada à América e Minas. Enquanto a economia mineira perdurou dinamizada pelo ouro foi a 

Capitania que mais comprou e acumulou escravos.533  

Dado que Minas Gerais deteve o maior plantes escravista do século XVIII na América portuguesa, 

não poderia deixar de ter sido aí que se ergueu o mais proeminente quilombo deste período: o Quilombo 

do Campo Grande. Tratava-se, em realidade, de uma confederação de aproximadamente 30 vilas 

quilombolas, com destaque ao quilombo do Pai Ambrósio. Localizou-se o Campo Grande no centro-

oeste de Minas, mais especificamente, na região do médio Rio Grande e o Alto São Francisco, ao 

resguardo das Serras do Piumhi e Canastra.  

Gomes Freire de Andrade comparava-o aos Palmares, e justificava a necessidade de destruí-lo 

devido ao seu desenvolvimento. "me faz entender que passando a nossa tolerancia adeante veremos 

sem duvida o caso sucedido nos Palmares de Pernambuco, ou talvez mais cencivel (...).  E, na busca de 

cumprir tal objetivo, organizava uma expedição de 300 homens á região, “com as ordens e 

determinação, não só de dar nos quilombos, mas de seguir os negros delles, e rezistindo-lhes atacalos 

thé os extinguir ou render "534 

A campanha militar conduzida pelo Capitão Antônio João de Oliveira, lançada no ano de 1646, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
533 Curiosamente, mesmo após a mineração ter perdido importância, Minas Gerais Oitocentista continuou sendo 

a principal Províncias escravocrata. Esta característica tem sido apontada por parte substancial da historiografia 
como um exemplo de economia escravista cuja economia já estava mormente voltada para atividades 
produtivas de sentido interno.  

534 Idem. 
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custou 2750 oitavas de ouro535. Desse total, as Câmaras de Vila Rica, Mariana, São João d’El Rei, São 

José d’El Rei e Sabará arcaram 500 oitavas de ouro, e o senado da Câmara de Vila Nova da Rainha, com 

a metade, 250 oitavas536. Detalhou o governador os custos e o material necessário à condução da 

empresa: pedras grandes, 22 arrobas chumbo, tachos, cordas, 20 machados, 600 alqueires de farinha, 60 

alqueires de feijão, 80 capados, 2 barris de açúcar, 8 de vinagre, 1 carga de farinha, 6 bruacas de sal, 40 

cavalos de aluguel, 1 médico cirurgião, 10 couros para rodelas, 15 barris de aguardente".  

Ao que se sabe, esta foi a segunda empresa contra a Confederação do Campo Grande. Em 1743 já 

houvera sido feita uma primeira expedição, e outras se seguiriam nos anos de 1758, 1759 e 1760. A 

confederação foi progressivamente dizimada, mas a cada revés se reagrupava em territórios mais 

profundos, seja em direção ao triângulo mineiro, onde recém se criara a Capitania de Goiás, seja em 

sentido sul, em direção à Serra da Mantiqueira, rumo a São Paulo537.  

A partir da segunda metade do século XVIII, a liderança de Gomes Freire na América portuguesa 

se confundirá com a própria implementação das práticas marcadamente realistas de Pombal aplicadas à 

América portuguesa. Desde 1748, quando teve ampliado o território administrativo sobre sua jurisdição, 

Gomes Freire foi obrigado a intensificar seus deslocamentos sobre o Centro-sul do Brasil. Em 1749, 

partira do Rio, passara por Serro Frio, Vila Rica e se destinara a Goiás538, até então sob o auspício da 

Capitania de São Paulo, que ele já comandava desde 1737. Gomes Freire realizou um governo interino, 

até que os nomeados governadores, Marcos José Noronha e Brito e Antônio Rolim de Moura Tavares se 

fizessem presentes. Em 1751, após passar pela vila de Parati, Gomes Freire retornou a Minas Gerais, 

onde sua presença era fundamental à implantação das Casas de Fundição, as quais deveriam ser 

reinauguradas em Vila Rica, São João del Rei e Mariana. 

Imaginada como uma tributação que pudesse conter o contrabando do ouro em pó e, ao mesmo 

tempo, garantir justiça e equidade em sua cobrança, o Regime de Capitação e Maneio parece ter sido um 

dos mais odiados dentre todos que a população mineira vivenciou. Um primeiro importante ponto a se 

enfatizar é que um tributo deste tipo, assentado no arrolamento da população e as atividades produtivas e 

comerciais só poderia se assentar em população já estável e assentada, e jamais poderia ter sido pensado, 

quanto menos executado, nos primórdios da Capitania, quando a mobilidade era a regra da mineração e 

dos pequenos arraiais. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
535 2750 oitavas de ouro equivalem a 9kg de ouro, ou 4500$000.  
536 Expedição mandada fazer por Gomes Freire para bater os quilombos do Campo Grande. 16 de junho de 1746. 

Vila Rica.. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. 1903. Volume 8. Número 1.  
537 Esse caráter móvel da Confederação implicou, destarte, certa confusão a respeito de sua nucleação principal, o 
Quilombo do Ambrósio. Ao que sabe, sua primeira fundação se deu aquém da Serra da Canastra, onde hoje assentam 
Cristais e Formiga; e somente após as excursões militares conduzidas, foi ele deslocado além da mesma Serra, na tual Ibiá 
– então, Capitania de Goiás.  
538 Em maio de1748, a Capitania de São Paulo foi desmembrada, e foram criadas as Capitanias de Goiás, cuja 

cabital, era Vila Boa; e Mato Grosso, cuja capital era Vila Bela da Santíssima Trindade. A região cuja origem 
mineradora se remete à à bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, entre 1722 a 1728, já se houvera assentado 
na exploração aurífera e, recente, descobrira diamantes 
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Defendia-o Martinho de Mendonça, afirmando: “Tem o sistema a vantagem de proceder por um 

método geral e fácil, e com tal harmonia, que umas partes facilitam a execução das outras e todas 

fecham as portas às fraudes”.539 Era odiado, porém, pelo vulgo, decerto porque cobrava 

indiscriminadamente. Cobrava-se por cabeça, e não por ofício. Estando a ele submetido tanto o 

minerador, como o fazendeiro, o comerciante. Por certo, não era somente odiado pelos menos abastados, 

mas também pelos grandes senhores e os camaristas, quem haviam sido deslocados da administração e 

substituídos pelos intendentes e seu corpo de funcionários, eleitos por concurso público conduzido pela 

Mesa do Desembargo do Paço, em Lisboa.540   

Duras e justas críticas foram levantadas pelas Câmaras de Caeté ao regime tributário a partir de 

1741. Tratava-se de crítica justa, e mirava dois pontos relativos à punição enfrentada por todos aqueles 

que não arrolassem seus escravos a tempo de pagamento. A primeira injustiça relacionava-se ao fato de 

que, tal como o método de cobrança era organizado, semestralmente, havendo somente um espaço de 

dois meses para arrolamento dos escravos, a punição pelo atraso no pagamento da capitação ocorria 

ainda durante o período de vigência da matrícula, a qual era semestral. A segunda injustiça, apontava, 

consistia, no vigora da punição, a qual mirava o confisco dos escravos, o principal bem de capital do 

minerador, punição esta que lhe parecia por demais danosa, e tendente a contribuir à diminuição da 

própria produção de ouro da Capitania e não um corretivo541.  Nos anos seguintes, as críticas foram 

endossadas pelas Câmaras de Vila Nova da Rainha do Caeté, Ribeirão do Carmo, São José d’El Rei, 

São João d’El Rei, Nossa Senhora da Conceição de Sabará.  

Não eram só as Câmaras, porém, quem estavam insatisfeitas. Também o Rei já queria que o regime 

sobre o quinto mudasse. A arrecadação do quinto encontrava-se bastante elevada, ainda que 20% abaixo 

do seu auge histórico. A exploração das minas girava em torno de 10 mil quilos de ouro – Morineu fala 

de 16 mil quilos –, e o quinto girava à casa de 130 arrobas, mas por ordem real foi decretado o fim da 

capitação e a imposição do Regime de Casas de Fundição por Lei de 3 de dezembro de 1750542 e pelo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
539 Jaime Cortesão, Alexandre Gusmão e o Tratado de Madri. Lisboa. Vol. II. P. 438.  
540 MAGALHÃES, J. R. A Cobrança do Ouro do Rei nas Minas Gerais: o fim da capitação, 1741 -1750. Revista 

Tempo. Dossiê. Pág.135-149 
541 “O primeiro consiste em que determinando-se que cada seis mezes se pague certa quantia por capitação 

pena de pagar mais hum quarto de outava de ouro, senão espere o fim delles para executar-se a pena, quando 
esta supoem delicto e so deve chamar-se delinqüente o que falta a tempo devido pois se experimente que 
passados dous mezes e meyo já são incursos na multa, constrangendo-se a toda pessoa a que pague três mezes 
e meyo antes do tempo vencido. O segundo fundasse na experiência continua da confiscação dos escravos já 
manifesatados todas as vezes que seus senhores na pagão a capitação delles no fim dos seis mezes porquanto 
que confisquem bens a aquelle que omitiom manifestallo não he rigor, he justiça, mas que sinta a mesma pena 
o que só pecou em não pagar quando devia parece digno de compaixão.” (Impostos na Capitania Mineira. 
Clamores e Supplicas das Camaras em Nome do Povo. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto. 
Imprensa Oficial de Minas Gerais. 1897. Vol. II, p. 287/8) 

542 Alvará de 3 de dezembro de 1750. Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=105&id_normas=29800&accao=ver. 

Acessado em: 18 de fevereiro de 2019.  



 
273 

	  

Regimento de 4 de março de 1751543.  

Pelo capítulo 1 da Lei de 3 de dezembro de 1750, ordenava o D. José I, que assim que findasse a o 

tempo da matrícula em vigor da capitação, retornassem ao funcionamento as casas de fundição, onde 

todo o ouro deveria ser apresentado a fim de ser deduzindo o quinto real. Quinto este, que deveria atingir 

a cota mínima de 100 arrobas, tal qual a Junta de 1734 havia prometido. Estipulava-se, igualmente, que 

se a cota mínima não fosse atingida, seria aplicada derrama, mas, que, ultrapassando o quinto esta cota 

mínima, que ficasse como reserva para o ano seguinte, e somente se por dois anos consecutivos ele 

ficasse acima das 100 arrobas é que seria destinado em benefício do Real Erário.  

Ficava decidido que, em cada cabeça de comarca fosse implantada uma casa de fundição. Daí 

porque, em Minas, foram restabelecidas as casas de fundição da Vila Rica, Sabará, São d’El Rei, Vila do 

Príncipe e Araçuaí544. Todo o ouro deveria ser registrado, pesado e quintado, recebendo o proprietário 

uma barra de ouro e uma guia, ambas com as marcas reais.  

Naquellas	   Casas	   se	   reduzirá	   todo	   o	   ouro	   bruto	   a	   barras	   marcadas	   com	   as	  
marcas	   dos	   respectivos	   lugares,	   ou	   casas,	   onde	   se	   fizer	   a	   fundição,	   das	   quaes	  
não	   poderão	   sahir	   ainda	   assim	   as	   barras,	   senão	   com	   guias,	   que	   legitimem	   as	  
suas	  marcas,	  fazendo	  constar	  que	  não	  são	  falsas.545	  

Minas vivenciaria uma segunda experiência de regime do quinto por Casas de Fundição, muito se 

decidisse que, diferentemente, do regime em vigor entre 1724 e 1735, não seriam reinstaladas Casas de 

Moeda. Ficava estabelecido pelo capítulo IV, a proibição da circulação de moedas de ouro. O ouro em 

barra seria destinado ao comércio em grosso, o ouro em pó, ao comércio de miúdos. Estavam liberadas, 

igualmente, pequenas moedas provinciais de prata e cobre. 

Dentro	  nas	  Minas	  se	  pode	  commodamente	   fazer	  o	  commercio	  em	  grosso	  com	  
barras	  approvadas	  (...);	  e	  se	  pode	  fazer	  grande	  parte	  do	  commercio	  por	  miúdo	  
com	   ouro	   em	   pó,	   reduzido	   aos	   diversos	   pezos	   pequenos,	   e	   ás	   diversas	  
denominações,	   com	   que	   os	   mesmos	   pezos	   correm	   alli	   actualmente,	   segundo	  
seus	   respectivos	   valores.	   Ordeno	   que	   daqui	   em	   diante	   não	   corra	   dentro	   nas	  
Minas	  moeda	   alguma	   de	   ouro,	   nem	   ainda	   até	   o	   valor	   de	   oitocentos	   réis,	   sob	  
pena	   de	   serem	   reputadas	   por	   falsas	   as	   taes	  moedas,	   e	   de	   ficarem	   sujeitas	   ás	  
penas	  irrogadas	  por	  Direito,	  contra	  os	  fabricadores	  de	  moeda	  falsa	  aqueles	  qme	  
cujas	   mãos	   forem	   achadas	   taes	   moedas	   de	   ouro,	   depois	   de	   passado	   o	   termo	  
preciso,	  e	  peremptório	  de	  seis	  mezes,	  que	  estabeleço	  para	  a	  extracção	  de	  todo	  o	  
dinheiro	   de	   ouro,	   que	   se	   achar	   dentro	   nos	   territórios	   das	   referidas	  minas,	   ao	  
tempo	  da	  publicação	  desta	  lei.	  

Para	   a	   outra	   parte	   do	   commercio	   por	   miúdo,	   que	   he	   inferior	   aos	   pezos	  
pequenos	  do	  ouro:	  ordeno	  que	  em	  todos	  os	  ditos	  territórios	  possa	  correr,	  e	  com	  
effeito	   corra,	  moeda	  provincial	  de	  prata,	   e	  de	   cobre,	  que	  para	  este	  efeito	   será	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
543 COELHO e SOUZA, J. R. Systema, ou Collecção dos Regimentos ReaesTomo IV. Officina de Simão Haddeo 

Ferreira. 1805. Lisboa. P. 503-516.    
544 Seriam igualmente erguidas casas de fundição em São Paulo, Jacobina, Meia Ponte (atual Pirenópolis, Goiás), 

Vila Boa, São Félix e Cuiabá.  
545 Alvará de 3 de dezembro de 1750 Disponível em: 

http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=105&id_normas=29800&accao=ver. 
Acessado em: 18 de fevereiro de 2019.  
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cunhada	  nas	  Casas	  da	  Bahia,	  e	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  nas	  competentes	  quantidades,	  
que	   os	   respectivos	   governadores	   das	   Minas,	   ouvindo	   os	   procuradores	   dos	  
povos	   dellas,a	   vizarem	   que	   lhes	   he	   necessária	   para	   a	   maior	   facilidade	   do	  
commercio	  interior	  dos	  mesmo	  povos.	  546	  

Ficava vedada a circulação de ouro em pó fora da Capitania e, por isso, os registros alfandegários 

deveriam ser capazes de efetuar o câmbio aos comerciantes. Como punição a todo o contrabandista, era 

determinado “Pena de perdimetno de todo o ouro desencaminhado, e de outro tanto mais; a metade 

para os denunciantes ou descobridor do descaminho, e a outra metade para o cofre dos quintos” (cap. 

VI)  O capítulo IX ampliava os prêmios a todos que contribuíssem em tomadias superiores a duas 

arrobas: 

Se	   forem	   corpos	   de	   ordenanças,	   ficarão	   dali	   em	   diante	   os	   seus	   officiaes,	   e	  
soldados,	  gozando	  de	  todos	  os	  privilégios,	  de	  que	  gozão	  os	  officiaes,	  e	  soldados	  
da	  tropas	  pagas,	  e	  regulares.	  

Se	  forem	  juízes	  ordinários,	  e	  officiaes	  das	  camaras,	  ou	  pessoas	  particulares,	  se	  
lhes	   passarão	   certidões	   pelos	   respectivos	   governadores,	   para	   que	   segundo	   a	  
qualidade	   de	   suas	   pessoas,	   e	   segundo	   a	   importância	   do	   descobrimento	   que	  
fizerem,	  desde	   logos	  os	  mesmos	  governadores	  os	  prefirão	  no	  provimento	  dos	  
cargos	   públicos,	   e	   honrosos,	   e	   depois	   me	   possão	   requerer	   as	   mercês,	   e	   as	  
honras,	   que	   costumo	   fazer	   aos	   que	   procedem	   com	   zelo,	   e	   fidelidade	   no	  Meu	  
Real	  Serviço.547	  	  

Curiosamente, dados os “graves inconvenientes” que as experiências ensinavam, ficava extinto o 

direito dos escravos denunciarem seus senhores. (cap. XI)  

O Regimento de 4 de março de 1751 trata mais apropriadamente do funcionamento das 

intendências e das casas de fundição. Fica estabelecido o quadro de funcionários: um intendente, um 

fiscal, um meirinho e seu escrivão, um tesoureiro, um escrivão de receito, um escrivão da intendência, 

um escrivão das fundições, dois fundidores,um ensaiador com seu ajudante. De substancial importância 

é a manutenção da indicação real ao cargo dos intendentes e dos demais funcionários letrados, enquanto 

os fiscais, os tesoureiros, o escrivão da receita e das fundições deveriam ser indicados pelas Câmaras e 

aprovados pelo governador. Fundidores, ensaiadores, ajudantes, meirinhos, estes deveriam ser indicados 

pelos superintendentes das casas de fundição.   

Instruía o Regimento todo o procedimento a ser seguido nas casas de fundição:  

Nas	  Casas	  destinadas	  para	  a	   fundição	  deve	  haver	  huma	  em	  que	  há	  de	  estar	   a	  
Meza	  da	  Intendencia:	  na	  cabeceira	  desta	  se	  porá	  a	  cadeira	  do	  intendente,	  e	  nos	  
lados	   em	   bancos	   de	   espalda	   se	   hão	   de	   assentar	   em	   primeiro	   lugar	   o	   fiscal,	  
depois	  o	  thesoureiro,	  e	  os	  dous	  escrivães,	  procedendo-‐se	  estes	  pela	  antiguidade	  
do	  provimento	  

Na	  mesma	  meza	  estará	  armada	  a	  balança,	  em	  que	  se	  há	  de	  pezar	  o	  ouro	  em	  pó,	  
que	   as	   partes	   vierem	   fundir,	   sendo	   a	   dita	   balança,	   e	   pezos	   concertados,	   e	  
afferidos	   com	   aquella	   igualdade,	   que	   se	   requer	   em	  matéria	   tão	   importante,	   e	  
examinados	  todas	  as	  semanas	  na	  forma	  assima	  dita	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
546 Idem. 
547 Idem. 
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Casa	  de	  Fundição	  	  Sabará	  –	  recibo	  e	  barra	  de	  ouro	  número	  
79	  marcando	  3	  onças,	  1	  oitava	  e	  12	  grãos,	  peso	  teórico	  

90,24	  gramas.	  23	  quilates,	  3	  grãos	  (1812). 

Tanto	  que	  as	  partes	  entrarem	  com	  o	  ouro	  em	  pó	  nas	  ditas	  casas,	  o	  apresentarão	  
em	   a	   referida	  Mês;	   e	   o	   tesoureiro,	   estando	   presente	   a	   pessoa,	   que	   trouxer	   o	  
mesmo	   ouro,	   o	   pesar;	   e	   lançando	   a	   conta	   a	   oitava	   tirará	   logo	   as	   que	  
pertencerem	  ao	  quinto	   real;	  bem	  entendido	  que	  este	  ouro	  do	  quinto	   se	  há	  de	  
tirar	  de	  toda	  a	  parcela	  que	  se	  apresentar,	  e	  não	  de	  lago	  ouro	  separado,	  que	  se	  
traga	   para	   este	   pagamento,	   e	   se	   meterá	   a	   importância	   do	  mesmo	   quinto	   em	  
hum	  pequeno	  cofre,	  que	  deve	  estar	  na	  dita	  Mês.	  

A	   parcella	   que	   liquidamente	   ficar	   pertencendo	   às	   partes,	   se	   mandará	   para	   a	  
Casa	   de	   Fundição	   pelo	   ajudante	   do	   ensaiador;	   e	   estando	   impedido,	   pelo	  
segundo	   fundidor,	   e	   acompanhado	   da	   mesma	   parte	   com	   hum	   bilhete	   do	  
escrivão	  da	  receita,	  em	  que	  declare	  o	  nome	  do	  dono,	  ou	  da	  pessoa,	  que	  trouxe	  
aquela	  parcella,	  e	  a	  sua	  importância	  depois	  de	  quintada,	  o	  qual	  bilhete	  se	  há	  de	  
entregar	  ao	  escrivão	  da	  fundição,	  para	  fazer	  o	  assento	  no	  seu	  livro.	  	  

Em	   se	   fazendo	   o	   dito	   assento,	   o	   mesmo	   escrivão	   entregará	   logo	   o	   ouro	   ao	  
fundidor,	  para	  o	   reduzir	   a	  barra,	   e	   a	  parte	  poderá	  assistir,	   se	   lhe	  parecer;	   e	  o	  
mesmo	  official,	  que	  tiver	   levado	  o	  ouro	  para	  a	  Casa	  de	  Fundição	  trará	  a	  barra	  
para	  a	  do	  despacho,	  para	  se	  tocar,	  ou	  ensaiar	  na	  forma	  sobredita.	  

O	  ensaiador	  dará	  hum	  bilhete,	  em	  que	  declare	  os	  quilates,	  que	  toca	  à	  dita	  barra;	  
e	  ficando	  esta	  declaração	  no	  Livro	  das	  Fundições,	  se	  pezará	  novamente,	  e	  logo	  
se	   cunhará,	   e	   marcará	   com	   a	   declaração	   do	   seu	   número,	   do	   seu	   pezo,	   e	   dos	  
quilates	  que	  toca.	  	  

Tanto	  que	  enffim	  estiver	  feito,	  se	  entregará	  as	  barras	  aos	   interessados	  com	  as	  
suas	   guias	   impressas	   do	   theor	   seguinte:	   O	   Intendente,	   e	   Fiscal	   da	   Casa	   da	  
Fundição	   de	   N.	   abaixo	   assinados:	   Fazemos	   saber,	   que	   F,	  morador	   de	   N.	  metteo	  
nesta	  Cassas	  de	  Fundição	  de	  N.	  tantos	  marcos	  –	  onças	  –	  oitavas	  –	  e	  grão	  de	  ouro,	  
de	  que	  se	  tirou	  de	  Quinto	  para	  a	  Fazendo	  Real	  Marco	  –	  onça	  –	  oitava,	  e	  grão	  de	  
ouro,	   e	   o	  mais	   se	   fundio,	   e	   delle	   se	   fez	   huma	   barra,	   que	   pezou	  Marco	   –	   onça	   –	  
oitava-‐	  e	  grão	  de	  ouro	  de	  vinte,	  e	  –	  quilates,	  grão	  –	  por	  ensaio	  (ou	  toque)	  que	  nelle	  
se	  fez,	  e	  se	  entregou	  com	  esta	  certidão	  assinada	  por	  nós	  =	  As	  quaes	  guias	  ficarão	  
registradas	  no	  livro	  do	  Registro	  impresso.	  548	  

 
Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A próxima preocupação do Regimento era com a segurança da Casa de Fundição e com o cofre que 

deveria armazenar os quintos reais. Estes, deveriam ter quatro chaves, as quais seriam distribuídas: uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
548 COELHO e SOUZA, J. R. Systema, ou Collecção dos Regimentos ReaesTomo IV.Officina de Simão Haddeo 

Ferreira. 1805. Lisboa. P. 503-516. 
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para o intendente, as outras três, para o fiscal, o tesoureiro e o escrivão da receita (cap. XIII).    

A implantação do Regime de tributação por casas de fundição não caberia ao governador Gomes 

Freire. No ano de 1751, recebeu ele uma carta real incumbindo-lhe de missão de demarcação das 

fronteiras tal qual acertado no Tratado de Madri.  Devia passar imediatamente passar à região Sul e, 

interinamente, assumia o governo de Minas Gerais, seu irmão, José Antônio de Freire de Andrade.  

Gomes Freire deixou-lhe interessante instrução O caráter prático do documento é exaltado pelo 

autor: "eu nas poucas horas que vedes tenho para este discurso; vos não darei mais, que uma ideia 

prática do que é o governo de Minas Geraes, o caracter dos seus habitantes, e os escolhos de que deve 

fugir um bom governador (...)". 

Insistia, então, que seu irmão tivesse uma rotina definida. Iniciando-se o dia com orações, 

respondesse as cartas, se fizesse presente à missa, e escrevesse os despachos das secretarias. Nesta 

prática diária administrativa, cabia-lhe buscar sempre a garantia dos interesses reais. Assente na razão e 

justiça, que buscasse a conciliação e a negociação com os colonos.  Metaforicamente dizia: "se faz 

preciso misturar o agro com o doce"  

Zeloso para que o direito público - confundido como se fora direito real - predominasse sobre os 

interesses particulares, o governador passava apresentar os diferentes personagens da política mineira. 

Detalhava com mais esmero a gente de Vila Rica549, sem deixar de apontar importantes nomes em 

Caeté, Sabará e São João d'El Rei. Aos camaristas e aos oficiais militares, instruía ao irmão, que tomasse 

muito cuidado.  

As	  pessoas,	  que	  servem	  nas	  Camaras	  de	  Minas,	  são	  de	  herarchias,	  a	  que	  os	  sobe,	  
ou	  abaixa	  o	  seu	  cabedal;	  manda-‐se	  ouvir	  por	  despachos;	  e	  da	  mesma	  forma	  os	  
ministros.	  Si	  algum	  vos	  duvidar	  responder	  a	  elle,	  deveis	  dar	  conta	  com	  a	  ordem,	  
que	   há	   na	   secretaria	   sem	   fazer	   duelos	   e	   questões,	   de	   que	   deveis	   desviar-‐vos,	  
quando	   vos	   for	   possível,	   por	   livrar	   chimeras,	   que	   concertadas	   com	  prudencia	  
evitam	  passos	  assaz	  apertados.550	  

Quanto aos militares, alertava que eram em menor número do que o necessário para todo o serviço 

que a eles se destinavam. Eram “poucos e mal criados”, nascendo a discórdia de dois principais 

motivos:  

da	  ignorancia	  do	  officio,	  o	  que	  suscita	  duvidas	  em	  toda	  a	  tropa	  que	  é	  insciente,	  o	  
segundo	   de	   elevação,	   que	   o	   pó	   das	   minas	   mette	   nos	   narizes	   ainda	   dos	  
habitantes,	  que	  a	  pobreza	  traz	  nús	  e	  descalços;	  não	  ha	  cabo	  que	  se	  não	  presuma	  
alferes,	   e	   todos	   duplicam	   em	   si	   graduações	   taes,	   os	   tenentes-‐generaes	   tem	   a	  
vaidade	  segundum	  á	  rege.551	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
549 "A principal digidade das Minas, é o Senhor Bispo; a este não só a lei que professamos nol-o manda, mas 

pela da razão, e do soberano deveis tratar com respeito, tanto, que este produza submissão nas mais ovelhas 
de que elle é pastor." 

550 Instrução e norma que deu o III Conde de Bobadella a seu irmão Sr. José Antônio Freire de Andrade para o 
Governo de Minas Gerais, quando passou ao sul. Comissão coordenadora do Tratado de Madri. In: Revista do 
Arquivo Público Mineiro. Vol. 4. 1899. 

551 Idem. 
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Referia-se o governador à concupiscência que o metal incutia sobre os militares, lhes alimentado a 

avareza e prejudicando a justiça que o ofício lhes impunha. A melhor forma de coibir os próprios 

militares a se envolverem em práticas de desvios deveria ser uma constante rotatividade das guardar, a 

qual lhes manteria alijados da influência dos contrabandistas552.  

Especial cuidado requeria em suas relações com o intendente do Arraial do Tejuco, André 

Magalhães Lanções, ministro mal conceituado aos olhos do próprio Rei, segundo o documento553.  

Insistia a importância de se lograr o cômputo das 100 arrobas de ouro554, sem que dependesse de meios 

coercitivos contra a população, também sem que se descuidasse em cumprir seu objetivo, para que daí 

não se originasse desconfiança de nenhuma parte. Requeria que enviasse duzentos mil cruzados da Casa 

da Moeda a Santa Catarina555. Por fim, pedia que o irmão, lembrasse de seus ensinamentos, zelasse por 

vossas reputações. Dela dependiam anos de trabalho. "ouvi muito, escrevei e fallai o que baste para não 

fazer insípida ou secca a conversação, ou embaraçar a expedição dos negócios."  

Gomes Freire deixou o Rio de Janeiro em fevereiro de 1752. Destinou-se a Castilhos Grande, onde 

iniciaria seus trabalhos de demarcação do novo linde colonial. Nos sete anos que se seguiram, manteve 

intensa troca de cartas com os principais governadores de capitania do Centro-sul, buscando-se informar 

sobre os assuntos mais importantes que por aí passavam.  

Sob os auspícios do Tratado de Madri, Gomes Freire fora designado primeiro comissário de 

fronteiras do lado português. Seu semelhante espanhol era o Marquês Val de Lyrios. A impossibilidade 

de condução dos trabalhos de demarcação da fronteira a partir da oposição militar conduzida pelos 

jesuítas e índios dos Sete Povos das Missões fez estourar 3 anos de conflito e ao longo de todo este 

tempo, Gomes Freire liderou as tropas portuguesas.  

Ciente da importância de se ocupar os territórios para que se fizesse dele plena posse lusitana, 

Pombal instruía Gomes Freire a tratar bem os indígenas rebeldes, derrotados. Devia afastá-los da 

amizade com espanhóis e jesuítas. Neste processo, convencer os líderes indígenas de suas boas intenções 

era fundamental. A publicação do Diretório dos Índios consistia um corpo legislativo que extinguia as 

diferenças entre índios e os demais súditos. Buscava, com isso, a integração dos elementos nativos à 

sociedade portuguesa colonial, enfatizando a necessidade de casamentos mistos e impondo penas a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
552 "Os tenentes e alferes andam nas partidas; devem de seis, ou de quatro a quatro mezes serem mudados, ao 

menos de uma as outras guardas, por se não familiarisarem tanto com os contrabandistas. As tropas são 
poucas para tanto trabalho; assim maneal-as como melhor puder ser; em em forma que seja incontestavel ao 
rei, e a todos os vosso espírito, naõ perdendo um ponto de embaraçar o contrabando, e conservar os vassalos." 

553 "Em Tejuco é intendente Sancho de André Magalhaes Lançoes, ministro muito mal conceituado no 
ministerio. El-Rei manda ter um grande cuidado nelle, a qual recommendação tem pelo mensmo senhor o dito 
ouvidor, e que vos advirto para que se este vos avisar alguma materia de consideração sobre o procedimento 
do dito Sancho, m'a participeis logo para eu proceder logno como Sua Magestade me ha determinado." 

554  "Si pudermos conseguir a cobrança das cem arrobas, será a nossa maior felicidade." 
555 "Tirados da casa da moeda tem ido para a provedoria das minas mais de duzentos mil cruzados, cuja conta 

mando ao provedor da casa da moeda faça tirar, e é preciso instar ao provedor, a quem tambem escrevo para 
que venha este dinheiro sem demora para baixo, para ser levado a Santa Catharina pois não ha outro para 
conservação da granda machina, que corre para o sul." 
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quem os desrespeitasse. A Coroa portuguesa atacava os jesuítas por terem aos índios usurpado sua 

liberdade, seu direito à posse da terra, também do seu governo temporal. Era contra tais usurpações que 

se levantavam as armas reais. Não era contra o indígena, quem, em verdade, queria ver reforçados seus 

laços de amizade, insistia o rei.    

Gomes Freire ganhou o protagonismo em um dos mais importantes poemas do setecentismo luso-

brasileiro, O Uraguai, do mineiro nascido em São José d’El Rei, Basílio da Gama. Dedicado ao Sr. 

Conde de Oeiras, o poemas, dividido em cinco cantos, dedicava-se fundamentalmente à valorização dos 

feitos militares do General Andrada, “Herói perfeito”, inteligente, forte, justo e amável. À apreciação dos 

feitos portugueses mescla-se, porém, um nascente nativismo na voz dos índios guaranis, Sepé e 

Cacambo, e tal sentimento parece coadunar muito mais ao pensamento do eu-lírico: 

Ao	  nobre	  embaixador,	  o	  ilustre	  Andrade	  

Intenta	  reduzi-‐lo	  por	  brandura.	  

E	  o	  índio,	  um	  pouco	  pensativo,	  o	  braço	  

E	  a	  mão	  direita	  retira;	  e,	  suspirando,	  disse:	  

Gente	  de	  Europa,	  nunca	  vos	  trouxera	  	  

O	  mar	  e	  o	  vento	  a	  nós,	  Ah!	  Não	  debalde	  	  

Estendeu	  entre	  nós	  a	  Natureza	  	  

Todo	  esse	  plano	  espaço	  imenso	  de	  águas.	  

Prosseguia	  talvez;	  mas	  o	  interrompe	  	  

Sepé,	  que	  entra	  no	  meio,	  e	  diz:	  Cacambo	  

Fez	  mais	  do	  que	  devia;	  e	  todos	  sabem	  

Que	  estas	  terras,	  que	  pisas,	  o	  céu	  livres	  

Deu	  aos	  nossos	  avôs;	  nós	  também	  livres	  

As	  recebemos	  dos	  antepassados.	  

Livres	  as	  hão	  de	  herdar	  os	  nossos	  filhos.	  	  

Desconhecemos,	  detestamos	  jugo	  	  

Que	  não	  seja	  o	  do	  céu,	  por	  mão	  dos	  padres.556	  	  	  	  	  	  

 

A esta intromissão dos embaixadores indígenas, Gomes Freire foi duro: “Enfim querei a guerra, e terei 

guerra.” 

Ao fim do poema de Basílio da Gama, dois sonetos reforçavam este sentimento nativista dos 

guaranis. Um destes sonetos foi escrito por Joaquim Inácio de Seixas Brandão, doutor em Medicina pela 

Universidade de Monpellier. Suas palavras eram visivelmente ofensivas a Portugal 

Detesto	  os	  crimes	  da	  infernal	  tramóia	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
556 GAMA, B.  O Uraguai. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2106. Acessado 
em: janeiro de 2019.  
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Choro	  a	  Cacambo	  e	  a	  Sepé	  valente	  

	  (...)	  

Ao	  longo,	  a	  Inveja	  um	  país	  ermo	  e	  bronco	  

Infecte	  com	  seu	  hálito	  perverso,	  

Que	  a	  ti	  só	  chega	  mal	  distinto	  ronco.	  	  

O outro soneto foi composto por Inácio José de Alvarenga Peixoto, jovem recém graduado na 

Faculdade de Leis pela Universidade de Coimbra, e não era menos inflamado: 

Entro	  pelo	  Uraguai:	  vejo	  a	  cultura	  

Das	  novas	  terras	  por	  engenho	  claro;	  

(...)	  

Vejo	  erguer-‐se	  a	  República	  perjura	  

Sobre	  alicerces	  de	  um	  domínio	  varo:	  	  

 

E em tom de convocatória, estimulava, Alcides557 e Termindo558, à ação: 

Famos,	  Alcides,	  ao	  teu	  braço	  forte	  

Toca	  vingar	  os	  cetros	  e	  os	  altares;	  

Arranca	  a	  espada,	  descarrega	  o	  corte.	  

	  

E	  tu,	  Termindo,	  leva	  pelos	  ares	  

A	  grande	  ação	  já	  que	  te	  coube	  em	  sorte	  

A	  gloriosa	  parte	  de	  a	  cantares.	  	  

 

Terminada a guerra, em 1766, saíram derrotados os jesuítas e os índios guaranis, mas as forças 

ibéricas não lograram chegar a consenso sobre a partilha do território dominado. Do lado português, 

Sebastião de Carvalho e Melo afirmava que os Sete Povos nunca tinham estado sob a soberania dos 

espanhóis, e não deveria ser restituída. Portugal deveria, portanto, manter a Colônia de Sacramento sem 

entregar os Sete Povos.  

No que pese a experiência de Gomes Freire e as provas de contribuições que já houvera dado no 

tabuleiro do Uraguai, foi o governador ordenado que partisse em retorno ao Rio de Janeiro, onde uma 

velha-nova ameaça francesa tinha sido detectada. Em pleno fervor da Guerra dos Sete Anos, no dia 23 

de julho de 1757, seis navios franceses, sendo dois de guerra, comandados pelo conde de Aché, haviam 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
557 Alcídes é o nome dado a Hércules ao nascer. Hércules era é um semideus da mitologia grega, filho de Zeus e 

Alcmena. Após matar seus filhos, em um acesso de insanidade, Hércules foi consultar o Oráculo de Delfos em 
busca de redenção. Foi ele servir a seu primo Euristeu, rei de Micenas e de Tirinto, quem lhes ordenou uma 
série de doze perigosas missões.  

558 Termindo Sipílio era o pseudônimo de Basílio da Gama quando ingressou na Arcádia Romana – único 
brasileiro partícipe da sociedade literária que se formou em Roma, à volta da Rainha Cristina, em 1654, após 
esta ter-se abdicado do trono Sueco.  
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recém poitado no Rio de Janeiro. Temia-se uma invasão francesa, tais quais as realizadas em 1710 e 

1711, eram reais. 559  

Gomes Freire já era senhor de idade, seus deslocamentos eram bem mais limitados. Sua presença 

ainda impunha respeito daí porque Pombal o instruía votar ao Rio de Janeiro. Às Minas, porém, não 

regressaria, e chegou mesmo a negar a nomeação para assumir o cargo de Vice-rei, na Bahia, preferindo 

permanecer no Centro-sul.     

As tensões erguidas no bojo da Guerra dos Sete Anos conduziram a iminente movimento de 

rivalidade diplomática e militar entre as potências ibéricas. Em 1761, o Tratado de El Pardo pôs 

veemente fim às pretensões do Tratado de Madri e encerrou os trabalhos de demarcação de fronteira. Na 

justa medida que a relação luso-espanhola se deteriorava, as tensões européias se intensificavam e a 

diplomacia franco-espanhola ganhava corpo sob o guarda-chuva do Pacto de Família. Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado escrevia a Gomes Freire que tivesse cuidado. Deveria conceder hospitalidade, 

mas manter grande vigilância sobre os franceses. Ao mesmo tempo, que acelerasse a defesa da cidade, 

em específico com a construção da Casa do Trem, um local destinado exclusivamente a guardar os 

armamentos das tropas de defesa enviadas de Portugal.  

Em setembro de 1762, foi declarado estado de guerra entre Portugal e Espanha, e a Península 

Ibérica voltava a ser elevado a tabuleiro militar de um conflito europeu após meio século. Já em seu 

primeiro ano de campanha, a Espanha sofreria pesados reveses marítimos em sua luta contra a Grã-

Bretanha, perdendo Havana, no Caribe e Manilha, na Ásia. Contra Portugal, porém, era a Espanha quem 

tomava a iniciativa. Aproveitando-se da relativa debilidade militar portuguesa, invadiu Trás-os-Montes, 

e ordenou que, na América, fosse lançado ataque à Colônia de Sacramento.  

A sorte destes dois tabuleiros foi completamente diferente. Enquanto as forças espanholas foram 

repelidas do território português nas duas campanhas contra ele lançadas; a colônia de Sacramento foi 

derrotada e perdida Novamente, Portugal dependeria de seus laços diplomáticos para reverter a perda 

militar.   

O Tratado de Paz de selado entre Grã-Bretanha e França no ano de 1763 garantiu que as tensões 

ibéricas também se congelariam. Neste mesmo ano, ascendeu o Rio de Janeiro, em substituição a 

Salvador, como nova capital política do Brasil. A mudança sinalizava de maneira clara e evidente a 

alteração do peso geopolítico e geoeconômico do Nordeste ao Centro-Sul. Aos objetivos da Coroa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
559 Marquês de Pombal remeteu ordem para que Gomes Freire abandonesse seus trabalhos no sul e retomasse sua posição 
no Rio de Janeiro: "(...) não ocorrendo nem havendo meio mais útil e virtuoso que se possa eleger entre as duas 
extremidades, ou de se abandonar o preciosíssimo Empório do Rio de Janeiro, e com ele todo o Estado do Brasil aos 
insultos da cobiça e da necessidade dos Franceses, ou de se suspenderem as operações da Campanha do Uruguai, com o 
perigo de se quixarem por isso os Espanhóis (...) sem hesitação (...) o segundo destes dois males se devia eleger como 
incomparavelmente menor." (CARVALHO MELO apud Ribeiro, 2010, 124). RIBEIRO, M. "Se Faz Preciso Misturar o 
Agro com o Doce": A administração de Gomes Freire de Andrada, Rio de Janeiro e Centro-Sul da América portuguesa 
(1748 - 1763). Tese de doutorado do Programa de Pós-graduação em História. Universidade Federal Fluminense.Niterói. 
2010. 
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portuguesa a política colonial deveria resguardar as zonas de tensão na Bacia do Prata e aproximar-se à 

economia colonial que crescera em torno da Capitania de Minas Gerais. Claro, não abandonaria o litoral 

e, por isso, o Rio de Janeiro era o porto certo.    

Em alguma medida, o governador Gomes Freire personaliza esse processo de conexão progressivo 

que as diferentes regiões do Brasil colônia passam ao longo da primeira metade do século XVIII. Mais 

do que em qualquer outro território, Minas vivenciou o que foi o essencial do mercantilismo bulionista 

de Portugal.  Pela importância que ascende o ouro na economia colonial, metropolitana e imperial 

sofrerá Minas, dentre todo o conjunto da América portuguesa, ímpar atuação coercitiva da Coroa 

portuguesa. 

A fim de organizar e tributar a rápida expansão da produção aurífera e diamantífera das Minas, foi 

imposto, também celeremente, um aparato administrativo, jurídico, militar e tributário da Coroa 

portuguesa. Será tolhida nas mais diversas formas e, mais especificamente, no que toca à imposição e 

cobrança do quinto do ouro. Gomes Freire, por si só, participou da imposição dos Regimes de Capitação 

e Maneiro, e do Regime das Casas de Fundição de ouro. Contribuiu, igualmente, à demarcação do 

Distrito Diamantino e à organização do sistema de contratos de exploração do diamante.      

No preâmbulo da lei de 3 de dezembro de 1750, dizia-se que doze regimes tributários aplicados 

sobre o ouro haviam sido intentados desde agosto de 1618. Assentada em suas próprias experiências 

pretéritas, a Coroa parece sempre preocupada em garantir a ordem da população colonial e implementar 

o regime tributário que garantisse o maior rendimento ao seu Real Erário. Os governadores e os 

servidores públicos são os vetores desta força que se busca fazer sempre presente e atuante: organizando 

e reorganização sua estrutura de mando.    
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4.4. ENTRE A CRUZ E A ESPADA: O BARROCO E A DERRAMA DAS MINAS 

GERAIS (1750-1792) 

Em medos de 1750, chegar às Minas Gerais continuava árdua tarefa. Da Baía da Guanabara aos 

sertões escondidos onde se ubicava a famosa Vila Rica, uma elevada barreira de montanha se impunha 

como primeiro desafio. No horizonte da cidade portuária do Rio de Janeiro, a mirada somente alcança até a 

Serra do Mar, nela se destacando os agudos picos de granito-gnaise: o Dedo de Deus, o Dedo de Nossa 

Senhora. A Serra do Mar permaneceu durante os dois primeiros séculos de colonização como a fronteira 

natural da Capitania do Rio de Janeiro. Mas, ainda ao fundo da Serra do Mar se destaca uma segunda, 

cadeia de montanha muito mais alta e alargada, a Serra da Mantiqueira, esta, sim, a demarcar as lindes 

iniciais de Minas Gerais.  

Densa Mata Atlântica e retalhado relevo acompanhavam o viajante-comerciante que pretendesse 

adentrar Minas e seguir jornada até Vila Rica. A aventura lhe tomaria algo em torno de 15 dias. Iniciar-se-

ia, em barco, atravessando a Baía de Guanabara até a foz do Rio Inhomerim, no Porto de Estrela e, a partir 

daí, seguindo por terra, normalmente, em comboio de mulas. Adentrando a Serra do Mar, o comboio de 

mulas dividia-se em grupos menores, geralmente de sete mulas, as quais seguiam em ziguezague pelas 

agruras inclinações da montanha. Vencida a Serra, chegava-se ao Vale do Rio Paraíba do Sul, onde a tropa 

descansava e pagava as devidas taxas alfandegárias aos agentes das entradas: secos e molhados eram pagos 

por peso560.  

 
Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
560 Vasconcelos (1990). Era prática comum os comerciantes terem crédito, não sendo obrigado a pagar à vista, 

em dinheiro sonante a cada entrada ou saída. (Carrara, 2010) 

Marché	  sur	  la	  Braïa	  dos	  
Mineros,	  Rugendas. 
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Vila	  Ricca,	  Rugendas. 

O comboio seguia sua missão de escalada em direção à Serra da Mantiqueira. A tropa de dragões 

mantinha estreita vigília sobre o caminho, taticamente importante à preservação da ordem interna e 

segurança externa. Seu o foco principal era o combate ao descaminho de ouro e diamantes. A 

Mantiqueira penetrava o território de Minas até a altura de Igreja Nova, hoje Barbacena, e a partir daí um 

novo ecossistema e um novo relevo abriam-se no horizonte. As montanhas davam espaço a um planalto 

recheado de mares de morros em formato de meia laranja. A densa Mata Atlântica cedia espaço ao 

relevo de campo e savana. As árvores perdiam em tamanho e espessura, aparecendo retorcidas. O clima 

perdia em umidade. O solo parecia mais seco e ácido561.   

Arraial Novo era o ponto de encontro entre os Caminhos Novo e Velho, as duas vias meridionais de 

penetração às Minas Gerais. Os principais centros urbanos localizavam-se nesta região, a quase 275 

quilômetros da costa, sertão adentro. São João e São José d’El Rei ubicavam no Vale do Rio das Mortes, 

50 km a oeste de Arraial Novo. Distantes 125 km em sentido norte, gravadas nos sopés da Serra do 

Espinhaço, estavam Mariana e Vila Rica562.   
 

Figura 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
561 Maxwell (1978) 
562 Idem.  
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Diferentemente das Serras do Mar e Mantiqueira, a Serra do Espinhaço corta por mais de 1000 km 

de extensão, em direção norte/sul a Capitania de Minas Gerais. Pode-se dizer que se trata de um divisor 

de água continental. Correm diretamente para o Atlântico os rios que nascem em sua costa oriental: os 

Rios Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Pardo. E correm para o interior do Brasil todos os rios que nascem 

em sua vertente ocidental. Os rios que vêm da Mantiqueira – os Rios Itatiaia, Sapucaí, Verde – confluem 

com o Rio das Mortes, e conformam o Rio Grande, que desaguará milhares de quilômetros, longe ao sul, 

na baía do Rio da Prata. Os demais rios nascentes na costa oeste do Espinhaço são afluentes do Rio São 

Francisco, que tendo nascido na Serra da Canastra, correrá 2800 km, mantendo uma média de 

declividade extremamente baixa, antes de desaguar na fronteira entre as Capitanias da Bahia e 

Pernambuco. 

 Se não era fácil a penetração às Minas vindo das Serras do Mar e Mantiqueira, a entrada às Minas 

pelo sertão brasileiro era seca e igualmente árdua. Este o caminho preferencial de quem vinha da Bahia. 

Cruzando um longo trecho árido entre Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, ou vindo ainda mais longe, de 

Recife, Picos, o caminho mais seguro era tomar um dos rios de penetração ao sertão – os Rios Itapicuru, 

Paraguaçu, das Contas – até atingir o vale do Rio São Francisco. Subindo o Rio, encontrávamos o 

Registro de Matias Cardoso, grandes fazendas de pecuaristas e pequenos núcleos urbanos: São 

Francisco, São Romão e Jequitaí. Era a partir de Jequitaí que se abandonava o Rio São Francisco e se 

atingia o Rio das Velhas, penetrando no Distrito do Ouro via Sabará. Vila Rica e Marina encontravam-se 

100 km ao sul. Àqueles que preferissem continuar a exploração do sertão setentrional de Minas Gerais, 

bastava cruzar a Serra do Espinhaço, e se atingia o Distrito Diamantino e a comarca do Serro do Frio.  

A completar o cenário da Capitania de Minas Gerais, no extremo leste, as Matas do Rio Doce 

mantinham-se defendidas pelos índios botocudos e praticamente impenetráveis ao vulgo. A região oeste 

da Capitania, nas cercanias da Serra da Canastra, a ameaça quilombola e o banditismo eram ubíquos, e aí 

só se começava o assentamento.  

Em 50 anos, a mineração aurífera fomentara o surgimento da Capitania de Minas Gerais, a 

diversificação da economia, a multiplicação demográfica e a organização de um mercado regional 

dinâmico e funcionalmente especializado a nível colonial. 

 No início do terceiro quartel do século XVIII, a população de Minas Gerais já era superior a 300 

mil habitantes, conformando-se no maior contingente demográfico do Brasil colônia. A sociedade 

mineira configurando-se como um mosaico étnico: brancos, negros e pardos. Portugueses de primeira, 

segunda e terceira gerações; negros africanos, negros nativos, mestiços de brancos com negras, brancos 

com pardas e brancos com índias; pardos livres, pardos escravos. Europeus, mazombos e africanos. 

Predominante era a cultura portuguesa, grande a influência africana. 

Apesar de sua tenra idade, a Capitania era o lócus de vivenda de 1/5 da população da colônia 

brasileira. Pelos dados do documento "Taboa dos habitantes da Capitania de Minas Gerais, 1776", 
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Sabará,	  Rugendas. 

atribuído a Claudio Manoel da Costa, a maior parcela era constituída de homens e mulheres negros, 117 

mil e 50 mil indivíduos, muito embora não se possa afirmar com segurança a origem africana ou 

americana deles. Os homens brancos, os homens pardos e as mulheres pardas conformavam, por seu 

turno, aproximadamente, 41 mil indivíduos; e as mulheres brancas, em minoria, 30 mil.563 
 

Figura 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que toca à distribuição regional desta população pela Capitania, a maioria se concentrava na 

comarca de Sabará, 100 mil indivíduos, seguido pela comarca do Rio das Mortes, 82 mil, e Vila Rica, 78 

mil habitantes. Serro do Frio, a região menos povoada, abrigava 58 mil habitantes. Sabará e Vila Rica, 

por seu turno, eram quem mais possuíam negros escravos do sexo masculino, cada qual com, 

aproximadamente, 34 mil cativos, seguidos em perto por Rio das Mortes, com 26 mil indivíduos. E, no 

que toca às negras, novamente Sabará e Vila Rica sobrepunham-se às demais, com aproximadamente 16 

mil cativas, enquanto Rio das Mortes possuía algo em torno de 11 mil cativas e, Serro Frio, 7 mil e 500. 

A desproporção entre homens e mulheres era a norma, e somente na comarca do Rio das Mortes, 

onde se desenvolvera uma economia mais equilibrada entre mineração, agricultura e pecuária, tal regra 

não se encaixava. Aí, encontramos o maior número de homens e mulheres brancas, respectivamente, 16 

mil e 14 mil indivíduos. 

O ouro criara, pela primeira vez na América portuguesa, um mercado regional alijado da costa. 

Produtos que outrora se destinaram essencialmente à exportação, como, por exemplo, o açúcar, agora, 

eram consumidos internamente. Os engenhos se multiplicaram em Minas, apesar das medidas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
563 Idem. 
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proibitivas da Coroa, e junto do açúcar, vinha a cachaça, crescentemente consumida pela população 

local. De modo geral, enquanto nas regiões meridionais, onde a terra agricultável é mais comum, se 

estimulou as atividades agropastoris (cana, milho, feijão, criação de suínos, aves e bovinos) e o laticínio, 

nas regiões mais áridas do Centro-oeste, Norte e Nordeste da Capitania, desenvolveram-se plantações de 

cana e algodão vegetal. A multiplicidade de atividades da Capitania, e mais especificamente, dentro das 

fazendas mineiras, chegou ao nível de incluir dentre suas funções, a manufatura do algodão. 

Evidentemente, sendo mais comum a produção de tecidos rudes, voltados à vestimenta dos escravos. 

Que a realidade econômica de Minas deve partir de uma sólida análise regionalizada prova a 

trajetória econômica e demográfica da comarca do Rio das Mortes, que até meados do século houvera 

assumido importância secundária, mas a partir da ampliação e diversificação da base produtiva, passara à 

posição de destaque na Capitania. Ganhava importância em detrimento mesmo da comarca de Vila Rica, 

qual já vivenciava crise em seu setor de mineração. A mudança demográfica foi lenta, gradual e 

persistente. Seguiu os passos da própria diversificação econômica da Capitania, e tendeu a seguir o 

ganho de importância relativo da atividade agropecuária. A economia predominantemente mineradora, a 

que sempre convivera com as atividades agrária e pastoril e nunca as excluíra, observava, agora, a 

progressiva inversão dos seus pólos de dominância econômica.564  

A partir da mineração aurífera, a Capitania de Minas Gerais se diversificara economicamente, e 

emulara a organização de um mercado funcionalmente especializado a nível colonial. A história da 

ocupação e da pecuária do Sul do Brasil esteve intimamente conectada às suas demandas por animais de 

carga. Eram estes animais demandados pelo setor mercantil mineiro, responsável pela distribuição 

interna das importações à Capitania565. 

Tal demanda levou à abertura do Caminho de Viamão, ligando o interior da Capitania de São Pedro 

do Rio Grande à região dos Campos Gerais de Cuiabá, em 1730. Um fluxo constante e regular de 

animais de carga esteve entrelaçado à dinâmica da economia da mineração desde os primeiros achados 

auríferos. Até meados do século, predominaram os equinos e, somente a partir da década de 1760, se 

observa ganho de importância no suprimento de muares, segundo os registros de Curitiba e Sorocaba. 

As mulas, cruzamentos entre o equino e o asinino, mais fortes e resistentes passaram a ser preferidos em 

Minas e, a partir do terceiro quartel, conformam a maioria do rebanho transportado pelo Sul566.  

Extensa era a rede de centros de apoio à mineração. Envolvia serviços urbanos, mercantis, 

manufatureiros, agropastoris, os quais eram demandas das próprias Minas, também do Rio de Janeiro, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
564 Nascida da mineração, o processo de divesificação da estrura produtiva se concluirá somente no século 

seguinte, quando a feição rural de Minas assumirá de fato a dominância.   
565 SUPRINYAK. C. E. RESTITUTTI. C. C. Os Muares e as Minas: Relações entre a demanda mineira e o 

mercado de animais de carga nos séculos XVIII e XIX. 
566 No terceiro quartel do século, a Região do Rio das Mortes passara a criar muares, internalizando progressivamente a 
demanda do Rio Grande do Sul. Tal demanda continuaria a ser feita aos centros do Sudeste brasileiro, Rio de Janeiro e 
São Paulo, e Minas, já ao fim do século aparece, inclusive, com uma pequena exportação. Idem.  
 



 
287 

	  

São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Piauí. A tarefa de garantir a conexão entre os 

mercados regionais e coesão territorial daquelas várias “ilhas econômicas” no Brasil foi realizada pelo 

ouro em pó de Minas Gerais.    

Em 1750, a produção mineral aurífera encontrava-se perto de seu auge. O quinto atingia 123 

arrobas, e a Coroa portuguesa, ainda assim, sentia-se lesada. Julgava, então, estar sendo enganada por 

contrabandistas os quais usufruíam da maior liberalidade na circulação de ouro em pó para realizar o 

descaminho do ouro. Após anos de protestos generalizados por parte de ministros e da própria população 

local contra a capitação, a Coroa portuguesa decidiu pelo retorno às Casas de Fundição e Moeda, as 

quais foram implementadas pelo Decreto de 3 de dezembro de 1750 e seu Regimento devidamente 

elaborado em 1751.  

Com o retorno das Casas de Fundição, a cobrança do quinto voltava a direcionar-se ao minerador, e 

tudo ele extraiu de se trabalho. Não antes e nem depois, mas no ato presente. 

A lei de introdução das Casas de Fundição trouxe consigo novidades, frutos das próprias 

experiências da Coroa portuguesa nos anos e décadas passadas. Não só todo o ouro extraído deveria ser 

quintado nas casas de fundição, como as Câmaras assumiam uma taxa mínima de pagamento, as 

famigeradas 100 arrobas de ouro. Lembrara-se o rei da proposta da Junta de 1734, organizada pelo 

Conde de Galveias, em que as Câmaras haviam proposto as 100 arrobas em oposição à idéia do regime 

de capitação e maneiro. Decidia-se, agora, retomá-la, e ficava igualmente estipulado que, caso o quinto 

não atingisse esta marca por dois anos consecutivos, seria lançada derrama.567  

Variava-se o tributo, variava-se o preço da oitava de ouro em pó em relação à oitava do ouro 

amoedado. Enquanto a oitava amoedada permanecia valendo R. 1$500 réis, a oitava do ouro em pó 

voltava a 1$200. Reduzia-se a receita do ouro em pó extraído pelo minerador, e esses R. $300 réis 

voltavam a ser o prêmio pelo contrabando.568  

Inocuamente, em Portugal, Alexandre de Gusmão fazia sua defesa a favor da capitação. Lúcida 

inteligência demonstra a dificuldade de se tributar o ouro em pó das Minas Gerais. "He esperavel que 

haja quem voluntariamente vá privar-se da quinta parte do seu cabedal podendo salva-lo com pouco 

risco e trabalho?", questionava o ministro. A resposta só poderia ser negativa. E continuava suas críticas, 

apontando aqueles que se beneficiariam da maior facilidade do contrabando: 

Não	   duvido,	   que	   nas	   Minas	   fiquem	   contentissimos	   com	   esta	   Lei	   os	  
Ecclesiasticos,	   os	   homens	   de	   Governança,	   os	   poderosos,	   os	   mercadores,	   e	   os	  	  
omboieiroz,	  porque	  ainda	  que	  ella	  de	  direito	  os	  obriga	  ao	  Quinto,	  de	  facto,	  e	  na	  
substancia	  lhe	  abre	  os	  caminhos	  para	  se	  isentarem	  do	  pagamento	  delle.	  Duvido	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
567 Caso houvesse excesso das 100 arrobas em um ano, este excedente serviria para cobrir uma eventual falta do 

ano seguinte. Mas caso se registrasse então um novo excesso, o anterior ficava automaticamente pertencente ao 
rei.   

568 Alvará de 3 de dezembro de 1750 Disponível em: 
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=105&id_normas=29800&accao=ver. 
Acessado em: 18 de fevereiro de 2019. 
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porem	   que	   recebam	   o	   mesmo	   contentamento	   os	   pobres	   mineiros,	   quando	  
virem	   (como	   veram	   brevemente)	   que	   pela	   lei	   ficam	   obrigados	   a	   pagar	  muito	  
mais	  do	  que	  pagavam,	  e	  que	  ham	  de	  pagar	  os	  innocentes	  pelos	  culpados569.	  	  

Os argumentos de Alexandre Gusmão, por mais interessantes que fossem, pouca diferença fariam 

naquele momento na Corte. Ele acabara de ser derrotado por uma junta de ministros: oito votos a um.  

Nas Minas, as Câmaras já haviam duramente criticado o sistema de capitação e maneio, expondo as 

injustiças sociais por ela cometida ao generalizar um tributo que era destinado à mineração, não 

diferenciando escravos mineiros e escravos de uso doméstico, agrícola, pastoril, sobretaxando os pobres; 

além de exigirem multas antes de a própria dívida ter seu prazo vencido.  

Quando foi imposto o sistema de tributação e a obrigação de se cumprir um piso mínimo de 100 

arrobas de ouro por ano, as condições da mineração em Minas pareciam florescentes. Aos olhos da 

Coroa, a atividade parecia estar saudável. Embora hoje se saiba que não estava em seu auge, extraindo 

12000 quilos anuais de ouro, mantinha-se a atividade de mineração dentro dos máximos históricos de 

sua própria trajetória, produzindo em média, no quinqüênio de 1750-54, próximos de 9000 quilos de 

ouro. Então, o quinto rendia 120 arrobas à Coroa.  

Logrado o fim da capitação, as Câmaras de Minas se apresentavam como decadentes, e afirmavam 

em dificuldades para bater a marca estipulada em 1734. Coordenadas, Caeté, Vila Rica, São João e São 

José, enviaram petições.570  

As reclamações das Câmaras não lhes interessavam. Seu otimismo vinha de uma análise mais geral 

da dinâmica social, política e econômica de Minas. Sua população parecia muito mais bem assentada do 

ponto de vistas das condições materiais de reprodução do que em qualquer outro momento de sua 

história.  De ouvidos mocos se fez o Rei à representação das Câmaras, preferindo acreditar que as 

riquezas mineiras oferecessem diversas safras ou uma safra infinita.   

E não só de ouro vivia as Minas, o surto diamantífero impulsionara nova frente de expansão 

territorial à região setentrional de Minas. Lutou o rei português pela imposição do estanco real à extração 

da pedra preciosa, decretando em 1734, a criação da Intendência do Diamante, órgão responsável pela 

administração do Distrito Diamantino. A demarcação do Distrito Diamantino foi concluída por Martinho 

de Mendonça e Proença, mas quando Gomes Freire visitou o arraial, em junho de 1739, sua área foi 

ampliada e passou o a englobar:  

Do	  Arraial	  de	  São	  Gonçalo	  em	  linha	  reta	  à	  barra	  que	  o	  Rio	  Pardo	  Pequeno	  faz	  no	  
Rio	  Pardo	  Grande,	  no	   sítio	   chamado	  Forquilha,	   e	  pela	   cabeceira	  do	  Rio	  Pardo	  
Grande	  em	   linha	  reta	  à	  do	  Rio	   Inhaí,	  e	  por	  este	  abaixo	  até	  o	   Jequitinhonha	  do	  
Campo	   e	   deste	   ao	   Jequitinhonha	   do	  Mato,	   continuando	   pela	   cabeceira	   do	   Rio	  
Capivari	  até	  São	  Gonçalo	  donde	  tinha	  começado	  a	  demarcação.571	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
569 (Gusmão, in Cortesão, 1952, p.228) 
570 Impostos na capitania Mineria: clamores e súplicas das camaras em nome do povo. In: Revista do Arquivo Público 
Mineiro. Vol. 2. Fasc. 2. 1897.  
571 (SANTOS, 1976). 
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Em 1740, adotou-se, por fim, o regime de contratos, sendo consentido a João Fernandes de 

Oliveira, pelo período de três anos, minerar com 600 escravos, a capitação anual de R. 230$000.  Foram 

extraídos legalmente 134071 quilates de diamantes, os quais foram vendidos a uma média de R. 11$980. 

O segundo contrato, referente ao triênio 1744-1747, foi novamente obtido pelos referidos senhores. 

Foram extraídos 177200 quilates, a um preço médio de R. 10$200. O terceiro contrato, referente aos 

anos de 1749-52, foi obtido por Francisco Caldeira Brant e seus irmãos Conrado, Sebastião e João 

Caldeira Brant. Foram extraídos 154579 quilates de diamantes, que vendidos a um preço médio de R. 

9$302, rendeu aos empresários R. 1.438:015$987. Este contrato, porém, terminou em grande confusão, 

tendo sido os negociantes presos no Tejuco e conduzidos ao Rio de Janeiro.572  

A partir do quarto contrato sobre os diamantes, a Coroa manteve o sistema de contrato para a 

extração no Brasil e criou outro contrato, referente à colocação dos diamantes nas praças europeias. O 

contrato de extração dos diamantes voltou às mãos da família de João Fernandes Oliveira, pai e filho. 

Válido pelo prazo de seis anos, o contrato permitia-lhes minerar com os mesmos 600 escravos, mas a 

uma taxa de capitação de R. 240$000 por cada um ano. Teriam sido extraídos 390094 quilates, que 

vendido a R. 9$294, teriam rendido R. 3.625:580$888.573  

A companhia inglesa, Bristows, Warde & C., arrematou o contrato para inserção dos diamantes no 

mercado europeu. Seu prazo de validade estender-se-ia até dezembro de 1759, mas Pombal o anulou em 

dezembro de 1757, e assinando outro, também com prazo de três anos, com os joalheiros John Gore e 

Josué Van Neck, os quais se comprometiam a retirar 50.000 quilates anuais, no valor de 9$200. 

O quinto contrato foi arrematado por João Fernandes Oliveira, Antônio dos Santos Pinto e 

Domingos de Bastos Viana. Estendeu-se por dois anos e extraiu 106416 quilates de diamante, os quais 

foram vendidos a 8$734. E o sexto contrato foi novamente arrematado por João Fernandes Oliveira, em 

parceria com seu filho. Foi o mais extenso de todos os contratos, tendo a duração de nove anos. Extraiu 

704209 quilates de diamantes, que vendidos a R. 8$674, rendeu R. 6.108:579$163.574  

Tendo como justificativa os "lesivos e intoleráveis abusos" que ocorriam na mineração do 

diamante, decidiu a Coroa portuguesa assumir ela própria, por meio de uma Companhia Real a lavra do 

mineral. Por decreto real, em julho de 1771 foi estabelecida um diretoria de três membros os quais eram 

responsáveis por nomear três caixas-administradores. Terminado o contrato do desembargador João 

Fernandes de Oliveira, em 31 de dezembro de 1771, em 1 de janeiro de 1772, iniciou-se o regime de 

monopólio da Real Extração.  

O conjunto de regras a serem cumpridas dentro distrito, o Regimento Diamantino, ou Livro da 

Capa-Verde é um dos claros exemplos de assimetria na relação de poder entre a Metrópole e sua 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
572Idem. 
573 Idem. 
574 Idem.  
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colônia575. Nada de novo existe nesta compilação de regras, praticamente tudo já houvera sido imposto 

ou tentado. Ali, o poder metropolitano está é reafirmando sua capacidade de mando, de arbítrio das 

regras. Ele próprio é o agente desestabilizador. Sujeito capaz de definir e redefinir as regras.   

Para vigília do Distrito Diamantino, construíram-se quartéis em Indaiá, Inhaí, São Gonçalo, Rio 

Manso, Medanha e Inhacica. Intercalando-se, as esquadras, cobriam a pé um roteiro, em busca de 

garimpeiros ilegais e contrabandistas. Em giro diário pelos Rios São Gonçalo, Barra do O, Acaba Saco, 

Paraúna, Cachoeira, Datas d'El Rei e Caldeirões, Mosquito, Lavra do Mato, São Pedro, Canjica, Galvão, 

Caeté-Mirim e Corrégo de São João permanecia a tropa por até um mês, sendo então recolhidas ao 

Arraial de Tejuco, e substituídas por outro grupo. 

A Real Extração começou seus trabalhos com um plantel de 3610 escravos. Desde 1761, o 

privilégio de inserção dos diamantes na Europa havia passado para Daniel Gildemeester, posição que 

será preservada até 31 de dezembro de 1787.  Os maiores diamantes eram reservados à Coroa e os 

demais eram integralmente vendidos a Gildemester, variando o preço do quilate entre R. 8$900 e R. 

9$200, e do refugo, R. 6$600.576  

Da mineração do ouro em pó e do diamante Minas sedimentou uma sociedade e economia muito 

mais complexa do que a colônia brasileira vira deste então. Aos tributos do quinto imputados ao ouro e a 

arrecadação pelo contrato da mineração dos diamantes somou-se um série de tributos outros, ditos 

ordinários. Dentre os mais importantes: os dízimos, as passagens e entradas.  

Os dízimos era um tributo cobrado sobre a produção e a renda dos colonos. Mais conectados à 

massa demográfica da Capitania, e estiveram sempre crescendo em valor absoluto e relativo na 

arrecadação tributária em Minas ao longo do século. As rendas derivadas da cobrança das entradas e 

passagens, porém, explicitam melhor a dinamicidade econômica. A passagem era uma taxa cobrada 

sobre indivíduos e animais em trânsito às Minas. Criada em 1711, estabelecia que cada indivíduo 

pagasse $080 ao entrar à Capitania e cada montaria, $160.577   

As entradas são um imposto cobrado sobre mercadorias importadas, também datado dos tempos da 

Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Estipulava que cada escravo importado pagasse duas oitavas, 

cavalos e mulas sem sela, duas oitavas; gado vacum, uma oitava; cargas de fazenda seca pagavam, a 

cada duas arrobas, uma oitava e meia; e cada carga de fazenda molhada pagava, a cada carga, meia 

oitava.578  

Ao longo do século, as receitas derivadas dos dízimos, passagens e entradas sofrerão forte 

influência da atividade mineradora.579 A primeira metade do século é de crescimento vertiginoso na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
575 Noya Pinto, 1979, p. 222. "verdadeiro cárcere comandado pelos administradores" 
576 (SANTOS, 1976). 
577 (Noya Pinto, 1979), 
578 Idem. 
579 Analisar quadros (7, 8 , 9 , 10 ,11) e gráficos (7 e 8) em Anexo. 
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arrecadação, e a partir da segunda metade do século, todas se retraem580. Se retraírem, mas, em seguida, 

encontram um novo patamar de estabilidade, condizendo às novas condições econômicas e sociais da 

Capitania. Todas as insígnias sofrem este mesmo movimento, mas há de ser ter noção da discrepância 

absoluta que existia entre elas. As entradas são de longe a maior contribuição após o quinto do ouro, e 

mantêm uma arrecadação superior à obtida sobre o diamante. No ápice de sua trajetória sua contribuição 

atingiu algo em torno a R. 200:000$000, e mesmo quando de sua queda absoluta, sua importância 

relativa ampliou-se frente às demais contribuições.581 A contribuição do imposto de passagem era, por 

seu turno, bem menor: vinte, trinta vezes, e era computada na casa de R. 4:000$000 a R. 10:000$000582.   

A cobrança dos dízimos, passagens e entradas, diferentemente da tributação sobre o quinto, cuja 

arrecadação era feita pela Coroa e pela estrutura burocrática real, foi realizada por regime de contratos, 

levados a cargo em hasta pública, primeiro, pelas Câmaras, e a partir da década de 1770, pela Junta da 

Fazenda de Minas.  Obtidos por particulares, tais contratos serão o mecanismo de ascensão e 

empoderamento de alguns homens dentro da sociedade das Minas Gerais. Sua posição lhes coloca como 

elemento central na burocracia administrativa e militar.  

A maior importância administrativa que a plutocracia mineira assumiu na segunda metade do 

século reflete na própria importância que a Junta da Fazenda de Minas detinha como instituição colonial. 

Não havia, em Minas, órgão que lhe superasse em importância. Diferentemente de outras Juntas da 

Fazenda da colônia, ela era responsável, por arrematar os contratos de entrada, passagem e dízimo; o que 

não era comum às suas congêneres, e vários destes homens assumiram não só os cargos administrativos, 

como os próprios contratos. Em Minas, os homens poderosos assumiram importância administrativa e 

fixaram aí seus interesses individuais, mesmo quando eles próprios eram portugueses emigrantes.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
580 "Confrontando o nosso cálculo da produção das Gerais com as rendas da Coroa, podemos verificar a semelhança 
das flutuações, salvo no caso das entradas. Compreensível é esta divergência, pois as entradas, refletindo as importações 
da capitania, apresentam uma defasagem com relação às demais rendas, uma vez que a alimentação e o vestuário 
continuaram a ser requisitados pelos mineiros e comerciantes das minas, em troca de uma riqueza estocada, mas que, 
por já não ser substituída, vai sendo drenada até provocar uma crise violenta a partir de 1766. Mesmo assim, podemos 
verificar que a renda das entradas já tende para um estacionamento desde 1746.” (NOYA PINTO, 1979, 66/67) 
581 “Acompanhando-se as flutuações anuais do rendimento das entradas, através do gráfico nº2, verifica-se uma 
ascensão rápida a partir de 1718, atingindo um primeiro máximo em 1725-26 correspondente á cifra de 97:338$480, 
notando-se em seguida uma redução das entradas até 1729. Nesta data, a tendência de crescimento das rendas é 
retomada, firma e contínua até o ápice da curva em 1755-56 quando alcançou a soma de 203:967$333. Queda vrusca 
em 1757 e violentta no ano seguinte, efeito da crise em 1759. A partir de 1765, data em que o rendimento do imposto se 
aproxima em valor do ápice da curva - 201:416$871 - a tendência é uma baixa acelerada até 1769. Nova alta entre 
1771-76, para finalmente estabilizar-se até o final do século." Idem. 
582 "Verifica-se (...) o movimento ascendente que atinge o primeiro máximo em 1726, correspondendo a 6:329$562; a 
partir daquela data, as cifras reduzem-se paulatinamente até 1734, para então retomar o movimento ascendente, 
estabilizando-se entre 1740-1756, constituindo-se a cifra referente ao ano de 1748 - 11:045$000 - o ápice da curva. A 
partir de 1756 o processo de redução foi rápido até 1761, e a partir desta data o imposto das passagens permaneceu até 
o final do século num nível estável entre 3 a 4:000$000.” Idem.  
"Esta flutuação revela que em dois períodos houve grande afluxo demográfico para as minas, excetuando-se 
naturalmente o rush inicial da primeira décadad do século XVIII, em entre 1719-26 e o outro entre 1734-48. A partir 
desta última data até 1756, a redução é relativamente pequena, precipitando-se em seguida." Idem.  
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Enquanto perdurou a pujança do ouro, tais privilegiados foram vistos como aliados da coroa, mas, 

assim que a mineração decaiu, tornou-se inevitável a tensão entre sua posição privilegiada na 

administração colonial, os benefícios particulares daí extraídos e os interesses da Coroa portuguesa.  

Pela sua essência mineradora, as várias facetas da organização política e administrativa da Capitania 

sofreram particularidades ao longo dos setecentos. No âmbito da justiça, por exemplo, diferentemente 

das outras capitanias, estabeleceu-se em Minas Gerais um número significativamente grande de 

comarcas: Vila Rica, Rio das Mortes, Sabará, e, em 1720, Serro. A decisão de retalhar o território a 

quatro comarcas mensura a preocupação da coroa em se fazer presente por meio de ouvidores gerais de 

comarca e do ouvidor da capitania. Estes, por seu turno, deveriam responder ao ouvidor-geral583, 

também ao governador da capitania.  

Na estrutura militar, a proliferação de corpos de ordenanças houvera sido apontado pelo General 

Gomes Freire como uma de suas preocupações centrais à Grant ia da ordem interna. O problema em 

muito agravara ao longo do tempo pela distribuição de cargos e honrarias que os governadores sempre 

fizeram para garantir suas alianças a nível local. Claro que ainda se observava o cuidado em preserva um 

ordem estamental. Os cargos mais altos da estrutura militar eram ocupados por indicação real. E, claro, a 

chance de ser um português nato era tão mais alta quão mais importante fosse o posto em disputa. Ainda 

assim é perceptível a ascensão de mazombos, brancos e mestiços, na estrutura administrativa no âmbito 

judicial e militar. A maior partes do alto comando dos Dragões, já no último, quartel do século XVIII era 

composta de homens nativos. 

No que toca à esfera religiosa, diferentemente das demais capitanias, a presença de ordens religiosas 

regulares foi praticamente nula desde 1720. Então, o clérigo foi tido como elemento perturbador da 

ordem nas Minas, assim comprovam vários documentos emitidos pela Coroa portuguesa. Isentos da 

jurisdição civil, viviam em libertinagem, atuando como negociantes, mineiros, senhores de engenho, 

escravocratas. Pelas facilidades que sua ocupação lhes permitia, tornavam-se contrabandistas de ouro ou 

seus aliados. 

Nas primeiras décadas, repetiram-se ordens de expulsão dos religiosos, ano pós ano. 

Diferentemente de outras regiões, onde suas missões eram de grande relevância à concretização dos 

interesses metropolitanos, ficara empiricamente demonstrado que, em Minas, as ordens regulares mais 

geravam tumultos que os apaziguava. Contra os intrépidos padres, que tumultuaram as Minas nas 

primeiras décadas, a Coroa se protegeu, proibindo sua presença. Dada a ausência das ordens regulares, 

Irmandades e Ordens Terceiras assumiriam grande importância social e cultural nas Minas.584   

A partir da mineração do ouro e do diamante, a Capitania de Minas Gerais sedimentou ampla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
583 O ouvidor-geral, por seu turno, respondia ao governador-geral e, a nível jurídico, à Casa de Suplicação, em 

Lisboa. Podia, igualmente, enviar recursos ao Desembargo do Paço. 
584 (Paula, 2000) 
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população, emulou ampla e profunda diversificação da estrutura produtiva e fez florescer umas das mais, 

se não, a mais interessante da cultura urbana do Brasil colônia. A cultura urbana das Minas Setecentistas 

está na base da formação sócio-espacial brasileira. Suas principais características são a precocidade do 

fenômeno, a intensificação e concentração com que ele se manifestou.585  

A típica cidade colonial e sua representação protourbanas são exemplos caricaturizados da cidade 

política. Centros de controle dos súditos e de suas riquezas ao interesse da Metrópole. Localizavam-se na 

costa e, por mar, conectavam-se diretamente com Lisboa. Seus postos administrativos mais importantes 

eram controlados pela elite portuguesa ou por ela designado. Claro que, à medida que o produto social 

acumulado adensa, os espaços de poder das cidades coloniais ultrapassam a própria administração 

públicas, a passam a envolver outros espaços sociais: a Igreja e o mercado público são dois espaços 

conspícuos.  

A cidade mineradora tem a urbanidade no próprio lócus de produção. A cidade mineradora é ela 

própria um centro de organização da produção e da troca. No caso de Minas Gerais Setecentista, sua 

força estende-se ao espaço a ela contíguo, organizando os seus interesses Seu caráter diversificado nota-

se em seu próprio território de controle imediato, uma região essencialmente urbana, onde as atividades 

mineradoras combinam-se à agrícola, pastoril, mercantil, artesanato586.   

A pujança econômica de Minas estimulou um processo singular de valorização cultural, 

arquitetônico, urbanístico. No interior do Brasil, centenas de quilômetros da costa, a riqueza do ouro 

permitiu Minas Gerais integrar longínquos territórios da colônia. Ao mesmo tempo, nestas cidades 

desenvolvia-se genuína classe artística, sincronizada com a modernidade europeia. As principais 

características desse fenômeno artístico são a intensidade, a concentração, e a celeridade com que ele foi 

engendrado. Fê-lo em um século! 

Foram nas atividades arquitetônicas que suas marcas se tornaram indeléveis, alçando Minas a um 

patamar desconhecido do ponto de vista cultural, seja ela comparada à arquitetura brasileira ou europeia. 

Diferentemente da região costeira do Brasil, no interior colonial, a região de montanhas induzia a um 

comportamento distinto. A ocupação não mais se dava nos vales costeira. Chega-se às Minas dos 

Cataguazes passando por picadas e estradas abertas nas encostas e topos das serras e morros. Os povos 

na parte mais alta da paisagem se fixavam. As primeiras ocupações de Vila Rica ocorrem nos morros de 

São João, Padre Faria e Antônio Dias. A atividade de extração mineral, por seu turno, ocorre nos vales, 

nas grotas e nas beiras dos córregos. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
585 (MONTE-MOR, 2001a; 2001b) 
586 "A urbanização mineira, diferentemente, do resto do país, se deu a partir de um espaço de produção 'industrial', onde 
o locus da produção e do poder quase se confundem. A natureza exclusivametne extrativa da economia urbana 
mineradora implica, de um lado, no surgimento de núcleos urbanos pela concentração e centralização das atividades de 
produção, reprodução/consumo, circulação/distribuição e gestão num mesmo espaço (urbano), acelerando assim a 
formação de uma cultura (urbana) onde a concentraçaõ do excedente coletivo, a base de organização social 
comunitárias, a ordem legal e o poder constituídos e locus da festa se encontram no espaço/obra coletiva.". Idem.  
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A descoberta de um rio aurífero dava imediata origem a um povoado, sendo das primeiras obras 

organizadas a construção de capelas, ainda que inicialmente toscas. Eram aí alocadas imagens de Cristo, 

da Virgem Maria ou Santos, e neles se depositavam a fé local. Organizavam-se, política, militar e 

culturalmente as vilas e arraias ao redor da Igreja, e entre as ruas que dela se conduziam às minas. As 

igrejas parecem, urbanisticamente, portanto, como uma das extremidades dos caminhos, ou dispostas em 

largos, em importantes entroncamentos do caminho principal. E quando, por ventura, vilas se 

conurbavam, tal qual se deu com Vila Rica, as igrejas apareciam como que dispostas em entroncamentos 

do caminho principal, às vezes em largos e praças.587  

Para Murilo Marx é justamente as posições das Igrejas no tecido urbano de Minas que lhe confere 

seu caráter particular. É a relação entre os magníficos monumentos religiosos construídos e o traçado 

tortuoso de suas ruas e caminhos, rico em meandros, que criam o espaço inebriante das cidades 

históricas mineiras. A topografia acidentada valoriza o tecido urbano e dá unidade ao conjunto. Vila Rica 

e Diamantina são, neste sentido, insuperáveis. 

Quatro teriam sido as fase de organização urbana de Minas, segundo Sylvio de Vasconcellos, cada 

qual podendo se identificar pela posição ocupada pelo edifício religioso. Em um primeiro momento, 

quando do descoberto aurífero, ergueram pequenas capelas, costumeiramente, a partir de barro e 

madeira, geralmente composta de um único altar. Entre 1710-7150, a partir do assentamento regular das 

atividades produtivas e da própria sociedade construíram-se matrizes, as quais, para além do altar central 

passavam a ter altares laterais, onde abrigava seus santos protetores.   

A terceira fase, a prolongar-se até o fim do século, teria sido marcada pelo protagonismo do 

Rococó. Trata-se do auge da mineração de ouro na Capitania e tal suntuosidade se fez refletir nas Igrejas. 

As principais ordens terceiras decidiram por construir suas próprias igrejas, as quais já passavam a 

utilizar pedras como matéria-prima em suas construções, assim como o trabalho de mestres, artesãos, 

pintores, vários deles nativos, inclusive, nas decorações principais. Reconstruções de capelas e frontais, a 

multiplicação de obras religiosas para capelas particulares e para as igrejas das ordens expressam a 

riqueza da manifestação cultural do período. A tendência à forma curva é um traço marcante deste estilo 

em sua manifestação autóctone.588 

A partir do segundo quartel do século XVIII, intensificaram-se as construções de templos religiosos 

em Minas Gerais, mas já em 1740, em Vila Rica, eram erguidas a capela de Nossa Senhora das Mercês 

e dos Perdões, além do altar de São José da matriz de Nossa Senhora do Pilar. Simultaneamente, em 

Mariana, construía-se a matriz de Nossa Senhora do Rosário de Sumidouro.  

Construídas no alto de morros, praças e ladeiras, os templos religiosos construíam uma arquitetura 

urbana barroca às Minas Gerais, sendo impossível não sentir a imensidão, a partir de vários pontos do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
587 Idem.  
588 Idem.  
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distrito aurífero tal atmosfera. Impossível compreender com exatidão os motivos diretos a influenciar o 

fomento de uma criatividade autóctone, que sob o financiamento de tais irmandades, e as mãos de 

arquitetos, artesãos, pintores e músicos locais, aí se desenvolveu.  

A partir de matéria-prima local, com destaque à pedra sabão e ao cedro rosado, tais artistas 

ergueram igrejas e esculturas barrocas e nos legaram o mais belo testemunho desta época. Quando em 

Portugal já dominava o neoclássico, em Minas, o estilo barroco assumia, tardiamente, novos contornos. 

Contornos estes só comparáveis aos mais belos barrocos produzidos na Europa. 

As igrejas eram cenários de celebração da fé e de exposição das hierarquias sociais. Eram 

organizações fundamentalmente estamentais. A Ordem Terceira de São Francisco e a Irmandade do 

Carmo aceitavam, exclusivamente, brancos de sangue puro. Negros e mulatos, por seu turno, eram 

obrigados a ser organizar em suas próprias irmandades e confrarias, tal qual a Fraternidade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Negros589.  

Exemplo conspícuo da disputa social que as Irmandades conduziam no espaço urbano é explícita 

em Ouro Preto e Mariana. Em Mariana, as Irmandades de Nossa Senhora do Carmo e a Ordem Terceira 

de São Francisco, ambas elitistas, construíram seus edifícios tão próximo um ao outro, que 

compartilhavam um largo. Uma rua os separa, mas não se encontram um de frente ao outro, a 

extremidade da lateral do adro da Igreja de Nossa Senhora do Carmo esta na altura à extremidade do 

adro central da Igreja de São Francisco. 

Em Ouro Preto, a hierarquização espacial chegou à mais bruta extremidade. A localização de suas 

igrejas, em outeiros estratégicos da cidade, manifestava a fé e a hierarquia do grupo social que 

empreendera a construção. As Irmandades escalavam os outeiros e construíam suas igrejas em 

hierarquia vertical. Irmandades tiveram que construíram igrejas nas duas freguesias da Vila (Antônio 

Dias e Pilar).  

O Morro de Santa Quitéria, que dividia as duas freguesias, ele próprio recebeu construções 

importantes: a Casa do Governador, a Cadeia e a Câmara da vila.  A Coroa portuguesa assumia o 

controle do mais alto e estratégico outeiro. A praça, que já assumira posição de centro administrativo da 

Capitania em 1740, quando da construção da Casa dos Governadores, recebeu os edifícios da Câmara e 

a cadeia, cujas construções iniciaram em 1762 e se alongaram por vinte anos590. Francisco Manuel 

Lisboa e seu filho Antônio Francisco Lisboa trabalharam nesta obra.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
589 Estas mesmas irmandades, quando por demais opulentas diversificavam suas atividades, organizando 

hospitais, também órgãos financeiros, voltados à oferecer crédito a seu membros.   
590 O engenheiro militar José Ferandes Alpoim foi o responsável pela planificação urbana.  
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Figura 22 

 
Foram os trabalhos artesanais de mestiços e negros, livres e alforriados, que ergueram os templos 

mais suntuosos de Minas. Mandadas construir pelas associações leigas, as quais disputaram a 

proeminência estética de suas igrejas, tais igrejas, mesmo as que aparentam simplicidade externa, são 

exuberantes em suas naves centrais, capelas-mor e laterais. Repleta de detalhes em esculturas, pinturas, 

móveis e peças, as igrejas do barroco de Minas Gerais, tardiamente em relação a seu congênere europeu, 

surgiam inebriando a sociedade do ouro.  

O trabalho manual era desprezado pelos brancos, sujava-lhes o sangue, maculava-lhes a alma. Os 

artífices esculpiram, pintaram e talharam seus sentimentos, e neles imprimiram o sofrimento e a 

magestosidade desta sociedade aluvional, movediça, das Minas.  

Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, é o mais icônico artista do barroco mineiro. Filho de uma 

escrava, Isabel, e um português, construtor por ofício, Manoel, Antônio Francisco nasceu em Vila Rica, 

talvez em 1730, ou 1738. Os serviços artesanais ele aprendeu com o pai, arrematante de importantes 

obras em Minas Gerais. Ao lado do pai, em seus 15 anos idade, já trabalhava na construção do Palácio 

do Governo. Era, por certo, uma artista versátil: trabalhava a madeira, pedra - tendo sido um dos 

precursores do uso da pedra sabão como matéria-prima. Seus dotes incluíam a projeção e execução de 

retábulos, altares, púlpitos, portadas, chafarizes. 

Projeto	  para	  a	  sede	  do	  Tribunal	  e	  cadeia 
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À	  esquerda,	  a	  escultura	  Flagelação.	  Acima,	  
Passos	  da	  Paixão	  de	  Cristo,	  ambos	  de	  

Aleijadinho. 

Toda obra de Aleijadinho foi feita em Minas Gerais. Suas principais obras estão na Igreja São 

Francisco de Assis, em Ouro Preto, e no Santuário do Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas. Alí, 

Aleijadinho esculpiu 64 esculturas, toda ela em madeira, em tamanho real, na qual representou os passos 

da Paixão de Cristo. Ali, o artista se mostra grande expressionista. Nos 12 apóstolos, o artista utiliza em 

perfeição a técnica da anamorfose.  Vistos de lado, os apóstolos são figuras quase monstruosas, e 

somente defrontando-os, somos capazes de observá-los em sua perfeição. 
 

Figura 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sua segunda obra-prima é a famigerada Igreja de São Francisco de Assis de Vila Rica, iniciada no 

ano de 1766. Sua importância no projeto é enorme, sendo o responsável, pelo contrato de arrematação, 

da decoração do interior e da portada, também de seu projeto arquitetônico. Diferentemente da forma 

quadrangular, encaixota das Igrejas, esbanja São Francisco de Assis em formas circulares e elípticas. 

Suas torres, recuadas, e não à frente da Igreja, tem formato cilíndrico, são revolucionárias do ponto de 

vista artístico.  
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Projeto	  da	  fachada	  e	  Igreja	  São	  Francisco	  de	  Assis,	  Ouro	  Preto 
 

 

 
Figura 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataíde é o expoente máximo da história da pintura colonial brasileira. Teria nascido em 1762, em 

Mariana. Era, portanto, 30 anos mais novo que Aleijadinho. Viveu até 1830. Era alferes da cavalaria 

paga, o que significava que ele recebia salário regular. Seu primeiro trabalho artístico foi a encarnação de 

algumas imagens em Congonhas.  

Seu trabalho pode ser visto em Ouro Preto, Itaverava, Mariana, Caraça. São de sua autoria os tetos 

da Catedral Basílica de Mariana, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Mariana, 

da Igreja Matriz do Santo Antônio, em Ouro Branco. Da Igreja Matriz de Santo Antônio de Itaverava 

são de sua autoria o teto e a pintura da capela-mor. Da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro 

Preto, lhe são o doutoramento do altar-mor, da nave, e do lavabo da sacristia. Na Capela de São Miguel e 

Almas, em Ouro Preto, há duas pinturas de Ataíde, representando momentos da Via Sacra. É ele o 

responsável pela pintura e douramento da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Caraça, onde 

também pintou dois quadros: um dedicado ao patrono da casa, D.Lourenço, outro, “A Grande Ceia”.   

Trabalhou com Aleijadinho em diversas obras, policromando peças ou pintando altares, tetos e 

naves. O escultor esculpia, o pintor dava cor, luz e profundidade. Das esculturas de Aleijadinho, a 

intensidade das expressões se deve também à pintura de Ataíde.  

A mais famosa parceria entre Aleijadino e Ataíde acontece na Igreja de São Francisco de Assis de 
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De	  Manuel	  da	  Costa	  Ataíde	  (1762-‐1830),	  
acima,	  São	  Francisco,	  painel	  pintado	  para	  a	  

sacristia	  de	  São	  Francisco	  de	  Assis	  de	  Mariana	  
e	  conservado	  agora	  no	  Museu	  da	  

Inconfidência	  de	  Ouro	  Preto;	  à	  esquerda,	  
detalhe	  central	  do	  teto	  da	  nave	  de	  São	  

Francisco	  de	  Assis,	  em	  Ouro	  Preto.	  A	  Mulata	  
Maria	  do	  Carmo,	  companheira	  do	  artista,	  
serviu	  como	  modelo	  para	  a	  imagem	  da	  

Madona	  cuja	  Assunção	  constituiu	  o	  tema	  
desta	  pintura. 

Vila Rica, onde cabe ao mestre a pintura do teto, de 300m². Trata-se de uma celebração de Nossa 

Senhora no momento de sua coroação. À sua, anjos músicos lhe cortejam. O artista demonstra amplo 

domínio de perspectiva, e a capacidade de combinação de cores, que variam entre o vermelho e azul, da 

borda ao centro da imagem, em tons cada vez mais intensos. À medida que se aproxima da imagem 

central, o céu terrestre dá lugar ao céu celestial, onde se encontra a representação de Nossa Senhora, 

inova o artista pintando-a como uma mulata de anca larga e grossas coxas! Anjinhos louros, de cabelo 

liso, dividem a cena com outros, seus semelhantes, de tonalidade de pele mais escura, cabelo crespo, 

nariz achatado. Ataíde amulata suas formas. 
 

Figura 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco se sabe da vida de Manoel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde. Sabe-se, com toda certeza que, 

tal qual Aleijadinho, Ataíde gerenciava um ateliê e sob seu comando trabalhava uma miríade de artistas: 

entalhadores, escultores, pintores, douradores. O trabalho manual era desprezado pelos brancos, sujava-

lhes o sangue, maculava-lhes a alma, e os principais artistas com quem Aleijadinho e Ataíde 

trabalhavam eram os mestiços livres.   

Enquanto negros e pardos se faziam artistas, alçando posição social intermediária, as famílias mais 

abastadas enviavam seus filhos a estudar na Europa. Claudio Manoel da Costa foi um dos primeiros a 

inaugurar tal tradição. Enviado a Coimbra, em 1749, aí, se fez advogado e um dos mais conhecidos 

poetas. Quando regressou ao Brasil, aqui, perpetuou seus méritos e sua fama. Compôs e recitou seus 
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poemas nos teatros de Vila Rica e Rio de Janeiro, foi membro da Academia Brasília dos Renascidos, 

sediada na Bahia. Foi, igualmente, secretário do governo de Gomes Freire de Andrada, entre 1762 e 

1765, também entre 1769 e 1773; advogados da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. A estas 

atividades assomava a de sócio de uma mineração de ouro, a de pecuarista e um negócio de concessão 

de créditos.591 

Um dos mais assíduos companheiros intelectuais de Cláudio Manoel foi Tomas Antônio Gonzaga, 

que chegou a Minas já na década de 1780, a fim de assumir o cargo de ouvidor de Vila Rica. Filho de 

alta classe portuguesa, nascido em Porto, mudara-se jovem ao Brasil e crescera na Bahia, onde seu pai 

fora designado ao posto de juiz do Tribunal Superior. Tomás Antônio Gonzaga fora enviado a Portugal, 

onde completara seus estudos. Incorporado ao corpo burocrático da Coroa portuguesa foi direcionado ao 

cargo de ouvidor de Minas Gerais no ano de 1782. Seus dotes intelectuais e o gosto pela poesia logo o 

aproximaram de Cláudio Manoel. 

 Juntos a Luis Vieira da Silva – padre de grande erudição, catedrático da cadeira de Filosofia do 

Seminário de Mariana desde 1757, e a quem pertencia extensa e moderna biblioteca, composta de mais 

de 600 volumes - Cláudio Manoel e Tomás Antônio conformaram um grupo de excelentes intelectuais, 

um dos principais círculos de pensadores contemporâneos do Brasil colonial. Reunidos em Vila Rica, 

discutiam filosofia, poesia e política, demonstrando especial entusiasmo sobre os iluministas franceses e 

os recentes acontecimentos na América do Norte.  

Aos membros deste grupo de Vila Rica, deveríamos assomar como grandes intelectuais residentes 

na comarca do Rio das Mortes, Ignácio Jose de Alvarenga Peixoto, brasileiro, diplomado em direito pela 

Universidade de Coimbra, e ouvidor da comarca do Rio das Mortes, e o cônego Carlos Toledo.592 

Na música, igualmente, uma classe artística se fez presente. Casas de ópera foram construídas em 

Tejuco, Vila Rica e Vila de Nossa Senhora da Conceição (Sabará). Em todos estes três centros, e em 

vários das outros centros auríferos e diamantíferos, conjuntos musicais, constando de dezenas de 

mestiços e negros foram organizados e tocaram em missas, serenatas, concertos e enterros. Vivaldi, 

Mozart e Haydn, todos eles contemporâneos, foram recitados em Minas Gerais. O grande gênio musical 

de Minas foi o organista José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita.   

O florescimento da cultura urbana de Minas ocorreu já no período de decadência da mineração, a 

partir da segunda metade do século, e com mais ênfase no último quartel. Então, as explorações auríferas 

de fácil acesso, baratas, e que visavam à exploração de depósitos superficiais já não eram comuns. 

Faziam-se necessários maiores investimentos em força de trabalho, capital e obras de grande porte. Mais 

homens, mais ferro, mais pólvora, mais técnica.  Ferro e pólvora eram materiais importantíssimos à 

atividade e caríssimos, devendo ser importados da Europa.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
591 LIMA, JR. A. História da Inconfidência Mineira. Editora Itatiaia. Belo Horizonte. 1968. 
592 Lima Jr. A. (1968) e Maxwell (1978) 
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Até 1762, o quinto foi pago ordinariamente, mas a partir de 1763, a arrecadação não mais atingiu a 

cota mínima. Ao longo de todo o período da capitação, a Capitania de Minas Gerais arrecadou mais do 

que 100 arrobas à Coroa. Nos primeiros 13 anos do regime de Casa de Fundição também cumpriu o que 

lhe houvera sido imposto. Tendo havido ocasião em que um ano, por ventura, falhasse - 1752, 1758, 

1760 - os anos seguintes compensavam. 

O rendimento do quinto não inverteu sua tendência de baixa, e uma primeira derrama foi lançada 

pelo Governador Luiz Diogo Lobo da Silva, em 1764. Consta pelos documentos existentes, que  a 

derrama logrou arrecadar 13 das 17 arrobas que faltavam para cumprir a cota. Segunda derrama foi 

lançada, em 1771(3), pelo governador José Luís de Meneses Coelho Abranches. A Coroa buscava 

recolher 40 arrobas, mas não logrou mais do que 10 arrobas. A arrecadação foi um fracasso e o 

rendimento do quinto não mais atingia como média as 70 arrobas. Na véspera da Conjuração, ele não 

atingiu 41 arrobas! Há muito, sua queda era regular e persistente. Agora, era antevista, pressentida e 

confirmada.  

Essa nova realidade da economia da Capitania de Minas Gerais chamou a atenção de Dom Rodrigo 

José de Meneses, quem assumiu o cargo de governador, em 1780. Em documento enviado a Martinho 

de Melo e Castro, em 4 de agosto desde mesmo ano, Dom Rodrigo de Meneses caracterizava as Minas 

Gerais como uma Capitania de distinta natureza às demais do Brasil: “Ella, não he, propriamente, dita, 

nem agrícula, nem comerciante. O ouro, tão util para Portugal, he a produção destas ricas 

montanhas.”593 

A partir da idéia de que o foco do governo deveria ser a revitalização das minas de ouro da 

Capitania, defendia o governado a construção de fábricas de ferro, as quais, à primeira vista, poderiam 

parecer contraditórias aos interesses metropolitanos, mas se fazia de suma importância ao revigoramento 

da economia local.  

Se	   em	   toda	  parte	  do	  mundo	  he	   este	  metal	   necessario,	   em	  nehuma	  o	  he	  mais,	  
que	  nestas	  minas;	  qualquer	  falta	  que	  dele	  se	  experimente	  cessa	  toda	  qualidade	  
de	  trabaho;	  seguem	  se	  prejuizos	  irreparaveis	  e	  he	  uma	  pedição	  total.594	  

E arrematava seu argumento com uma justificativa realista:  

somos	   obrigados	   a	   comprarlo,	   e	   pagar	   por	   ele	   avultadas	   somas	   aos	   suecos,	  
hamburguezes,	   e	   bascainhos.	   Comprovada	   a	   qualidade	   das	  minas	   de	   ferro	   de	  
Minas	  Gerais,	  a	  única	  objeção	  que	  se	  poderia	  fazer	  à	  sua	  exploração	  é	  a	  de	  que	  
se	  reduziriam	  os	  redimentos	  alfandegários.595	  

 Afirmava, outrossim, a necessidade: de abolir a proibição dos engenhos de açúcar, "os quaes julgo 

pelo contrario se devião promover, e animar". 596   

Suas observações apontavam que parte das principais dificuldades enfrentadas pelos mineradores se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
593 Revista do Arquivo Publico Mineiro, 1897, volume 2, número 2, pág. 311. 
594 Revista do Arquivo Publico Mineiro, 1897, volume 2, número 2, pág. 315. 
595 Idem. 
596 Revista do Arquivo Publico Mineiro, 1897, volume 2, número 2, pág. 317. 
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dava na execução das obras de engenheira, pelos obstáculos naturais: uma rocha viva no meio do 

caminho, apartando-lhe do veeiro; uma faixa de terra, que lhe impedisse o acesso um território 

específico; as grandes distâncias e dificuldades de se canalizar a água e conduzí-la até as lavras. E 

mesmo quando executadas, não raramente, tais obras eram motivo de atritos entre vizinhos cujas obras 

de canalização se confundiam e atrapalhavam mutuamente. Apercebeu-se, igualmente, que a rotação do 

capital investido, lenta, tornava o minerador dependente de credores, motivo pelo qual propôs a criação 

de um fundo de crédito aos mineiros. Matéria "que pede maior combinação de ideias, seria o 

estabelecimento de hum fundo por conta da Fazenda Real, d'onde se imprestasse ouro aos mineiros, que 

dele precisasse.” 597 

Embora nenhuma de suas propostas viesse a ser implementadas e o governado seguisse seu rumo 

em outubro de 1783, sendo transferido para governar a Bahia, suas idéias encontraram respaldo na 

acurada análise elaborada pelo desembargador da Relação do Porto, José João Teixeira Coelho. O autor 

já houvera sido Intendente do Ouro de Vila Rica, e durante 14 anos vivera na região aurífera, o que lhe 

permitiu tempo de dedicação sobre a matéria.  

   Escrita em 1780, a Instrucção Para o Governo da Capitania de Minas Gerais, afirmava a 

peremptória necessidade de se assistir os mineiros e as minas de ouro de Minas Gerais. Seu trabalho se 

inicia com uma descrição corográfica da região: sua geográfica, recursos naturais e minerais; em seguida 

elabora o autor um quadro histórico, demográfico e fiscal de cada uma das comarcas. Descrição 

minuciosa é elaborada a respeito dos preços dos diversos contratos, dos salários dos ofícios, das propinas 

respectivas a cada um dos ofícios. Ao fim, é que elabora uma crítica a respeito do estado político e 

econômico da Capitania.598   

Considerava a mineração "A única baze em que se sustentão os interesses políticos da Capitania de 

Minas Geraes”599. Da mineração dependia o sustentáculo econômico, político, tributário e social da 

Capitania, também os reais interesses que nela se depositam.   

Ex	   aqui	   dependentes	   dos	   mineiros	   os	   reaes	   interesses	   das	   entradas,	   dos	  
dízimos	  e	  a	  povoação	  daquela	  Província:	  donde	  se	  segue	  que	  o	  primeiro	  objecto	  
do	   governo	   da	   mesma	   provincia,	   ainda	   a	   pezar	   dos	   prejuizos	   aparentes	   da	  
monarchia,	  deve	  ser	  a	  conservação	  das	  Minas,	  promovendo-‐se	  cuidadozamente	  
a	  extracção	  do	  ouro,	  e	  removendo-‐se	  todas	  as	  causas	  que	  podem	  embaraçar	  a	  
execução	  destes	  systema	  600	  

Criticava, então, a postura das autoridades anteriores, que no afã de arrecadar o quinto da 

mineração, ficaram centradas no combate aos descaminhos e contrabandos, o que teria prejudicado mais 

aos mineradores, que se encontravam empobrecidos e incapazes de tocarem importantes projetos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
597 Idem 
598 COELHO, J. J. Instrução Para o Governo da Capitania de Minas Gerais. In: Revista do Arquivo Público 

Mineiro. Vol. 8. Nº3. Belo Horizonte. 1903. 
599 Teixeira, p. 498.  
600 Idem.  
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Acreditava, portanto, que ainda havia ouro601, mas que era necessário combater a decadência do setor, 

animando.  

Seis causas responsáveis são levantadas como tentativa de explicação da decadência das minas: 

primeiro, a pobreza dos mineiros, os quais, na falta de capital, não são capazes de executar os serviços 

necessários ao empreendimento das obras602; segundo, os preços avultados que os escravos chegam as 

Minas, devido ao grau de concentração de capital na atividade do comércio de escravos no Rio de 

Janeiro603; terceiro, o despreparo dos guardas-mores, tecnicamente incapazes de cumprirem seus 

trabalhos; quarto, a desconsideração dos ouvidores na divisão das terras e águas minerais; quinto, a 

generalização de técnicas rudimentares604, as quais não só são impróprias à extração do ouro, como 

acabaram por prejudicar terras que se quer haviam sido mineradas605; sexto, a quase total ausência de 

grandes associações, as quais o autor sugere como ideais para realizarem os grandes investimentos.  

Por fim, refletia sobre as dificuldades de se lançar derrama, afirmando que tal procedimento traria 

malefícios aos mineiros e também aos cofres reais. E, profeticamente, ajuizava: "Estas consequencias, 

que resultão da cobrança exacta da derrama vão abalar, e arruinar os alicerces, que sustentão os 

interesses do Estado."606 

O desenvolvimento econômico de Minas contradizia fundamentalmente o interesse subjugador dos 

estadistas metropolitanos, mais preocupados com o desmonte da política colonial integradora de Pombal. 

Parte da plutocracia mineira, fração social necessária à realização das régias, canalizaria as contradições 

da nova estratégia de política colonial adotada por Martinho de Melo, a partir do momento que se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
601 "Tem as Minas muito ouro, e a cauza de se não extrahir, procede de diversas origens (...)". Idem 
602 "Os mineiros, que se achão faltos de cabedaes, e onerados com muitas dividas, não poder fazer serviços 

custosos; contentão-se pela maior parte, por cauza as suas indigencias, em serem simples faiscadores. (...) Em 
outros sítnios, por não haver quem possa romper cachoeiras, conduzir agoas altas, e demntar morros, se 
sxperimenta a muita inutilidade (...) no Rio das Velhas se perdem muitos serviços, porque, não tendo os 
mineiros bastante fabrica para os fazerem com segurança, e para os acabarem no tempo da seca chegão ao 
agoas, arrombão-lhe os cercos, e lhes levão muitas vezes o cascalho, e as rodas. " (Teixeira Coelho, p. 499) 

603 "Há hua grande fatala de escravso na Capitania de minas, porque se não promove cuidadozametne a 
extracção delles na Costa da Mina, Antola, e porque no Riod e Janeiro se constuma fazer hu monopolío dos 
mesmos escravos, como he constante. No anno de 1779, estanto eu naquela cidade do Rio de janeiroi, 
chegarão ao della dous navios carregados de negros, e logo hua sociedade de negociantes comprou as 
carregaçoens ineiras. Estes negociantes, como ficão sendo senhores de todos os negros, são so arbitros do 
preço delles; e os mineiros, que estão probres, como achão os negros caros, não comprão todos os de que ne 
necessitão e por esta cauza nunca tem as suas fabricas em estado de fazerem serviços uteis." (Teixeira Coelho, 
p. 500) 

604“Sempre os mineiros forão fazendo os serviços mineraes a seu arbitrio. Nunca passou a Minas hum único 
engenheiro que podesse dirigir os mesmo serviços; a experiencia he quem ensinou os mineiros, mas nunca o 
são perfeitas por falta de principios. (...) O erro de minerar nos sitios altos, antes de se extrahir o ouro  dos 
sitios baixos, he incomprehensivel. Estes sítios baixos ficarão aterrados com desmontes que descerão dos 
altos, e o ouro, que nelles existia ficrá para sempre oculto nas entranhas da terra por não ser possível o tiralo. 
(...)" (Teixeira Coelho, p. 505). 

605" Se os mineiros do Rio das Velhas não fizessem os serviços s a seu arbitrio, e se lhes prohibisse o entrar 
nelles sem ser com o numero pecizo de escravos, não se verião tantos serviços perdidos por flaltar de forças 
dos donos delles os quaes voluntariamente se havião de associar, para que unidas as fabricas dos socios, 
formassem hum corpo capas de vencer as difficuldades, que a hum só erão impossiveis" (Teixeira Coelho, p. 
505) 

606 Teixeira Coelho, p. 511) 
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manifestasse a crise da mineração. A interação entre a elite mineira, a oligarquia lisboeta e a Coroa 

atingiria nível precário no governo de D. Luís da Cunha Meneses, que assumiu em 1783.607  

D. Luís da Cunha Meneses é tratado como um dos mais odiados governadores coloniais. 

Autoritário, soberbo e injusto, acumulou inimizades desde os primeiros momentos que chegara ao 

Brasil. Anteriormente, havia sido governador em Goiás e, aí, já acumulara conflito com brancos 

nascidos no Brasil, destituindo-lhes dos seus cargos e privilegiando os portugueses de nascimento. Em 

Minas seria ainda mais odiado. A memória da trajetória política de D. Luís da Cunha Meneses foi 

imortalizada pelo poema satírico de Tomás Antônio Gonzaga, intitulado Cartas Chilenas.608 Árdua 

crítica era lançada pelo poeta a partir do eu lírico, Critilo, contra o governador do Chile, Fanfarrão 

Minésio. O Fanfarrão era a personificação do governador de Minas, Luís da Cunha Meneses, conde de 

Lumiares.  

Ah!	  Pobre	  Chile,	  que	  desgraça	  esperas!	  

Quanto	  melhor	  te	  fora	  se	  sentisses	  

As	  pagas,	  que	  no	  Egito	  se	  choraram,	  

Do	  que	  veres	  que	  sobre	  ao	  teu	  governo	  

Carrancudo	  casquilho,	  a	  quem	  rodeiam	  	  

Os	  néscios,	  os	  marotos	  e	  os	  peraltas!	   	   	  

Ao longo das 13 cartas-confissões enviadas a Doroteu, atenção particular é dada à discussão sobre a 

construção da relação de mando entre o rei e seus súditos imperiais, as quais são intermediadas por um 

governador.  

Como	  errado	  caminhas!	  O	  respeito	  

Por	  meio	  das	  virtudes	  se	  consegue	  

E	  nela	  se	  sustenta.	  Nunca	  nasce	  

Do	  susto	  e	  do	  temor,	  que	  aos	  povos	  metem	  

Injúrias,	  descortejos	  e	  carrancas.	  

Domina, porém, o pessimismo por parte do eu lírico na melhora da relação entre os súditos coloniais e o 

representante real:    

Infeliz,	  Doroteu,	  de	  quem	  habita	  

Conquistas	  do	  seu	  dono	  tão	  remotas!	  

Aqui	  o	  povo	  geme	  e	  os	  seus	  gemidos	  

Não	  podem,	  Doroteu,	  chegar	  ao	  trono.	  

Em uma série de atitudes conflitantes que adotou, o governador acumulou inimizade com os 

homens sediados em Minas, em especial com Tomás Antônio Gonzaga. Na Junta da Fazenda, chocou-

se diretamente com o ouvidor a propósito da concessão do direito de entrada processo no qual o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
607 Maxwell (1978) 
608 GONZAGA, T. A. Cartas Chilenas. Disponível em: www.nead.unama.br. Acessado em: 2 dezembro de 218. 
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governador favoreceu José Pereira Marques, seu amigo, quem já acumulava dívidas com a Junta609.  

As	  leis	  do	  nosso	  reino	  não	  consentem	  

Que	  os	  chefes	  dêem	  contratos,	  contra	  os	  votos	  

Dos	  retos	  deputados	  que	  organizam	  

A	  Junta	  de	  Fazenda,	  e	  o	  nosso	  chefe	  

Mandou	  arrematar,	  ao	  seu	  Marquésio,	  

O	  contrato	  maior,	  sem	  ter	  um	  voto	  

Que	  favorável	  fosse	  aos	  seus	  projetos.	  

As	  mesmas	  santas	  leis	  jamais	  concedem	  

Que	  possa	  arrematar-‐se	  algum	  contrato	  

Ao	  rico	  lançador,	  se	  houver	  na	  praça	  

Um	  só	  competidor	  de	  mais	  abono;	  

E	  o	  nosso	  general	  mandou	  se	  desse	  

O	  ramo	  ao	  lançador,	  que	  apenas	  tinha	  

Uns	  vinte	  mil	  cruzados,	  em	  palavra,	  

Deixando	  preterido	  outro	  sujeito	  

De	  muito	  mais	  abono,	  e	  a	  quem	  devia	  

Um	  grosso	  cabedal	  o	  régio	  erário.	  

Mal	  acaba	  Marquésio	  o	  seu	  triênio,	  

Outro	  novo	  triênio	  lhe	  arremata,	  

Sem	  que	  um	  membro	  da	  Junta	  em	  tal	  convenha;	  

Os ataques são progressivos. Acumulam-se passo a passo, tem um de seus ápices na carta de 

número 7 quando são denunciadas a venda de benefícios e a rede de criminosa que o governador 

organizara no Distrito Diamantino.  

Todos	  largam,	  enfim,	  e	  todos	  entram	  

No	  vedado	  distrito,	  sem	  que	  importe	  

Haver	  ou	  não	  haver	  de	  crime	  indicio.	  

Só	  tu,	  meu	  Josefino,	  sô	  tu	  ficas	  

No	  mandado	  desterro,	  por	  teimares	  

Em	  não	  querer	  largar,	  ao	  vil	  Matúsio,	  

Uns	  tantos	  mil	  cruzados,	  que	  pedia.	  

(...)	  

Assim	  o	  nosso	  chefe	  não	  descansa	  

De	  fazer,	  Doroteu,	  no	  seu	  governo,	  

Asneiras	  sobre	  asneiras	  e,	  entre	  as	  muitas,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
609 Não só seu desejo foi realizado, como, ademais, ao mesmo Pereira Marque e ao ex-contratante, Joaquim Silvério dos 
Reis, deu o governador plenos poderes para cobrar dívidas atrasadas, executando hipotecas quando fosse o caso, postura 
que contradizia as funções dos tribunais locais, especialmente caras à função da ouvidoria. (Maxwell, 1978) 
 



 
306 

	  

Que	  menos	  violentas	  nos	  parecem,	  

Pratica	  outras	  que	  excedem	  muito	  e	  muito	  

As	  raias	  dos	  humanos	  desconcertos.	  

 

O envolvimento do governador na rede de contrabandos que se formara no Distrito Diamantino foi 

um dos escândalos do período. E, por, se contrapor a redes de contrabandos já então existentes, a atitude 

só acumulava inimizades. O Padre José da Silva de Oliveira Rolim, filho de um dos tesoureiros do 

distrito, e o tenente-coronel da cavalaria auxiliar de Minas Novas, Domingos de Abreu Vieira, 

contratante dos dízimos, foram diretamente afetados pela manobra do governador. Concorriam, agora, 

diretamente com dois privilegiados do governador, o comandante militar do Distrito Diamantino, José 

de Vasconcelos Parada e Sousa, o sargento-mor do José e Sousa Lobo, e um terceiro sócio, Bazílio de 

Brito Malheiro.610  

A tensão explodiu quando o intendente do Distrito Diamantino, José Antônio de Meireles Freire, 

ordenou que o ouvidor Tomás Antônio Gonzaga prendesse Bazílio de Brito Malheiro, em Vila Rica, 

acusado de assassinado. O repúdio do governado contra seu favorecido chegou ao ponto de ele 

intrometer-se no caso, cancelasse a ordem do ouvidor e o repreendesse. 

O choque entre o primeiro magistrado da justiça da Capitania e o governador induziu a Coroa à 

decisão de substituí-los. Gonzaga foi promovido a desembargador da Relação da Bahia, e o governador 

Cunha Meneses seria substituído por Visconde de Barbacena. O Padre Rolim, por seu turno, este foi 

expulso do Distrito Diamantino.   

A disputa sobre o controle do arrendamento das entradas alertava Lisboa sobre dificuldades 

administrativas e financeiras na Capitania. Acumulavam-se as dívidas provenientes dos quintos e 

também as dívidas particulares dos contratadores de entradas, passagens e dízimos.  Contratos que há 

muito já haviam finalizado ainda se encontravam com suas dívidas em andamento. A renda derivada das 

entradas, índice de comércio sensível à relação entre a capitania de Minas e o mundo exterior, sentia as 

condições de escassez da atividade mineradora, e eram altíssimas as dívidas acumuladas por João 

Rodrigues de Macedo, no valor de R. 466:454$480, e Joaquim Silvério dos Reis, no valor de 

220.423$144. Somadas, atingiam quase setecentos mil-réis.   

Assumiu o governo de Minas Gerais, no ano de 1788, Luís Antônio Furtado de Castro e Mendonça 

Era um jovem nobre, nascido em 1754, filho do V Visconde de Barbacena. Demonstrara desde jovem 

grande capacidade intelectual e fora recomendado por Pombal à Universidade de Coimbra, onde se 

licenciou em leis e filosofia, e construiu vínculo com o professor Domingo Vandelli. Em 1779, era 

membro fundador da Academia Real das Ciências de Lisboa, órgão de grande prestígio junto à Rainha 

Maria I, e aí mantinha o cargo de secretário, até que nomeado a governador e capital-general de Minas 
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Gerais. Era este seu primeiro cargo executivo público de envergadura.  

Escrita em janeiro de 1788, em Salvaterra dos Magos, as Instruções do Ministro Sebastião Melo e 

Castro destinadas ao Visconde de Barbacena conferem a materialização das práticas ortodoxas do 

mercantilismo. Já no primeiro parágrafo, o Ministro orientava quanto à importância da Capitania611.  

A	  Capitania	  de	  Minas	  Gerais	   (...)	   é,	  "pela	   sua	   situação,	   e	  pelas	   suas	  producções,	  
uma	   das	   mais	   importantes	   de	   todas	   as	   outras	   capitanias	   que	   se	   compõem	   os	  
domínios	  do	  Brasil	  e	  America	  portugueza".	  

Introduzia o dever militar de Minas em relação à defesa das capitanias vizinhas:  

Acha-‐se	  a	  dita	  Capitania	  no	  centro	  d’aqueles	  domínios;	  e	  confinando	  ao	  mesmo	  
tempo	  com	  as	  Capitanias	  de	  Pernambuco,	  Bahia,	  Rio	  de	   Janeiro,	  os	  socorros	  e	  
assistências	   que	   lhes	   são	   indispensavelmente	   necessários	   nos	   diversos	  
accidentes	  a	  que	   se	  acham	  expostas	   todas	  as	  Colônia	  que	   tem	  portos	  do	  mar;	  
principalmente	  em	  tempo	  de	  guerra.612	  

E reafirmava a especificidade da natureza mineradora de Minas e os benefícios que a circulação do outro 

engendrava às demais regiões da colônia e à Metrópole.  

Consistem	  as	  principais	  producções	  da	  referida	  Capitania	  de	  Minas	  em	  ouro	  e	  
diamantes;	   estes,	   consignados	   exclusivamente	   aos	   reaes	   cofres;	   mas	  
extendendo-‐se	  aquele	  precioso	  metal	  pelas	  outras	  Capitanias,	   insensivelmente	  
promove	  n’ellas	   a	   cultura,	   o	   commercio,	   e	   o	   giro	   interno	   e	   externo,	   até	   que	  o	  
mesmo	   ouro,	   diamantes	   e	   as	   mais	   produções	   de	   todos	   aqueles	   domínios	   se	  
conduzem	  nos	  portos	  d’este	  Reino	  por	  meio	  de	  um	  util	  commercio	  e	  navegação	  
nacional	  (...)613	  	  

E concluía o primeiro parágrafo de sua Instrução: 

de	   sorte	   que	   a	   Capitania	   de	   Minas	   Gerais,	   tomada	   como	   se	   de	   tomar,	   n’este	  
ponto	   de	   vista	   é	   uma	   Colônia	   Portugueza	   vantajosamente	   situada,	   a	   qual	   em	  
tempo	  	  guerra	  pode	  contribuir	  poderosamente	  para	  a	  defensa	  e	  segurança	  das	  
outras	   Capitanias,	   muito	   particularmente	   da	   Capital	   do	   Brazil,	   como	   já	   tem	  
acontecido	  em	  algumas	  occasiões;	  e	  em	  tempo	  de	  paz	  fertiliza	  com	  o	  seu	  oro	  os	  
campos,	   e	   terras	  de	   todo	  aquele	   continente,	  de	  que	   se	   tiram	  copiosos	   fructos,	  
quem	   vem	   ultimamente	   enriquecer	   os	   vassallos	   d’este	   Reino,	   e	   igualmente	   o	  
Real	  Erário.	  614	  

Tendo valorizado a importância geopolítica e geoeconômica, a Instrução passava a enumerar uma 

série de desvios que impediam a Coroa portuguesa de se beneficiar plenamente das riquezas da região. 

Atacava o comportamento dos ministros da Igreja e da justiça; a desobediência do povo; a indisciplina 

das tropas, o descaso com atividade de mineração e agricultura; o contrabando; e, por fim, o descaso 

quanto ao fisco real.  

A cada uma destas insígnias o Ministro aprofundava as explicações do problema e propunha 

soluções. Aos ministros da Igreja, por exemplo, criticava a excessiva cobrança de tributos, que a títulos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
611 Instrução para o Visconde de Barbacena, Luiz Antônio Furtado de Mendonça. In: Revista do Instituto 

Histórico Geográfico do Brasil. Tomo 6. 1844. P. 3 – 59. 
612 Idem. 
613 Idem. 
614 Idem.  
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de esmolas, de nada tinham de voluntárias. Os fieis pagavam por todos os rituais litúrgicos, da confissão 

à procissão da Semana Santa, inclusive a cera da vela. Pagavam, sob pena de excomunhão. Instruía, 

neste sentido, que o Ministro levasse o assunto em discussão junto ao Bispo de Mariana.  

Quanto ao tema do comportamento dos ministros da justiça, orientava a divisão de tarefas e o 

respeito entre os ministros e o Governador. Martinho de Melo era taxativo. Cabia ao governador garantir 

que o ministro cumprisse seus deveres, muito embora não devesse intrometer nos assuntos a ele 

encarregados. Os ministros da justiça, por seu turno, deveriam reconhecer o governador como um 

superior. Poderia orientá-los, mas jamais descumprir suas ordens. Quando fosse o caso, que se cumprisse 

a ordem do governador e, posteriormente, notificasse o seu mau comportamento às instâncias superiores.     

Ao entrar no tema da desobediência do povo mineiro, o Ministro inicia com uma tardia confissão:  

Entre	   todos	   os	   povos	   de	   que	   se	   compõe	   as	   differentes	   Capitanias	   do	   Brazil,	  
nenhua	   talvez	   causaram	   mais	   a	   subjeitar	   e	   reduzir	   á	   devida	   obediência	   e	  
submissão	  de	  vassalos	  ao	  seu	  Soberano,	  como	  foram	  os	  de	  Minas	  Geraes.615	  	  	  

Relembrava o Ministro das façanhas dos primeiros aventureiros, os tumultos de Manoel Nunes 

Viana, seu primo Manuel Rodrigues Soares, também de Jerônimo Pedrozo e do levantamento do povo 

de Vila Rica. E valorizava a atitude brutal do Conde de Assumar contra as lideranças dos amotinados, as 

quais botaram um fim ao dito período inorgânico de dominação portuguesa sobre a região:  

Este	  golpe	  de	  sorpreza	  e	  severidade,	  seguido	  immediatamente	  depois	  da	  prisão	  
dos	   referidos	   cabeças,	   atemorisou	   de	   sorte	   os	   seus	   emissários	   e	   habitante	   de	  
Vila	   Rica,	   que	   os	   primeiros	   nunca	   mais	   appareceram,	   os	   segundos	   se	  
conservaram	  no	  maior	  socego	  e	  tranqüilidade,	  cessando	  inteiramente	  os	  motins	  
que	  haviam	  durado	  dezoito	  dias.616	  

Em diagnóstico da situação de defesa da Capitania, dava atenção à situação da força militar da 

Capitania de Minas Gerais. Esta se compunha de “um regimento de cavalaria ou de Dragões, de que é 

Coronel o Governador e Capitão General da mesma Capitania, e de diferentes regimentos de 

cavallaria, infantaria e terços auxiliares; como tambem de algumas companhias soltas de 

pedestres”.617  

Afirmava, então, que a força havia sido fundamental no domínio da região por parte da Coroa 

portuguesa e que as dificuldades não consistiam no custo desta defesa, mas nas extorções e abusos que a 

tropa praticava sob o pretexto de garantir a segurança e a ordem. Concluía que uma tropa numerosa não 

era sinônimo de um trabalho bem executado, e no caso de Minas, a multiplicação de regimentos havia 

sido utilizado como pretexto e instrumento por parte dos governadores a fim de zelar por seu poder, 

ganhar influência e comprar o respeito dos potentados locais.  

Do	   que	   se	   vê	   que	   não	   é	   a	   tropa	   a	   que	   faz	   o	   maior	   peso	   ao	   Real	   Erário,	  
principalmente	   na	   consideração	   de	   que	   o	   serviço	   que	   d’ella	   se	   tira,	   e	   os	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
615 Idem. 
616 Idem. 
617 Idem. 
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importantíssimos	  objectos	  a	  que	  é	  destinada	  valem	  muito	  mais	  que	  a	  despeza	  
que	   com	   Ella	   se	   faz;	   mas	   são	   as	   abomináveis	   extorções,	   latrocínios,	   e	   outros	  
abusos	  que	  se	  praticam,	  e	  deixam	  de	  praticar	  debaixo	  do	  pretexto	  da	  dita	  tropa,	  
os	   que	   fazem	   a	   maior	   brecha	   no	   mesmo	   Real	   Erário;	   e	   são	   estes	   os	   que	   se	  
devem	   cortar	   pelas	   suas	   raízes,	   e	   logo	   a	   Fazenda	   Real	   terá	   super	  
abudantemente	  com	  que	  se	  sustentar	  a	  mesma	  tropa.	  618	  

Sua orientação era de que o governador, assim que chegasse às Minas, desse fim ao excesso do 

contingente militar dos corpos auxiliares.   

Nas partes destinadas a discutir o descaso dos governadores com atividade de mineração e 

agricultura; o contrabando; e, por fim, o descaso quanto ao fisco real, as Instruções, primeiro, defendem a 

profícua relação entre a atividade mineradora e agricultura: 

Com	   o	   ouro	   extrahido	   das	   Minas	   paga	   o	   mineiro	   ao	   lavrador	   os	   fructos	   e	  
producções	  da	  terra	  de	  que	  necessita,	  e	  ambos	  compram	  com	  o	  mesmo	  ouro	  os	  
engenhos	   e	   fazendas	   que	   entram	   de	   fora	   na	   Capitania,	   consistindo	   n’esta	  
laboração,	  giro	  e	  mando,	  assim	  de	   fructo	  da	   terra,	   como	  de	   fazenda	  de	   fora,	  o	  
commercio	  interior	  e	  externo;	  e	  os	  que	  se	  empregam	  n’elle	  também	  são	  muito	  
úteis	  vassallos	  que	  merecem	  igualmente	  ser	  protegidos.619	  

Paradoxalmente, a saudável relação defendida entre a mineração e agricultura não tem 

prosseguimento quando o Ministro insere a atividade manufatureira, a qual aparece como uma atividade 

estranha às Minas, mas natural à Metrópole. Reforçava o ministro a posição do Alvará de 1785: 

Os	   ditos	   habitantes	   porém,	   não	   satisfeitos	   com	   os	   thesouros	   que	   a	   terra	   lhes	  
offerece,	   nem	   com	   o	   útil	   commercio	   que,	   d’elles	   lhes	   resulta,	   extendendo	   as	  
suas	  vistas	  e	  outros	  objectos,	  se	  determinaram	  a	  estabelecer	  em	  Minas	  Geraes	  
differentes	  fabricas	  e	  manufacturas,	  levando-‐as	  a	  um	  tal	  adiantamento,	  como	  se	  
vê	   de	   um	   paragrapho	   da	   Carta	   do	   Governado	   e	   Capitão	   General	   d’aquela	  
Capitania,	   D.	   Antônio	   de	   Noronha,	   escripta	   em	   1775,	   no	   qual	   se	   explica	  
seguinte:	   -‐“Lembro-‐me	   que	   V.	   Excelência	   me	   fallou	   a	   respeito	   das	   fabricas	  
estabelecidas	   n’esta	   Capitania,	   as	   quaes	   eu	   encontrei	   em	   um	   augmento	  
considerável,	   que	   se	   continuassem	   n’elle,	   dentro	   de	   muito	   pouco	   tempo	  
ficariam	   os	   habitante	   d’esta	   Capitania	   independentes	   das	   d’este	   Reino,	   pela	  
diversidade	  de	  gêneros	  que	  já	  nas	  suas	  fabricas	  se	  trabalhava	  (...)”620	  

A preocupação do Ministro em manter as Minas Gerais como um mercado cativo das demais 

regiões dava base à sua insistência quanto à suposta injustiça que os produtos importados sofriam por 

neles serem imputados tributos enquanto aos produtos de Minas Gerais, produzidos localmente, tal 

incidência não existir. Minas Gerais assumia contornos de uma economia diversificada e autosuficiente 

em sua opinião, o que não interessava à Coroa.  Queria o Ministro fazer de Minas uma região mais 

dependente das demais capitanias e, em especial da Metrópole, e para tanto, induzia o governador a 

elaborar uma reforma dos tributos.    

É	   indispensável	   necessário	   que	   a	   capitania	   de	  Minas	   se	   conserve	   em	   alguma	  
dependencia	  das	  outras	  capitanias,	  pelo	  que	  respeita	  ao	  seu	  consumo	  e	  giro	  do	  
seu	  commercio;	  porque	  de	  outra	  sorte	  se	  acabaria	  a	  communicação	  entre	  ellas	  e	  
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que	  se	  extinguiriam	  as	  mutuas	  vantagens	  que	  reciprocamente	  se	  podem	  prestar	  
umas	  às	  outras.621	  

Neste contexto, pressionava por tributos menos onerosos ao sal, vinhos, vinagre e óleo de oliva vindos 

de Lisboa. Assentia, também, a importância de tributos menos onerosos ao ferro.  

O sétimo ponto em discussão referia-se às rendas da capitania e as Junta da Fazenda de Minas, com 

especial atenção à arrecadação do quinto. O Ministro português retoma, então, a trajetória histórica dos 

vários regimes sobre a mineração a fim de defender que os habitantes da Capitania buscaram desde 

sempre ludibriar a Coroa a "persuadir que as minas se achavam exchaustas ou cançadas". Sua opinião 

era, porém, o completo contrário, e sugeria ser “indisputavel que o mal mais pernicioso, e o que tem 

crescido a um excesso, como nunca chegou em Minas, é o do extravio e contrabando do ouro”.622  

 A suposta exaustão aurífera que as Câmaras defendiam não lhe convencia, preferindo acreditar que 
a queda na arrecadação do tributo procedia "de uma grande relaxação nos que têm a seu cargo a 
inviolavel observância das leis". Argumentava que o Regime de Casas de Fundição assentava-se em um 
tripé indissolúvel, sem o qual sucumbiria:  

Como	  pelo	  dito	  Alvará	  se	  manda	  correr	  o	  ouro	  em	  pó	  dentro	  de	  Minas,	  como	  se	  
fosse	  moeda	  cunhada,	  e	  pelo	  valor	  de	  mil	  e	  duzentos	  réis	  a	  oitava,	  tendo	  ella	  mil	  
e	  quinhentos	  de	  valor	   intrínseco,	  bem	  se	  podia	  certamente	  esperar	  o	  extravio	  
do	  mesmo	  ouro	  para	  fora	  de	  Minas,	  donde	  ele,	  como	  dava,	  e	  dá	  vinte	  por	  cento	  
de	  ganho	  ao	  exportador;	  isto	  mesmo	  porém	  é	  muito	  natural	  que	  se	  ponderasse	  
quando	   se	   formou	  o	  dito	  Alvará,	   e	  por	   isso	   se	   somaram	  n’elle	   tantas	   cautelas	  
para	  prevenir	  o	  referido	  extravio,	  entre	  as	  quaes	  foram	  a	  nomeação	  de	  quatro	  
Intendentes	   e	   quatro	   Fiscaes	   nas	   quatro	   casas	   de	   fundição,	   e	   mais	   dous	  
Intendentes	  e	  dous	  Fiscaes	  na	  Bahia	  e	  Rio	  de	  Janeiro;	  (...)	  a	  maior	  cautela	  porém	  
de	  todas	  as	  que	  se	  tomaram	  foi	  a	  da	  derrama,	  e	  ainda	  as	  mesmas	  durezas	  que	  
ella	   continha,	   porque	   os	   habitantes,	   para	   se	   livrarem	   d’ellas,	   se	   haviam	   de	  
abster	  do	  extravio	  do	  ouro;	  e	  alem	  d’isto	  haviam	  igualmente	  vigiar	  sobre	  os	  de	  
fora,	   que	   o	   quizessem	   praticar,	   não	   só	   pelo	   mesmo	   motivo	   de	   evitar	   as	  
derramas	   mas	   por	   conta	   do	   premio	   e	   benefício	   que	   lhes	   resultava	   das	  
denuncias.	  623	  

Nestas circunstâncias, orientava o Ministro para que o governador, assim que chegasse às Minas, 

reunisse a Junta da Fazenda, e lesse aos magistrados o alvará de 1750, e que deixasse bem claro as 

responsabilidades dos súditos coloniais em cumprir com suas promessas. Em postura crítica, Melo de 

Castro insistia que a Junta não vinha cumprindo com suas funções, e que ficava "vendo em todo o 

socego e tranquilidade um dos mais importantes ramos do patrimônio regio reduzido a quase metade 

do seu annual rendimento, sem fazer a menor demonstração para evitar os rapidos progressos com que 

os habitantes de Minas o iam conduzindo á sua total extinção"624. Acusava a negligência da Junta e 

reforçava a necessidade de se cobrar as “trezentas e oitenta e quatro arrobas de ouro, ou em 

2.359:296$000”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
621 Idem. 
622 Idem. 
623 Idem. 
624 Idem.  
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Por fim, o Ministro instruía ao governador que examinasse as dívidas de contratos que estavam 

atrasadas, as quais assomavam em R. 2.420.055$689. Citava nominalmente os casos de João Rodrigues 

Macedo, Joaquim Silvério dos Reis, também os de Pereira e Marques. Orientava ao governador que a 

Real Fazenda suspenderia todos os contratos então vigentes e assumiria ela própria a administração 

direta dos 31 contratos da Capitania. Processos legais contra os devedores deveriam ser instaurados. 

Em 24 de maio de 1788, o Visconde de Barbacena chegou ao Rio de Janeiro, e em 11 de julho 

tomou posse da Capitania de Minas Gerais. Assumiu residência em Cachoeira do Campo, quatro léguas 

de distância de Vila Rica, nas proximidades do recém-inaugurado quartel dos Dragões.  

Já na primeira semana de governo, tratou o recém-empossado de cumprir as medidas traçadas por 

Martinho de Melo e Castro. Com prontidão, convocou a Junta da Fazenda, anulou os contratos em vigor 

e anunciou que conduzira uma reforma militar e lançaria derrama para cobrança dos quintos atrasados. 

Parecia bem disposto a enfrentar os homens mais ricos e poderosos da Capitania. Mas uma forte 

conjuração estava organizada e às vias de eclodir.  

No início de março de 1789, Joaquim Silvério dos Reis se deslocou até a casa do governador 

Visconde de Barbacena, em Cachoeira do Campo e denunciou a sublevação que estava preparada nas 

Minas. Português, nascido na freguesia de Monte Real, nas proximidades da cidade de Leiria, Joaquim 

Silvério viera para as Minas Gerais por volta de 1776. Homem rico, graduado em sargento-mor, 

arrematou por mais de uma vez os contratos de direitos de entradas. Devia à Coroa R. 220:423$144 réis, 

preço pelo qual vendeu sua honra e traiu a confederação.  

Denunciava Joaquim Silvério o convite que havia recebido para ingresso em uma Conjuração, 

quando regressava da revista que fora passar em seu Regimento, um dos quais estava assinalado a 

ser exinto pela reforma militar a ser conduzida por ordem da Rainha. No processo de revista, 

demonstrara grande insatisfação com o término do regimento, o qual afirmava ser um dos mais 

capazes. E talvez vendo nesta exaltação de Silvério dos Reis uma oportunidade de confabulá-lo à 

conjuração que se organizava, o Sargento-Mor do Regimento de São João d’El Rei, Luís Vaz de 

Toledo Piza lhe confidenciou a existência do movimento. 

Seguiram Silvério dos Reis e o Sargmento-Mor em direção à vila de São José d’El Rei, onde 

se encontraram com o Padre Carlos Correia de Toledo, e aí, teria sido informado com mais detalhes 

sobre a profundidade dos planos. Foi-lhe contado que o cabeça do grupo era o Desembargador 

Tomás Antônio Gonzaga, e dentre os envolvidos encontravam-se o coronel Inácio José de 

Alvarenga, Padre Rolim; e o comerciante Domingos Abreu Vieira. A sublevação já estava 

avançada em sua organização e só esperava a oportunidade perfeita para ser deflagrada. A data de 

publicação do Banco da Derrama era o momento chave e a senha para o início do estopim era “Tal 

dia é o meu batizado”.  

Tendo ouvido a denúncia, claro deveria estar ao governador, que Joaquim Silvério dos Reis, 
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não só devida demasiado à Coroa, como era um homem perigoso. Não estava ali só na posição de 

delator, mas na de traidor. Sem muitas opções, o governador decidiu pedi-lo por mais informações.  

Frente à real ameaça de uma rebelião organizada pelos magnatas de Minas Gerais, o Visconde 

agiu com cautela e, a princípio, pretendeu desconhecer a trama. A ação imediata a se fazer era 

anunciar às Câmaras da Capitania a suspensão da derrama até que a Rainha se pronunciasse sobre o 

assunto. Em 14 de Março, o governador tomava inteiramente para si – sem a consulta da Junta – a 

responsabilidade por suspender a derrama, até segunda ordem da Rainha.625  

A delicada situação do governador foi confidenciada em carta dez dias mais tarde, em 25 de 

março, ao Vice-Rei Luís de Vasconcelos. Sentia-se inseguro. A tropa que tinha não era suficiente e 

tampouco confiável porque majoritariamente composta de mazombos e brasileiros. Pedia-lhe 

auxílio militar, os quais, indicava, deveriam estacionar em Igreja Nova, Ressaca, Matias Barbosa e 

no Paraibuna626.    

Destaca na carta, a desconfiança que o governador assumiu frente o Desembargador Tomás 
Antônio do Gonzaga, com quem nutrira até então grande amizade e respeito. Conheciam-se desde 
os tempos de Portugal. Contava ao Vice-rei de como fora a última visita que o desembargador lhe 
fizera, e de como forçava a discussão sobre a suspensão da Derrama:   

Sucedeu	   ao	   depois,	   vir	   Gonzaga	   visitar-‐me	   a	   esta	   casa	   onde	   acho,	   três	  
léguas	   fora	   de	   Vila	   Rica,	   e	   logo	   depois	   dos	   primeiros	   cumprimentos,	  
contou-‐me	  que	  o	  povo	  daquela	  Vila	  estava	  na	  maior	  satisfação	  e	  que	  até,	  se	  
lhe	  fosse	  possível,	  me	  levantaria	  uma	  estátua.	  Eu	  respondi	  a	  isto	  do	  modo	  
que	   devia	   e	   era	   conveniente,	   e	   ele	   acrescentou	   que	   a	   suspensão	   da	  
Derrama	   tinha	   sido	  muito	  útil,	   porque	  o	   caso	  estava	  muito	  mau.	  Entendi	  
este	   MAU,	   também	   como	   devia,	   e	   ele	   tornou	   a	   carregar	   na	   mesma	  
asseveração	  e	  ainda	  não	  satisfeito,	   com	  uma	  mais	  ampla	   inteligência	  que	  
versava	   sobre	   a	   mudança	   de	   alguns	   mineiros	   para	   outras	   Capitanias	   e	  
outros	   excessos	   deste	   gênero	   que	   se	   podiam	   receitar,	   tornou,	   ainda	   ,	  
fortificar	  a	  mesma	  asserção	  e	  pareceu	  querer	  explicá-‐la,	  mas	  chegamos	  à	  
casa	  e	  tive	  boa	  ocasião	  de	  remover	  a	  conversação.	  

(...)	   demorou-‐se	   até	   se	   achar	   só	   e	   tornou	   a	   conversação	   para	   o	   mesmo	  
objeto,	  dizendo-‐me,	  depois	  de	  vários	  antecedentes,	  que	  ele	  considerava	  a	  
Capitania	  de	  Minas,	  em	  tais	  circunstâncias,	  que	  só	  lhe	  faltava	  duas	  cabeças,	  
e	   escapando-‐me,	   eu,	   ainda	  com	  boa	  arte,	   tornou	  ainda	  depois	  a	  procurar	  
ocasião	  de	  dizer-‐me,	  que	  esta	  Capitania	  devia	   ‘estar	  na	  menina	  dos	  olhos	  
do	  Ministério’,	  porque	  era	  a	  que	  mais	   facilmente	  se	  podia	   levantar,	  ainda	  
sem	   dependência	   das	   outras	   tanto	   pela	   situação	   e	   defesa	   natural,	   como	  
pelas	  suas	  produções	  e	  riquezas,	  de	  cuja	  confidência	  ou	  conversão	  me	  fiei	  
também,	  desviando	  com	  a	  maior	  arte	  e	  dissimulação	  que	  podia	  ocorrer”627	  

 

Passou o governador o início de Abril sem novas informações de Vice-Rei Luís de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
625 Registro da Carta do Exmo Sr. General Sobre a Suspensão da Derrama. In: Revista do Arquivo Público 

Mineiro. 1902. Ano. 7. Vol. 3. P. 980.  
626 Igreja Nova, atual Barbacena. Ressaca, próximo a São José d’El Rei, arraial de nascimento do alferes 

Tiradentes. Matias Barbosa, atual Matias Barbosa. Paraibuna, atual Juíz de Fora.  
627 LIMA JR, 1968, p. 101) 
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Vasconcelos sobre os auxílios militares, quando, por volta do dia 11, regressou o Coronel Joaquim 
Silvério dos Reis. Tratou, desta vez, o governador Visconde de Barbacena de coletar por escrito sua 
carta-denúncia. Que se documentasse o que até então só estivera em delação oral.   

Ilmo.	  E	  Exmo.	  Sr.	  Visconde	  de	  Barbacena	  

Meu	  Senhor	  

Pela	   forçosa	   obrigação	   que	   tenho	   de	   ser	   leal	   vassalo	   a	   nossa	   Augusta	  
Soberana,	  ainda	  apesar	  de	  se	  me	  tirar	  a	  vida,	  como	  logo	  se	  me	  protestou	  na	  
ocasião	   em	   que	   fui	   convidado	   para	   a	   sublevação	   que	   se	   intenta,	   e	  
prontamente	  passei	  a	  pôr	  na	  presença	  de	  V.	  Excia	  o	  seguinte:	  Em	  o	  mês	  de	  
fevereiro	   deste	   presente	   ano,	   vindo	   da	   revista	   do	   meu	   regimento,	  
encontrei	  no	  arraial	  da	  Laje,	  o	  Sargento-‐Mor	  Luís	  Vaz	  de	  Toledo	  e	  falando-‐
me	  em	  que	  se	  botavam	  abaixo	  os	  novos	  Regimentos,	  porque	  V.	  Excia	  assim	  
o	   havia	   dito,	   é	   verdade	   que	   eu	  me	  mostrei	   sentido,	   e	   queixei-‐me	  da	   dita	  
Senhora,	   se	   me	   havia	   dado	   uma	   patente	   de	   coronel	   chefe	   do	   meu	  
Regimento,	   e	   com	   o	   qual	   me	   tinha	   desvelado,	   em	   o	   regular	   e	   fardar,	   e	  
grande	  parte	  a	  minha	  custa,	  e	  que	  não	  podia	  levar	  à	  paciência	  ver	  reduzido	  
a	  uma	  inação,	  todo	  o	  fruto	  do	  meu	  desvelo,	  sem	  que	  eu	  tivesse	  falta	  do	  real	  
serviço	  e	  juntando	  mais	  algumas	  palavras	  em	  desafogo	  de	  minha	  paixão.	  	  

Foi	  Deus	  servido	  que	  isto	  acontecesse	  para	  se	  conhecer	  a	  falsidade	  que	  se	  
fulmina.	   No	   mesmo	   dia	   viemos	   a	   dormir	   à	   Casa	   do	   Capitão	   José	   de	  
Resende,	  e	  chamando-‐me	  a	  um	  quarto	  particular	  de	  noite,	  o	  dito	  Sargento-‐
Mor	  Luís	  Vaz	  pensando	  que	  o	  meu	  ânimo	  estava	  disposto	  par	  seguir	  a	  nova	  
conjuração,	  pelos	  sentimentos	  das	  queixas	  que	  me	  tinha	  ouvido,	  passou	  o	  
dito	  sargento-‐mor	  a	  participar-‐me	  debaixo	  de	   todo	  o	  segredo	  o	  seguinte:	  
Que	   o	   desembargador	   Tomás	   Antônio	   Gonzaga	   primeiro	   cabeça	   da	  
conjuração,	  havia	  acabado	  o	  lugar	  de	  Ouvidor	  dessa	  comarca,	  e	  que	  nesse	  
posto	  se	  achava	  há	  muitos	  meses	  nessa	  Vila,	  sem	  se	  recolher	  a	  seu	  lugar	  na	  
Bahia,	  com	  o	  frívolo	  pretexto	  de	  um	  casamento,	  que	  tudo	  é	  idéia,	  porque	  já	  
se	  achava	  fabricando	  leis	  para	  o	  novo	  regime	  da	  sublevação	  e	  que	  se	  tinha	  
disposto	  da	  foram	  seguinte:	  procurou,	  o	  dito	  Gonzaga,	  o	  partido	  e	  união	  do	  
Coronel	   Inácio	   José	   de	   Alvarenga,	   e	   o	   Padre	   José	   da	   Silva	   de	   Oliveira	   e	  
outros	  mais,	  todos	  filhos	  da	  América,	  valendo-‐se	  para	  reduzir	  a	  outros,	  do	  
alferes	   pago	   Joaquim	   José	   da	   Silva	   Xavier,	   e	   que	   o	   dito	   Gonzaga,	   havia	  
disposto	   da	   forma	   seguinte:	   e	   que	   o	   dito	   Coronel	   Alvarenga	   havia	   de	  
mandar	   200	   homens,	   pés-‐rapados,	   da	   Campanha,	   paragem	   onde	  mora	   o	  
dito	  coronel,	  e	  outros	  200	  o	  Padre	  José	  da	  Silva,	  e	  que	  haviam	  acompanhar	  
a	  estes,	  vários	  sujeitos	  que	  já	  passam	  de	  	  60,	  dos	  principais	  destas	  Minas,	  e	  
que	  estes	  pés-‐rapados,	  haviam	  de	  vir	   armados	  de	  espingardas	  e	   foices,	   e	  
que	  não	  haviam	  vir	  juntos	  por	  não	  causar	  desconfiança,	  e	  que	  estivessem	  
despersos,	   porém,	   perto	   da	   Vila	   Rica	   e	   prontos	   à	   primeira	   voz,	   e	   que	   a	  
senha	  par	  o	  assalto	  que	  haviam	  ter	  cartas,	  dizendo	  Tal	  dia	  é	  o	  batizado,	  e	  
que	   podiam	   ir	   seguros,	   porque	   o	   comandante	   de	   tropa	   paga,	   o	   Tenente-‐
Coronel	   Francisco	   de	   Paula,	   estava	   	   pela	   parte	   de	   levante	   e	  mais	   alguns	  
oficiais,	  ainda	  que	  o	  mesmo	  sargento-‐mor	  me	  disse	  que	  o	  dito	  Gonzaga	  e	  
seus	   parciais,	   estavam	   desgostosos	   pela	   frouxidão	   que	   encontravam	   no	  
dito	  comandante,	  que	  por	  essa	  causa	  se	  não	  tinha	  concluído	  o	  dito	  levante,	  
e	  que	  a	  primeira	  cabeça	  que	  se	  havia	  de	  cortar	  era	  a	  de	  V.	  Excia	  e	  depois	  
pegando-‐lhe	  pelos	  cabelos,	  se	  havia	   fazer	  uma	  fala	  ao	  povo	  cuja	   já	  estava	  
escrita	  pelo	  dito	  Gonzaga,	  e	  para	  sossegar	  o	  dito	  povo,	  se	  haviam,	  levantar	  
os	  tributos	  e	  que	  logo	  se	  passaria	  a	  cortar	  a	  cabeça	  do	  ouvidor	  dessa	  Vila,	  
Pedro	   José	  de	  Araújo,	   e	   ao	   escrivão	  da	   Junta,	   Carlos	   José	  da	   Silva,	   e	   o	   ao	  
Ajudante	  de	  Ordens,	  Antônio	  Xavier,	  porque	  estes	  haviam	  seguir	  o	  partido	  
de	  V.	   Excia	   e	   como	   o	   Intendente	   era	   amigo	   dele	   Gonzaga,	   haviam	   ver	   se	  
reduziam	  a	  segui-‐los,	  quando	  duvidasse	  também	  se	   lhe	  cortaria	  a	  cabeça.	  
Para	  este	  intento	  me	  convidaram	  e	  se	  me	  pediu	  mandasse	  vir	  alguns	  barris	  
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de	  pólvora,	  e	  que	  outros	  já	  tinham	  mandado	  vir	  e	  que	  procuravam	  o	  meu	  
partido	  por	  saberem	  que	  eu	  devia	  a	  Sua	  Majestade	  quantia	  avultada,	  e	  que	  
esta,	   logo	  me	   seria	   perdoado,	   e	   como	   eu	   tinha	  muitas	   fazendas	   e	   200	   e	  
tantos	   escravos,	  me	   seguravam	   fazer	  um	  dos	  grandes;	   e	  o	  dito	   sargento-‐
mor	  me	  declarou	  várias	   entradas	  neste	   levante,	   e	   que	   se	   eu	  descobrisse,	  
me	   haviam	   de	   tirar	   a	   vida	   como	   já	   tinham	   feito	   a	   certos	   sujeitos	   da	  
comarca	  de	  Sabará.	  Passados	  poucos	  dias,	   fui	  à	  Vila	  de	  São	   José,	  donde	  o	  
vigário	  da	  mesma,	  Carlos	  Correia,	  me	  fez	  certo	  quanto	  o	  dito	  sargento-‐mor	  
me	   havia	   contado	   e,	   dissem-‐me	  mais,	   que	   era	   tão	   certo	   que,	   estando	   ele	  
dito,	  pronto	  para	  seguir	  para	  Portugal,	  para	  o	  que	  já	  havia	  feito	  demissão	  
de	  sua	  igreja,	  e	  seu	  irmão,	  e	  que	  o	  dito	  Gonzaga	  lhe	  embaraçara	  a	  jornada,	  
fazendo-‐lhe	  certo	  que,	  com	  brevidade,	  cá	  o	  poderiam	  fazer	  feliz,	  e	  que	  por	  
este	  motivo	  suspendera	  a	  viagem.	  Disse	  o	  dito	  vigário,	  que	  vira	  já	  parte	  das	  
novas	  leis	  fabricadas	  pelo	  dito	  Gonzaga,	  e	  que	  tudo	  lhe	  agradava,	  menos	  a	  
determinação	  de	  matarem	  a	  V.	  Excia	  e	  que	  ele	  dito	  Vigário,	  dera	  o	  parecer	  
ao	  dito	  Gonzaga,	  que	  mandasse	  antes	  botá-‐lo	  do	  Paraibuna	  abaixo,	  e	  mais	  a	  
senhora	  Viscondessa	  a	  seus	  meninos,	  porque	  V.	  Excia	  em	  nada	  era	  culpado	  
e	   que	   se	   compadecia	   do	  desamparo	   em	  que	   ficava	   a	   dita	   senhora	   e	   seus	  
filhos,	  com	  falta	  de	  seu	  pai,	  ao	  que	  lhe	  respondeu	  o	  dito	  Gonzaga	  que	  era	  a	  
primeira	  cabeça	  que	  se	  havia	  de	  cortar,	  porque	  o	  bem	  comum	  prevalece	  ao	  
particular,	  e	  que	  os	  povos	  que	  estivessem	  neutrais,	  logo	  que	  vissem	  o	  seu	  
general	  morto,	   se	   uniriam	  ao	   seu	  partido.	   Fêz-‐me	   certo	   este	   vigário,	   que	  
para	   esta	   conjuração	   trabalhava	   fortemente	   o	   dito	   alferes	   pago,	   Joaquim	  
José	   Xavier,	   e	   que	   já	   naquela	   comarca	   tinham	   unido	   ao	   seu	   partido	   um	  
grande	   séquito,	   e	   que	   havia	   de	   partir	   para	   a	   capital	   do	  Rio	   de	   Janeiro,	   a	  
dispor	  alguns	   sujeitos,	  pois	  o	   seu	   intento	  era	   também	  cortar	  a	   cabeça	  ao	  
senhor	   vice-‐rei	   e	   que	   já	   na	   dita	   cidade,	   tinham	   bastantes	   parciais.	   Meu	  
senhor,	   eu	   encontrei	   o	   dito	   alferes,	   em	   dia	   de	   março,	   em	   marcha	   para	  
aquela	   cidade,	   e	   pelas	   palavras	   que	  me	  disse,	  me	   fez	   certo	   o	   seu	   intento	  
que	   levava	   e	   consta-‐me	  por	   alguns	  da	  parcialidade,	   que	   o	   dito	   alferes	   se	  
acha	   trabalhando	   isto	  particularmente,	   e	   que	   a	  demora	  desta	   conjuração	  
era	   enquanto	   não	   se	   publicava	   a	   Derrama;	   porém	   que	   quando	   tardasse,	  
sempre	  se	   faria.	  Ponho	   todos	  estes	   importantes	  particulares	  na	  presença	  
de	   V.	   Excia	   pela	   obrigação	   que	   tenho	   da	   fidelidade,	   não	   porque	   o	   meu	  
instinto	  nem	  vontade,	  sejam	  de	  ver	  a	  ruína	  de	  pessoa	  alguma,	  o	  que	  espero	  
em	  Deus	  que	  com	  o	  bom	  discurso	  de	  V.	  Excia	  há	  de	  acautelar	  tudo,	  e	  dar	  a	  
providência,	  sem	  perdição	  dos	  vassalos.	  O	  prêmio	  que	  peço	  tão	  somente	  a	  
V.	  Excia,	   é	  o	   rogar-‐lhe,	  pelo	  amor	  de	  Deus,	   se	  não	  perca	  a	  ninguém.	  Meu	  
senhor,	  mais	  algumas	  coisas	   tenho	  colhido	  e	  vou	  continuando	  na	  mesma	  
diligência,	   o	   que	   tudo	   farei	   ver	   a	   V.	   Excia,	   quando	  me	  determinar.	  O	   céu	  
ajude	  e	  ampare	  V.	  Excia	  para	  o	  bom	  êxito	  de	  tudo,	  Beija	  os	  pés	  de	  V.	  Excia,	  
o	  mais	  humilde	  súbdito.	  	  

Joaquim	  Silvério	  dos	  Reis,	  Coronel	  de	  Cavalaria	  das	  Gerais	  

Borda	  do	  Campo,	  11	  de	  abril	  de	  1789.	  628	  

Tendo em mãos a carta-denúncia, ordenou o governador que Joaquim Silvério dos Reis se 

direcionasse ao Rio de Janeiro, onde deveria se encarregar de vigiar o alferes Joaquim José da Silva 

Xavier. Foi-lhe redigida uma carta para ser pessoalmente entregue ao Vice-Rei, orientando-lhe dos 

novos acontecimentos.   

Chegou Tiradentes ao Rio de Janeiro, em meados de abril. O alferes Matias Sanches Brandão 

o acompanhava e ambos foram morar numa casa alugada, na Rua de São Pedro. Na cidade, 

Tiradentes fez visitas ao Vice-rei, que já ciente da trama em Minas Gerais, buscou postergar o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
628 LIMA JR, 1968, p. 102-4) 
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quanto pôde os ajustamentos da obra pública que Tiradentes requeria, enquanto isso, mantinha o 

alferes sob espreita de dois granadeiros, mais Joaquim Silvério dos Reis, que chegara por volta de 1 

de maio à cidade629.  

Apercebido da perseguição, sentindo-se cada vez mais acuado, como ele próprio afirmaria em 

visita ao vice-rei, decidiu Tiradentes por buscar um esconderijo. No intento, foi auxiliado pelo Padre 

Inácio Nogueira, que o meteu no sótão de sua residência. Seu estratagema foi, porém, descoberto, e, 

três dias mais tarde, Tiradentes foi preso. Portava, então, um bacamarte carregado. Era domingo, 10 

de maio de 1789, o alferes foi conduzido à prisão do Palácio da Câmara e, após alguns dias, à Ilha 

das Cobras, a principal fortaleza da Ilha da Guanabara. Por cautela do Vice-rei, também o 

informante, Joaquim Silvério dos Reis foi detido e mantido preso. 

A gravidade da denúncia e a necessidade de se aprofundarem as investigações induziram o 

vice-rei a baixar uma portaria e instaurar uma devassa, nomeando o desembargador José Pedro 

Machado Coelho Tôrres ao cargo de juiz, e o ouvidor do Rio de Janeiro, Marcelino Pereira Cleto, 

ao cargo de escrivão.  

A abertura da Devassa pelo Vice-rei desagradou o governador de Minas, cuja vontade era 

manter a investigação sob segredo. Assim se expressara ao rei, por carta, justificando a decisão, por 

se sentir inseguro. Foi na expectativa de se cumprir tal estratégia de condução na investigação, que o 

Visconde Barbacena se aproximou de sujeitos os quais havia sido alertado que pudesse ter 

envolvimento direto com a ação. Ofereceu-lhes postos e recompensas em troca de aliança. Fizera 

do denunciante, Silvério dos Reis, seu espia e enviado; e recente, oferecera os cargos de 

comandante da tropa de dragões do Tejuco ao capitão Maximiliano de Oliveira Leite, e o cargo de 

comandante de Santo Antônio, ao capitão Manoel da Silva Brandão630.  

As ações do Vice-rei alterariam, então, sua conduta, obrigando-o a organizar uma Devassa em 

Minas, em 12 de junho. Nomeou o ouvidor de Vila Rica, Dr. Pedro José de Araújo Saldanha ao 

posto de juiz, e o ouvidor de Sabará, Dr. José Caetano César Manitti, ao cargo de escrivão. As 

relações entre as Devassas do Rio e de Minas, e entre os governadores ficaram, desde então, 

deterioradas. 

Interrogado pela primeira vez a 22 de maio, negou Tiradentes qualquer envolvimento na 

conspiração em que o acusavam. Disse ser pessoa sem "figura, nem valimento, nem riqueza para 

poder persuadir um povo tão grande a semelhante asneira". Cinco dias mais tarde, prestou novo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
629 No dia 5 de maio, uma carta-denúncia seria homologada junto ao Vice-Rei. Publicado no volume 4 dos Autos 

da Inconfiência Mineira, p. 24 – 31, o documento complementa a carta-denúncia feita no mês anterior e confere 
ordem cronológica um pouco mais bem organizada a esses primeiros movimentos da inconfidência.  

630 Favorcera, igualmente, aqueles a quem sabia serem inimigos declaros de outros quem julgava estar encabençando o 
movimento. Aproximou-se, por isso, de seu circulo direto Bazílio de Brito malheiro, inimigo declarado de Tomás 
Antônio Gonzaga. Posteriormente, foi Inácio Correia Pamplona, outro quem se encontrava endividade frente a Coroa, e 
quem passou a prestar-lhe auxílios. 
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depoimento, e, apesar de negar mais uma vez sua participação no suposto movimento, afirmou ser 

"muito má política, o vexar os povos", principalmente porque os mineiros eram capazes de seguir o 

exemplo dos norte-americanos, "se chegassem a unir as Capitanias do Rio de Janeiro e São 

Paulo". E três dias mais tarde, voltava a negar qualquer participação no movimento sobre o qual era 

acusado. 

Tardou uma semana para que, informado das prisões no Rio, Visconde de Barbacena, ainda na 

condição de uma investigação secreta, iniciasse as prisões dos confederados apontados pelas 

denúncias de Silvério dos Reis. Tomás Antônio Gonzaga foi o primeiro a ser preso, por ordem 

executada pelo coronel Francisco Antônio Rabelo, em 23 de maio. No mesmo dia, foi também 

preso Domingo de Abreu Vieira e, na varredura que fizeram em sua casa, duas cartas 

incriminadoras do Padre Rolim foram encontradas.  

Uma delas, datada de 30 de março estava escrito:  

Mande-‐me	  notícias	  de	  seu	  compadre	  José,	  a	  quem	  não	  escrevo	  por	  pensar	  
estará	   ainda	   no	   Rio;	   sobre	   uma	   recomendação	   do	   dito,	   não	   há	   dúvida;	  
haverá	  um	  grande	  contentamente	  e	  vontade	  etc.631	  

E, na outra, datada de 20 de Abril:  

Mande-‐me	  notícia	  de	   seu	  compadre,	  o	  Alferes,	   Joaquim	   José,	   a	  quem	  não	  
escrevo	  por	  não	  saber	  se	  já	  veio	  do	  Rio	  de	  Janeiro;	  e	  também	  me	  certifique	  
se	  o	  Alvarenga	  se	  acha	  nessa	  Vila,	  ou	  se	  foi	  para	  a	  Campanha.632	  

Em 24 de maio, tomando o rumo de São João d'El Rei, uma segunda patrulha, comandada 

pelo tenente Antônio Dias Coelho, prendeu Alvarenga Peixoto, e, em movimento de fuga, o cônego 

Carlos Correia633. Foram ambos conduzidos imediatamente ao Rio de Janeiro. No mês seguinte, 

junho, foram presos o Cônego Luís Vieira da Silva, no dia 22; Luís Vaz Toledo Piza, no dia 24 e 

Claudio Manoel, no dia 25.634 Buscou-se justificar as prisões como que motivadas por contrabando 

de diamantes, tentativa, obviamente, fracassada.   

Presos, os réus passaram a ser investigados e testemunhas passaram a ser ouvidas. As respostas 

das inquirições foram transcritas nos Autos da Devassa do Rio de Janeiro e de Minas, e constituem 

a principal fonte primária de estudo da Conjuração Mineira. Os Autos devem ser lidos e 

examinados com máxima cautela. Contradições são encontradas nas declarações dos réus, uns 

acusando, outros se defendendo. Não se deve omitir, igualmente, que testemunhas e denunciados 

estiveram sujeitos a tortura física e psicológica.  

As inquirições iniciadas no Rio com Tiradentes prosseguiram-se em Minas e as reações dos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
631 Autos da Devassa da Inconfidênci Mineira. Volume 1.  
632 Idem.  
633 No Tijuco, o Padre José de Oliveria Rolim escapa à prisão, em 28 de maio. 
634 Afirma Augusto de Lima afirama que o genro e filha de Claudio foram assassinados e parte de sua riqueza roubada.na 
ação. "Quando foi demolida, há alguns anos, a velha casa do sítio da Vargem, foram encontrados, debaixo do assoalho 
da sala de jantar, sete esqueletos, em perfeito estado, arruamdo uns ao lado dos outros." 
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réus foram as mais variadas possíveis. O alferes Joaquim José da Silva Xavier negou qualquer 

envolvimento na ação planejada, muito embora suas declarações fossem conhecidas em Minas e no 

Rio, e confirmadas por praticamente todos os depoentes, réus e testemunhas.  

Em inquirição tomada em 16 de junho, Domingos Abreu Vieira, embora negasse qualquer 
envolvimento na insurreição, confirmava que recebera o convite por parte de Tiradentes e Padre 
Rolim para participar do movimento.  

que,	   sendo	  seu	  hóspede	  alguns	  meses	  um	  padre	  da	  comarca	  do	  Serro	  do	  
Frio,	  por	  nome	  José	  da	  Silva	  e	  Oliveira	  Rolim;	  e	  tendo	  este	  estreita	  amizade	  
com	  aquele	  alferes,	  os	   foi	   ele,	   respondente,	   encontrar	  em	  certa	  ocasião	  a	  
tratarem	  de	  um	  levante	  nestas	  Minas	  quando	  se	  lançasse	  a	  derrama,	  cujo	  
encontro	  sucedeu	  pouco	  mais	  ou	  menos	  em	  dias	  do	  mês	  de	  dezembro	  ou	  
janeiro	  já	  do	  corrente	  ano;	  os	  quais	  lhe	  disseram	  que	  também	  entrava	  na	  
mesma	   sociedade	   o	   Cel.	   Inácio	   José	   de	   Alvarenga,	   que	   aprontava	   400	  
homens;	   o	   Vigário	   de	   São	   José	   do	   Rio	   das	   Mortes	   (Carlos	   Correia	   de	  
Toledo),	  incumbido	  também	  de	  aprontar	  gente	  das	  partes	  de	  São	  Paulo;	  e	  
o	  Des.	  Tomás	  Antônio	  Gonzaga	  -‐	  que	  os	  dirigia	  (...)	  635	  

Em sua inquirição, o Cônego Luiz Vieira da Silva remetia as pregações de Tiradentes há 
tempos ainda mais antigos.  

ainda	   no	   tempo	   em	   que	   governava	   esta	   Capitania	   o	   Exmo.	   Sr.	   Luís	   da	  
Cunha	   Meneses,	   ouvira	   dizer	   a	   várias	   pessoas	   que	   vinham	   do	   Rio	   de	  
Janeiro	   (...)	   um	   alferes,	   por	   alcunha	   o	   Tiradentes,	   andava	   na	   dita	   cidade	  
convocando	  gente	  para	  um	  levante.	  	  

Considerava tais movimentos, "uma refinada loucura".636   

Alvarenga Peixoto, ainda que confirmasse a presença em reuniões e os debates a respeito do 
movimento, tentou reduzir a importância entre o que fora dito e o que de fato pensavam e 
praticavam. Tomás Antônio Gonzaga negava por completo qualquer envolvimento. O Cônego 
Carlos Correia Toledo, preso em tentativa de fuga, e seu irmão, Sargento-mor Luiz Vaz de Piza e 
Toledo reconheceram suas culpas. Em seu depoimento, o sargento-mor, se entregava e assentia: 

E	   então	   lhe	   contou	   o	   dito	   seu	   irmão	   que	   já	   não	   ia	   para	   Lisboa,	   porque	  
estava	   justo	   em	   Vila	   Rica,	   logo	   que	   se	   pusesse	   a	   derrama,	   haver	   uma	  
levante,	   estando	   justos	   para	   isto:	   o	   Des.	   Gonzaga;	   o	   Tenente	   Coronel	  
Francisco	  de	  Paula;	  seu	  cunhado	  o	  Dr.	   José	  Álvares	  Maciel;	  o	  Dr.	  Cláudio,	  
inda	   que	   este	   se	   opunha;	   o	   alferes	   Joaquim	   José	   da	   Silva,	   (...)	   que	   era	   o	  
primeiro	   motor;	   e	   o	   Cel.	   Inácio	   José	   de	   Alvarenga,	   inda	   que	   este	   estava	  
sempre	  temeroso	  e	  não	  era	  capaz	  de	  cousa	  alguma.637	  

A primeira vítima dos conjurados foi Cláudio Manoel da Costa, que preso na casa de João 

Rodrigues Macedo, foi encontrado enforcado na própria cela no dia 4 de julho de 1789. Inquirido 

pela última vez em 2 de julho, pelos desembargadores Saldanha e Manitti, Cláudio Manoel 

demonstrava sinais de querer confessar. 

Questionado "se sabia quem eram os confederados", respondeu:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
635 Auto da Devassa da Inconfidência Mineira. Volume 2. Pag. 19.  
636 Auto da Devassa da Inconfidência Mineira. Volume 2. Pag. 144. 
637 Auto da Devassa da Inconfidência Mineira. Volume 2. Pag. 100 
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por	  efeito	  da	  dita	  prisão	  e	  das	  mais	  de	  que	   logo	  se	  teve	  notícia	   -‐	  a	  do	  Dr.	  
Alvarenga	   e	   do	   Pe.	   Carlos,	   vigários	   de	   São	   José,	   como	   também	   do	  
contratador	   Abreu	   -‐,	   se	   fez	   logo	   público	   que	   se	   meditava	   eles	   alguma	  
espécie	  de	  sublevação	  contra	  o	  estado,	  sem	  embargo	  do	  que	  nada	  disto	  se	  
manifestava	   por	   algum	   sinal	   exterior	   ou	   preparativo;	   e	   somente	   pelo	  
rumor	  que	  já	  havia	  excitado	  um	  alferes,	  por	  alcunha	  o	  Tiradentes,	  andando	  
por	  casa	  de	  várias	  pessoas	  a	  falar-‐lhes	  nesta	  matéria.638	  

Questionado, em seguida, se já ouvira falar de tais ideias subversivas, respondeu:  

"não	   há	   dúvida	   que,	   em	   casa	   do	   Dr.	   Gonzaga,	   ouviu	   por	   várias	   vezes	  
conversar	   sobre	   a	   dita	   matéria,	   formando	   o	   mesmo	   doutor,	  
hipoteticamente,	   uma	   idéia	   do	   seu	   estabelecimento	   -‐	   que	   facilmente	  
abraçam	   os	   outros	   dois:	   Alvarenga	   e	   Carlos.	   Mas	   ele,	   Respondente,	   foi	  
sempre	  de	  contrário	  parecer	  à	  sua	  criação,	  por	  causa	  de	  que,	  faltando-‐lhe	  
forças,	  não	  poderia	  subsistir."	  639	  

Perguntado por outros sócios, além de Alvarenga e o vigário Carlos Correia de Toledo, 
Cláudio Manoel ampliou o leque de denúncias, e confirmou a presença de vários conjurados que já 
haviam sido apontados.  Frequentavam e discutiam o assunto na casa de  

Domingos	  de	  Abreu	  Vieira,	  onde	  consta	  se	  achava	  o	  dito	  Tiradentes	  e	  o	  Pe.	  
José	  da	  Silva	  (e	  Oliveira	  Rolim),	  do	  Serro	  -‐	  que	  também	  diz	  indiciado	  neste	  
crime.	   Declara	   mais	   que,	   pelo	   que	   várias	   vezes	   observou	   em	   conversas	  
com	   o	   Dr.	   Gonzaga	   no	   quintal	   dele,	   Respondente,	   não	   deixavam	   os	  
denunciados	  de	  falar	  com	  extensão	  nesta	  matéria	  com	  o	  Ten.Cel.	  Francisco	  
de	  Paula	  (Freire	  de	  Andrada)	  e	  seu	  cunhado	  José	  Álvares	  Maciel	  -‐	  que	  foi	  o	  
primeiro	   que	   suscitou	   esta	   espécie	   com	   a	   lembrança	   da	   Inglaterra,	  
dizendo,	  em	  uma	  ocasião,	  que	  ele	   faria	  a	  pólvora,	  e	  que	  a	  primeira	  cousa	  
era	  tomar-‐se	  a	  caixa	  real	  -‐	  bem	  que	  isto	  era	  hipoteticamente	  e	  não	  em	  ato	  
deliberativo	  e	  ação.	  E	  desta	  espécie,	  presume	  ele,	  Respondente,	   se	   foram	  
reforçando	   as	   tentativas	   entre	   os	   três	   acima	   nomeados:	   Gonzaga,	  
Alvarenga	  e	  Vigário	  Carlos	  -‐	  que	  ele,	  Respondente,	  presume	  serem	  os	  que	  
puseram	  algum	  interesse	  na	  esperança	  desta	  ação,	  que	  jamais	  teria	  efeito	  
por	  faltarem	  todos	  os	  meios	  de	  se	  verificar.640	  

As confissões de Claudio Manoel alçavam-se à condição de provas centrais nas inquirições. 

Sua morte só aumenta o suspense dos vários segredos ocultos. Poderia estar sua morte relacionada à 

profunda depressão que a prisão lhe imprimia, ou estaria conectada justamente à sua disposição de 

delatar o que sabia e incriminar outros que até então estivessem encobertos, protegidos pela própria 

comissão que o investigava? Teria sido mera coincidência que, passados dois dias, chegava a Vila 

Rica, a comissão da Devassa enviada pelo Vice-rei, a qual por suposto, teria maior liberdade na 

condução da investigação? 

O exame de corpo de delito aponta a exata posição em que foi encontrado, típica de um 
enforcamento:  

de	   pé,	   encostado	   a	   uma	   prateleira,	   com	   um	   joelho	   firme	   em	   uma	   táboa	  
dela,	  com	  o	  braço	  direito	  fazendo	  força	  em	  outra	  táboa	  na	  qual	  se	  achava	  
passada	  em	   torno	  uma	   liga	  de	   cadarço	  encarnado	  atada	  à	  dita	   táboa;	  e	  a	  
outra	   ponta	   com	   uma	   caçada;	   e	   no	   corrediço,	   deitado	   o	   pescoço	   do	   dito	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
638 Auto da Devassa da Inconfidência Mineira. Volume 2. Pag. 129. 
639 Idem.  
640 Idem. 
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cadáver,	   que	   o	   tinha	   esganado	   e	   sufocado,	   por	   lhe	   haver	   inteiramente	  
impedido	  a	  respiração	  por	  efeito	  do	  grande	  aperto	  que	  lhe	  fez,	  com	  a	  força	  
e	  a	  gravidade	  do	  corpo,	  na	  parte	  superior	  da	  laringe641	  

A 23 de julho de 1789, Barbacena era obrigado a suspender os trabalhos da Devassa Mineira. 

A partir de fins de julho, foram os juízes do Rio quem conduziram as investigações. Decidiu-se, 

então, a transferência de vários dos acusados ao Rio de Janeiro: Maximiliano de Oliveira Lopes 

Leite, o cônego Domingos de Abreu Vieira, José Álvares Maciel, Francisco Paula de Freire 

Andrada e Luis Vaz642.  

O desgosto de Barbacena ficou evidenciado ao longo dos meses seguintes, à medida que o 

governador postergava e com mau humor respondia aos pedidos da Devassa do Rio de Janeiro por 

envio dos depoimentos já coletados em Minas. Não fosse a trocas de farpas entre a correspondência 

do Visconde de Barbacena e do Vice-rei, ficava igualmente claro aos juízes do rio, as interferências 

do governador e de seus ministros na lisura da investigação.  

Foi somente em agosto, que o tenente-coronel Francisco de Paula Andrada e seu sobrinho José 

Alvares Maciel foram presos, e somente então, que as investigações passaram a questionar o papel 

de Inácio Pamplona e João Rodrigues de Macedo. O contratador se quer havia sido inquirido, e 

substancial material coletado apontava que reuniões ocorriam em sua residência e que ele 

anfitrionara alguns dos principais conjurados.   

As inquirições do Tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrada praticamente 

confirmam a trama delatada. Sua posição era central à realização do movimento militar e, ainda que 

se defendesse, suas acusações confirmavam novamente o papel de Tiradentes, Alvarenga, Toledo e 

Pe. Rolim como membros ativos da Conjuração:  

Estando	  ele	  em	  sua	  casa	  no	  mês	  de	  janeiro,	  entraram	  a	  visitá-‐lo	  o	  Alferes	  
José	   Joaquim	   da	   Silva	   Xavier,	   o	   Coronel	   Inácio	   José	   de	   Alvarenga,	   e	   o	  
Vigário	   da	   Vila	   de	   São	   José,	   Carlos	   Correia	   de	   Toledo,	   e	   movendo	   ele	   a	  
conversação	   sobre	   a	   fertilidade,	   e	   abundância	   da	   Capitania	   de	   Minas	  
Gerais,	  concluíram	  dizendo,	  que	  se	  pertencesse	  a	  outra	  nação	  seria	  muito	  
rica	   e	   feliz;	   passados	   quatro	   ou	   cinco	   dias,	   voltaram	   os	   mesmos	   acima	  
referido	   à	   casa	   dele	   Respondente,	   e	   depois	   de	   já	   estarem	   nela,	   entrou	  
também	   o	   Padre	   José	   da	   Silva	   e	   Oliveira	   Rolim,	   e	   estando	   todos	   juntos,	  
moveram	  igual	  conversa	  à	  antecedente,	  e	  acrescentaram	  mais	  que	  o	  Abade	  
Raynal	   tinha	   sido	   um	   escritor	   de	   grandes	   vistas;	   porque	   prognosticou	   o	  
levantamento	  da	  América	  Setentrional,	  e	  que	  a	  Capitania	  de	  Minas	  Gerais	  
com	   o	   lançamento	   do	   tributo	   da	   derrama,	   estaria	   agora	   nas	   mesmas	  
circunstâncias,	  se	  o	  povo	  tivesse	  a	  tropa	  a	  seu	  favor643	  

Acusou Tiradentes de ter sido quem lhe convidou para participar do movimento, o qual 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
641 Auto da Devassa da Inconfidência Mineira. Volume 2. Pag. 137. 
642 Um documento intitulado Certidão dos Presos na Cadeira de Vila Rica,13-01-1790, expõem o fato que os 

principais envolvidos já haviam sido levados ao Rio de Janeiro: “Padre José da Silva de Oliveira Rolim, o 
Padre José Lopes de Oliveira, o Doutor Domingos Vidal Barbosa, Francisco José de Melo, Antônio de 
Oliveira Lopes, João da Costa Rodrigues, Salvador Carvalho do Amaral Gurgel,Vitorino Gonçalves Veloso, 
Alexandre da Silva, pardo, escravo do Padre José da Silva”(Anexo 4. ADIM. Vol. 1) 

643 (ADIM, vol. 5, p. 173). 



 
320 

	  

respondeu com uma negativa, repreendendo-o, “que não tivesse a confiança de falar naquela 

matéria diante dele”644. Sua culpa já estava praticamente comprovada, porém. Parte substancial das 

reuniões acontecia em sua casa.   

Pressionado, o tenente-coronel intentava afastar do rol dos diretamente envolvidos o seu 

sobrinho, José Álvares Maciel, afirmando que ele até “poderia entrar em casa dele respondente, 

porque quase sempre estava nela; porém que não se lembra, que assistisse às ditas conversas”645 

José Álvares Maciel era o mais jovem dos Conjurados. Nascido em Vila Rica, no ano de 1760, 

fora estudar em Coimbra aos 22 anos de idade. Cursou Filosofia e aproximou-se do Prof. Vandelli 

tal qual o governador Visconde de Barbacena. Formou-se três anos mais tarde e fez pesquisas 

mineralógicas na Serra da Estrela e Birmingham. Era contemporâneo de José Joaquim Maia, na 

Europa e há grandes chances de que tenha estado envolvido na missão que travou contato com 

Thomas Jefferson na França. Incumbida por grandes comerciantes do Rio de Janeiro, o contato 

diplomático não evoluiu como esperado. Os Estados Unidos já tinham sólidos interesses comerciais 

com Portugal, e não estavam dispostos a perdê-los em auxílio a confederados brasileiros. Ainda 

assim a mensagem foi transferida de Jefferson aos seus correligionários, e havia esperanças de que 

o auxílio militar acontecesse.   

 A morte de Joaquim Maia, por suposto, esfriou a missão diplomática, mas quando José 

Alvares Maciel regressou ao Brasil, encontrou um ambiente acolhedor a suas idéias, em especial 

nas figuras de José da Silva Xavier e Padre Rolim. Sobre José Álvares Maciel pesava a denúncia de 

ser o responsável por iniciar a fabricação de pólvora e a estruturação de manufaturas. Em suas 

inquirições, claro, negou qualquer envolvimento, mas reforçou a culpa àqueles que se regularmente 

se reuniam na casa de seu tio.  

Sobre a reunião de fins de dezembro na casa de Francisco de Paula, contava que:  

era	  verdade	  ter-‐se	  falado	  naquela	  ocasião	  sobre	  o	  modo	  por	  que	  se	  podia	  
fazer	   um	   levante.	   Mas	   isto	   hipoteticamente.	   Ao	   que	   ele	   Respondente,	  
obstou	   sendo	   de	   parecer	   que	   semelhante	   desígnio	   era	   moralmente	  
impossível.	   Porquanto,	   sendo	  o	  número	  de	  homens	  pretos	   e	   escravos	  do	  
país	  muito	  superior	  ao	  dos	  brancos,	  toda	  e	  qualquer	  revolução	  que	  aqueles	  
pressentissem	   nestes	   seria	  motivo	   certo	   de	   eles	  mesmos	   se	   rebelarem."	  
(...)	   "Ao	   que	   respondeu	   o	   Cel.	   Alvarenga	   -‐	   Que	   em	   tal	   caso	   se	   deveriam	  
libertar	  todos	  esses	  escravos	  e	  que	  ficava	  desvanecido	  este	  obstáculo.	  646	  

 Em outubro, o último conjurado de peso foi preso, o Padre José da Silva Oliveira Rolim, 

encontrado em Serro do Frio, e imediatamente foi conduzido a inquirições. 

Em seus depoimentos, o Padre Rolim comprometeu quase que exclusivamente o Tenente 

coronel Francisco de Paula e Alvarenga Peixoto. Tiradentes era seu grande amigo, e ainda que não 
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646 Autos da Inconfidência Mineiro. Volume 5. Pág. 280.  
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pudesse afastá-lo de envolvimento, buscou não comprometê-lo ainda mais. Como sua captura foi 

realizada em outubro, era inevitável que as investigações já soubessem parcialmente dos envolvidos 

e suas responsabilidades, dai porque, ainda que zeloso, era difícil o Padre se eximir de 

responsabilidades.  

Dez foram as inquirições a ele impostas, mas já na segunda inquirição, o Padre confessava: 
"que ele, Respondente, fora tão infeliz que, no breve período de menos de um mês antes de sua 
retirada para o Tejuco, em meados de fevereiro, teve a infausta ocasião de saber que nesta vila se 
tratava de um levante." E prosseguia:  

indo	   ele,	   Respondente,	   visitar	   aquele	   tenente-‐coronel,	   encontrou	   em	   sua	  
casa	  o	  Vigário	  de	  São	  José,	  Carlos	  Correia	  de	  Toledo,	  o	  Alf.	  Joaquim	  José,	  o	  
Tiradentes,	  o	  Cel.	   Inácio	   José	  de	  Alvarenga;	   chegando	  ao	  depois,	   também	  
de	   fora:	   o	   Dr.	   José	   Álvares	   Maciel.	   E	   conversando	   o	   tenente-‐coronel	   à	  
porte,	  entraram	  a	  falar	  na	  derrama.	  E	  que,	  quando	  ela	  se	  lançasse,	  já	  tudo	  
estava	  falado	  para	  se	  fazer	  o	  levante.647	  

Em dezembro, um resumo parcial do inquérito foi elaborado pelo Juiz João Pedro Coelho 

Torres e enviado a Lisboa. José Joaquim da Silva Xavier foi apontado como o principal articulador 

do levante. Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, o Cônego Luís Vieira e Cláudio Manoel 

seriam as cabeças responsáveis pela organização de um corpo de leis a sustentar à República. 

Francisco Paula Freire de Andrade e Domingos de Abreu Vieira organizavam reuniões em suas 

casas, as quais eram frequentadas pelos demais membros do movimento: Álvares Maciel, Carlos 

Correia de Toledo, Maximiliano de Oliveira Leite, Domingos de Abreu Vieira e o Padre Oliveira 

Rolim. 

No documento, ainda que confessasse ser Tomás Antônio Gonzaga um dos articuladores do 

movimento, confessava o juiz, que as denúncias eram contraditórias sobre sua participação. As 

investigações deveriam prosseguir a fim de elucidar a participação efetiva de: João Rodrigues 

Macedo, Coronel Aires Gomes e Vicente Vieira. A dificuldade dos procedimentos, afirmava, 

constava em não se ter provas escritas, "fatos", mas somente, "palavras". E "palavras" a favor de um 

movimento insurrecional, afirmava, eram comuns aos habitantes de Minas: "muitos dos nacionais 

presumiram que não desestimariam o exito da má empresa ainda que isto judicialmente se não 

pode demonstrar." 

Em janeiro, nova rodada de inquirição extraiu a confissão de Alvarenga Peixoto, e quatro dias 

mais tarde, o alvo foi Tiradentes. Tornara-se inútil negar sua participação, e o alferes decidiu, não só 

confessar, mas assumir toda a culpa. Sozinho, afirmava ter concebido o plano da insurreição, ou 

como ele preferia dizer: "restauração". E justificava sua conduta por ter sido preterido nas 

promoções militares de sua corporação648.  
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648 Novamente inquirido, Tomás Antônio Gonzaga voltou a negar sua participação. 
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Somente Tomas Antônio Gonzaga continuava negando veementemente sua participação, e no 

mês seguinte, a Devassa conduzida pelo Vice-rei, encerrou seus trabalhos e os enviou a Lisboa. Em 

carta, o Vice-rei foi duro em relação ao comportamento do governados Visconde de Barbacena. 

Criticou-lhe a falta de formalidades nas inquirições, e o descuido no trato de alguns suspeitos, os 

quais não teve qualquer zelo em investigar. As decisões cabiam, a partir deste momento, aos 

magistrados de Lisboa. 

As decisões fundamentais sobre a justiça a ser feita aos confederados de Minas foram tomadas 

à altura de setembro de 1790. Passado ano e meio das investigações, Melo e Castro pronunciou-se 

pela primeira vez. Não era fato novo, que "pelo vitiminoso meio de sedições, procurassem os 

Magnatas dessa Capitania iludir as Leis, e Ordens Regias, principalmente sobre objetos da Real 

Fazenda, e muito particularmente a respeito da contribuição do quinto". Diferentemente das 

demais manifestações, porém, esta, afirmava o ministro, não se efetivara limitada em atacar o 

representante do rei, mas a própria Coroa. Queriam "extinguir enfim nessa Capitania o domínio de 

Portugal, formandose de toda ella hua Republica a immitação da que praticarão as Colonias 

inglezas."649   

No documento, embora ajuizasse que era demasiada a cobrança de todo o quinto atrasado de 

uma só vez, não relacionava o quanto sua política de lançar derrama ia de encontro ao intento 

prometido. E, de maneira confusa, parecia não compreender como, ao mesmo tempo em que o 

próprio governador afirmava que as Minas encontravam-se decadentes, estes homens continuavam 

valorizar a riqueza dos recursos naturais da Capitania e suas potencialidades.  

Resolviam as autoridades portuguesas conduzir uma investigação final, conduzida por um 

tribunal de Alçada, para o qual foi nomeado como presidente, o desembargador Sebastião Xavier 

Vasconcelos Coutinho, e como assistentes Antônio Gomes Ribeiro e Antônio Diniz da Cruz e 

Silva. Enviados ao Brasil, reuniram-se no Rio de Janeiro, onde se encontravam os principais réus.   

As novas inquirições evidenciaram quão profundo e complexo foi o movimento de Minas, e 

confirmaram a suspeita de incoerências na Devassa Mineira. A Alçada mandaria prender duas das 

principais testemunhas: Bazílio de Brito Malheiro e Inácio Pamplona, quem julgava "mais culpados 

do que muitos dos que estão presos"; também transformou Vicente Vieira da Mota, guarda-livros 

de João Rodrigues Macedo, e José Aires Gomes, os quais já haviam prestado depoimento como 

testemunha, em réus.  

Várias foram as acareações conduzidas, mas poucas informações significativas foram delas 

extraídas, tendo ficado mais explícitas a calúnias e difamações entre os envolvidos. Nesta nova 

rodada de inquirições Tiradentes eximia-se de já ter acertado a contratação de insurgentes à causa 

do movimento, e negava veementemente que estava disposto a matar o governador. Gonzaga, por 
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seu turno, confessava ter participado das reuniões na casa de Francisco Paula Freire de Andrada, em 

fins de dezembro, muito embora afirmasse desconhecer por completo o assunto.  

Procedeu-se, no Rio de Janeiro, no dia 18 de abril de 1792, a sentença definitiva da Alçada 

sobre os réus imputados no envolvimento da Conjuração Mineira. Edifícios públicos e casas 

particulares foram devidamente adornados, e os regimentos militares de reservas da cidade foram 

mobilizados para participar da encenação de poder. A reunião extraordinária da alçada tomou 18 

horas. Iniciou-se pela manhã, e avançou até madrugada. Duas horas tardou a leitura completa da 

sentença final.  

A princípio, foram sentenciados a morte natural na forca: Joaquim José da Silva Xavier, 

Francisco de Paula Freire de Andrada, José de Alvarenga Peixoto, José Álvares Maciel, Luis Vaz 

de Toledo, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, José de Rezende Costa, pai, José de Resende 

Costa, filho; Domingo de Abreu Vieira, Domingo de Vidal Barbosa e Salvador Carvalho do 

Amaral Gurgel.   

As lideranças teriam alguns agravantes em suas sentenças. Tiradentes seria decapitado e seu 

corpo esquartejado. Sua casa seria destruída e salgado o terreno. Francisco de Paula, Inácio José de 

Alvarenga, José Álvares Maciel e Luís Val Toledo também seriam decapitados e suas cabeças 

seriam expostas em postes pregados em frente suas residências. 

Tomás Antônio Gonzaga, Vicente Vieira da Mota, José Aires Gomes, Antônio de Oliveira 

Lopes, João Dias da Mota e Vitorino Gonçalves Veloso eram condenados ao degredo. Os falsos 

acusadores Fernando José Ribeiro e José Martins Borges seriam açoitados, levados a baraço pelas 

ruas, e obrigados a rodar três vezes a forca.  

Algemados em um quarto da prisão conhecido por Oratório, por quatro horas estiveram os 
sentenciados com liberdade de falarem e de se acusarem mutuamente. Neste meio tempo, foram 
expedidos os últimos recursos da defesa. Frei Raimundo da Anunciação Penaforte, testemunha 
ocular descreve a cena:  

Então	   se	   via	   representada	   a	   cena	   mais	   trágica	   e	   cômica	   que	   se	   pode	  
imaginar.	  Mutuamente	  se	  pediram	  perdão	  e	  o	  deram.	  Porém,	  cada	  um	  fazia	  
por	   imputar	  a	   sua	  última	   infelicidade	  ao	  excessivo	  depoimento	  do	  outro.	  
Como	  tinham	  estado,	  há	  três	  anos,	  incomunicáveis,	  era	  neles	  mais	  violento	  
o	   desejo	   de	   falar	   do	   que	   a	   paixão	   que	   uma	   tal	   sentença	   cravaria	   em	   seu	  
corações.	  Parecia-‐lhes	  sonho	  o	  que	  ouviram.650	  

Reapareceu, então, o ministro de justiça, afirmando não terem sido admitidos nenhum dos 
recursos apresentados pelos réus. E continuava o juiz: 

	  Não	  são	  admitidos	  os	  úlimos	  embargos,	  pelas	  razões	  expendidas	  (...)	  mas,	  
vista	   a	   Carta	   da	   Rainha	   Nossa	   Senhora	   (...)	   comuta-‐se	   aos	   réus,	   exceto	  
Tiradentes,	   a	   pena	   de	   morte	   em	   degredo	   perpétuo	   para	   os	   lugares	   da	  
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África.	   E	   se	   tornarem	   à	   América,	   morrerão	   irrevogavelmente	   morte	  
natural	  da	  forca	  para	  sempre.651	  

Novo frenesi tomou conta do Oratório, relata nossa testemunha. 

A	  pena	  não	  pode	  pintar	  os	  extremos	  de	  alegria	  que	  se	  deixaram	  ver,	  tanto	  
nos	  réus	  como	  nos	  outros	  presos	  da	  Cadeia	  e	  na	  infinita	  gente	  que	  estava	  
esperando	  pela	  última	  e	  fatal	  decisão.	  

No	  meio	  e	   tão	  vivos	   transportes	  de	  alegria,	   só	  o	  Tiradentes	  estava	   ligado	  
de	   mãos	   e	   pés	   -‐	   que	   justamente	   foi	   declarado	   por	   último	   sedutor	   -‐	   e	  
testemunhou	   esta	   não	   esperada	   metamorfose;	   mas	   tão	   corajoso	   como	  
constrito,	   respondeu	   ao	   diretor	   que	   o	   confortava	   até	   aqui:	   -‐	   ‘Que	   agora	  
morreria	  cheio	  de	  prazer,	  pois	  não	   levava	  após	  si	   tantos	   infelizes	  a	  quem	  
contaminara.	   Que	   isto	  mesmo	   intentara	   ele,	   nas	  multiplicadas	   vezes	   que	  
fora	  à	  presença	  dos	  ministros,	  pois	  sempre	  lhes	  pedira	  que	  fizessem	  ele	  só,	  
a	  vítima	  da	  lei’652	  

  Três dias mais tarde, sábado, dia 21 de Abril, logo cedo, a população alvoroçava-se para ver o 
evento final da Conjuração Mineira. Por volta de 8 horas da manhã iniciou-se a procissão, que da 
prisão caminhou até o Campo da Lampadosa, onde fora montada na véspera a forca. Um séquito 
rodeava Tiradentes, vestido em alva.  

	  Abria	   caminho,	  por	   entre	  o	  desfilamento	  dos	  Regimentos	  que	  bordavam	  
as	   ruas	   -‐	   a	   Primeira	   Companhia	   do	   Esquadrão;	   seguia-‐se	   o	   clero,	   a	  
Irmandade	  e	  os	  religiosos	  que	  rodeavam	  o	  padecente,	  repetindo	  os	  salmos	  
próprios	  para	  estas	  ações.653	  

Por volta de 11 horas chegava a procissão ao campo da Lampadosa. A praça encontrava-se 

cercada por tropas militares, e as principais autoridades governamentais. Estavam presentes. A forca 

montada era mais alta que de costume, tendo sido construídos vinte degraus até o patíbulo. 

Tiradentes "Ligeiramente subiu os degraus", "sem estremecimento algum, deu lugar ao carrasco 

para preparar o que era necessário" e "pediu-lhe que abreviasse a execução.".  

Iniciou-se a reza do Credo:  

Creio	  em	  Deus	  todo	  poderoso,	  Criador	  do	  céu	  e	  da	  Terra;	  e	  em	  Jesus	  Cristo,	  
seu	   único	   Filho,	   nosso	   Senhor;	   que	   foi	   concebido	   pelo	   poder	   do	  Espírito	  
Santo,	  nasceu	  da	  Virgem	  Maria,	  padeceu	  sob	  Pôncio	  Pilatos,	  foi	  crucificado,	  
morto	   e	   sepultado,	   desceu	   à	  mansão	  dos	  mortos,	   ressuscitou	   ao	   terceiro	  
dia;	   subiu	   aos	   céus,	   está	   sentado	   à	   direita	   de	   Deus	   Pai	   todo-‐poderoso,	  
donde	  há	  de	  vir	  a	  julgar	  os	  vivos	  e	  os	  mortos.	  	  

Creio	  no	  Espírito	  Santo,	  na	  Santa	  Igreja	  Católica,	  na	  comunhão	  dos	  santos,	  
na	  remissão	  dos	  pecados,	  na	  ressurreição	  da	  carne,	  na	  vida	  eterna	  (...)	  

Era 11 horas e 20 minutos. Um violento empurrão do carrasco laçou fora do patíbulo Joaquim 

José da Silva Xavier. Preso pelo baraço o pescoço, o restante do corpo contorcia. Lançou-se, por 

misericórdia, o carrasco sobre o corpo da vítima, quebrando-lhe a espinha dorsal e aliviando-lhe o 

sofrimento.  

Por três horas o corpo de Tiradentes ficou exposto. Retirado do patíbulo, foi conduzida de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
651 Maxwell (1978) 
652 Auto da Devassa da Inconfidência Mineira. Volume 9. Pág. 171. 
653 Auto da Devassa da Inconfidência Mineira. Volume 9. Pág. 174. 
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carreta por soldados até o Regimento onde se instalara a Batalha de Estremoz, e aí, foi decapitado e 

esquartejado, sendo suas partes metidas em sacos de couro, cheias de sal.   

No mesmo dia, o Regimento iniciou sua marcha às Minas. No caminho, as partes do corpo de 

Tiradentes foram espalhadas em locais onde o alferes propagandeara a conjuração: um lugar 

conhecido como Sítio da Cebola, outra, na Borda do Campo, em Varginha, um terceiro, em Carijós. 

Chegaram os soldados em Vila Rica, a 21 de maio, colocaram a cabeça de Tiradentes em uma 

gaiola e prenderam-na numa estaca, no centro da Praça do Morro da Santa Quitéria, hoje, Praça 

Tiradentes. Deveria ficar aí exposta até que o tempo a consumisse.  

 
Figura 26 

 

 

 

 

Tiradentes	  esquartejado.	  Pedro	  Américo	  (1893) 
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5. CONCLUSÃO 

A compreensão e simbolismo da Conjuração Mineira é parte fundamental da história colonial de 

Minas Gerais e do Brasil. O evento é um dos ápices da trajetória da Capitania - síntese do Brasil 

Setecentista. Daí porque a escolha da morte de Tiradentes como o marco final deste longo século das 

Minas Gerais.   

Iniciado com a bandeira de Fernão Dias Paes Leme e o descobrimento de ouro pela entrada de 

Arzão, em meados de 1690, o esquartejamento e decapitação do alferes José Joaquim da Silva Xavier é 

manifestação clara e evidente do poder enquanto substância precípua na relação entre Portugal – 

personificado pela Rainha, D. Maria I, e seu governador, Visconde de Barbacena –, Minas Gerais e o 

Brasil Colônia.  

Nas Instruções de Martinho de Melo e Castro ao Visconde, este o alertara ao fato de que a 

Capitania de Minas Gerais tinha um histórico de insurreições e a Coroa sempre tivera grandes 

dificuldades em submetê-la. Desde o primeiro manifesto aurífero no Sertão dos Cataguazes, a Coroa 

portuguesa buscou vincar seu aparato de dominação à região e à leva de imigrantes aventureiros 

dispostos a galgar a Serra da Mantiqueira ou adentrar pelas fazendas do Rio São Francisco. 

O Regimento de 1702 é uma das mais importantes peças documentais deste período. A estratégia da 

Metrópole era clara: isolar a região aurífera, proibindo-lhe o trânsito para além de três caminhos, e 

aplicação de um órgão específico, a Intendência das Minas, para execução das ordens de organização da 

atividade extrativa do ouro. Não só era a responsável por distribuir as datas, como também de cobrar o 

quinto. Era então o guarda-mor figura central da organização burocrática.   

Neste território longínquo, apartado da zona de ocupação costeira e do poder lusitano, décadas 

tomariam até serem construídas as condições materiais básicas para o sustento da crescente população 

que para aí seguia, convivendo com o poder do ouro de uns; a fome e a miséria de muitos.  

A tensão na região fez estourar uma série de motins paulistas e emboabas pelo controle das áreas de 

mineração e das atividades de abastecimento alimentar. Iniciados nas fazendas do São Francisco, 

subiram o Rio das Velhas, chegaram aos distritos mineradores de Vila Rica e Nossa Senhora do Carmo, 

depois a Piranga e ao Rio das Mortes. Foram as forças leais a D. Pedro II obrigadas a imiscuir-se nos 

conflitos, mas, para tal, sua força militar encontrava-se longe, em São Paulo e no Rio de Janeiro.  

O ouro permitiu a ascensão de ricos potentados: mineradores e fazendeiros.  Borba Gato e Manuel 

Nunes Viana são duas personalidades que junto aos governadores, Fernando Mascarenhas Lencastre 

(1705 – 1708) e Antônio de Albuquerque Coelho (1709 – 1713), conformam uma relação estrutural de 

poder do território colonial.  

Os emboabas não só expulsaram os paulistas das regiões minerais, como proclamaram Manuel 
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Nunes Viana governador interino. Proclamaram-no e assim que o governador legítimo, Fernando 

Mascarenhas, chegou à região, vindo do Rio de Janeiro, expulsaram-no também.  

A missão real foi repassada a um novo governador, Antônio de Albuquerque, que se dirigiu ao 

sertão de maneira mais discreta, e diplomaticamente acertou com Manuel Nunes as condições para que o 

direito real voltasse a exercer autoridade legítima à região. Manuel Nunes assentia em retornar às suas 

fazendas no São Francisco, mas não sem antes garantir que o governador acatasse as nomeações de 

cargos por ele designados. 

O período inorgânico de dominação sobre a Capitania de Minas durou pelo menos mais dez anos. 

Nova onda de rebelião estourava em Pitangui, em 1719, e mais agressiva, em Vila Rica, no ano seguinte. 

Não eram mais paulistas e emboabas que se enfrentavam, mas súditos, contra as ordens de D. João V e 

do Conde de Assumar referentes à tributação do quinto e à implantação das casas de fundição e moeda.  

A figura de Manuel Nunes Viana ainda está aí presente, mesmo que como uma sombra, enquanto o 

protagonismo dos 18 dias de revolta coube ao mercador minhoto, Filipe dos Santos, e ao poderoso 

minerador português, Pascoal da Silva Guimarães. Os revoltosos chegaram a cercar a casa do 

governador e impor-lhe que acatasse uma agenda política na qual a revogação das casas de fundição era 

a primeira condição.  

A vingança do Conde de Assumar seria, porém, cirúrgica. Tendo conduzido uma investigação que 

apurou quem eram os líderes, subitamente invadiu Vila Rica com a nova tropa de dragões, prendeu 

Pascoal da Silva, tacou fogo em todo um bairro que era proprietário, e o deportou rapidamente a Lisboa. 

Em seguida, capturou e executou Filipe dos Santos, em praça pública, ainda que tal punição não fosse 

cabível a portugueses de nascimento. Obrigado a se explicar perante o rei, o Conde de Assumar era 

assertivo, o poder real não era respeitado na região e agira ele a favor de Sua reputação. 

A Capitania de Minas Gerais foi devidamente incorporada à estrutura do poder imperial português a 

partir de 1720. Confirmando-se com cada vez mais evidência o vulto e a regularidade do ouro daí 

extraído, cabia à Coroa portuguesa efetivamente se fazer mais presente. As circunstâncias obrigavam a 

autonomização da região em relação à administração das Capitanias de Rio de Janeiro e São Paulo, e a 

interiorização do aparato administrativo, tributário, jurídico e militar da política colonial portuguesa.  

 Entre 1720 e 1750, a mineração em Minas Gerais vivenciou o seu auge. Além do ouro, descobriu-

se diamante na comarca do Serra Frio, no arraial do Tejuco. Eram agora os diamantes de Minas que 

chegavam a Lisboa e, infestando o mercado de pedras preciosas, abaixava-lhes demasiado o preço. Pelas 

ordens de D. João V, cabia ao governador D. Lourenço de Almeida assumir a responsabilidade de impor 

novas leis à região, mas seu sucesso foi relativo, sendo capaz unicamente de aplicar o sistema de 

cobrança do quinto por bateia, e incapaz de conter os descaminhos e coibir a exploração clandestina.  

A partir da mineração, Minas acumulou o maior contingente demográfico do Brasil Colônia, e 

assentou tal população ao redor de vilas urbanas que se formavam ao sopé e à crista das montanhas. 
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Como o resultado do trabalho do minerador era poder de compra e moeda sonante, uma série de 

atividades foi estimulada a partir de sua demanda, diversificando progressivamente a estrutura produtiva 

da Capitania. Da mineração, floresceu a agricultura, a pecuária, as manufaturas e os serviços comerciais 

da região. O poder do ouro erguia uma sociedade mais urbana e diversificada econômica e socialmente 

que o Brasil do Açúcar.  

Como consequência do poder de compra do ouro em pó, as demandas da sociedade mineira 

engendraram, outrossim, laços produtivos e comerciais em regiões alhures. Novamente a pecuária, tanto 

do Sul como do Norte e Nordeste, assumiam a responsabilidade por garantir conexão entre as diferentes 

regiões do Brasil. Moviam-se não mais em direção ao engenho de açúcar, mas ao interior do Brasil. 

Guiados pela demanda do ouro, percebemos aí um processo germinal de divisão regional do trabalho 

entre as antigas “ilhas econômicas” que predominavam no Brasil - colônia, e a concretização de 

conexões econômicas e sociais que estabeleceram os rudimentos do mercado e da fronteira nacionais no 

século seguinte.   

São estas transformações vivenciadas pelo Brasil setecentista, em seus mais amplos aspectos – 

político, econômico, demográfico, cultural –, que o elevam à condição de principal colônia do império 

ultramarino português. E são também estes impactos qualitativos que devem ser analisados quando 

buscamos diferenciar as contribuições do “Brasil do Ouro” frente o “Brasil do Açúcar” à nossa história.   

Na metade da centúria, a população da Capitania já alçava 230 mil indivíduos, sendo 88 mil 

escravos. E como cada escravo era, então, o principal ativo de produção, e Minas detinha um dos 

principais plantéis do Brasil colônia, esta nos parece ser uma prova cabal de seu peso econômico.   

Aos negros e mestiços escravizados, como as possibilidades de alforria e manumissão eram baixas, 

a fuga foi sempre uma opção atraente. Contra a disseminação de quilombos em Minas, foi publicado o 

Regimento de capitães de mato a fim de se organizar e regularizar a profissão. A Coroa portuguesa, que 

antes combatera colonos livres insurretos, faria o Quilombo de Campo Grande - o mais importante 

agrupamento quilombola do Brasil Setecentista – seu alvo preferencial, lançando-lhe uma série de 

ataques entre 1743 e 1760, até destruí-lo por completo.  

Assim como as guerras fundiram os territórios na Europa, foram as ações militares sobre o 

Quilombo do Ambrósio que garantiram a Minas o território circunvizinho à Serra da Canastra e o 

Triângulo Mineiro. O mestre-de-campo Inácio Correia Pamplona inclui, pela primeira vez, seu nome na 

história de Minas como sendo um dos responsáveis pela destruição do Quilombo do Ambrósio e pelo 

início de ocupação desta região. Uns anos mais tarde, seria ele um dos principais delatores da 

Conjuração Mineira.  

A realização da política colonial dependeu sempre da conquista do território, da organização das 

atividades produtivas em proveito do poder dominador e da capacidade de mando das ordens, e são estas 

capacidades que fazem o governador Gomes Freire de Andrada figura central na estruturação da política 
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colonial sobre o Brasil neste período. O acúmulo de jurisdições que coube a ele pessoalmente governar 

teve como foco melhorar a organização administrativa e os controles militar e fiscal das Capitanias do 

Centro-Sul. Ao longo de trinta anos de dedicação à Coroa portuguesa, suas funções foram variadas. 

Esteve à frente do processo de organização do Distrito Diamantino e contribuiu ao estabelecimento dos 

contratos do diamante e da implantação do regime de Capitação e Maneio à Capitania de Minas. 

Combateu as tropas espanholas, em Sacramento, entre 1736 e 1737, e, após a assinatura do Tratado de 

Madri, foi designado para liderar a comissão portuguesa de demarcação de fronteiras.  Enfrentou índios 

armados pelos jesuítas ao longo da década de 1750, ciente que também os ingleses maquinavam o 

tabuleiro.  

Em Minas, a Coroa portuguesa buscou, antes de tudo, impor seu controle sobre a atividade extrativa 

e tributária sobre o ouro. Sob o direito enfitêutico do rei sobre as minas de ouro, Minas experimentou 

diversas formas de experiência tributária sobre o ouro. A cobrança do quinto por bateias vigorou nos 

primeiros anos. O quinto incidia sobre o número de escravos mineradores, e a cobrança dependia 

fundamentalmente dos superintendentes de comarca. Sem força suficiente para coibir os mineradores de 

esconderem seus escravos, a Coroa portuguesa induziu as Câmaras a aceitarem um regime de tributação 

com uma cota fixa, que a elas caberia arrecadar. Foi acordado por uma finta inicial de 30 arrobas, e 

posteriormente o Conde de Assumar alterou-a para 25 arrobas, com a ressalva de que caberia ao rei a 

cobrança das entradas e passagens.  

Partiria da Coroa a decisão de implantar as casas de fundição e moeda, em 1720. Também as 

ordens de imposição do Regime de Capitação e Maneiro, em 1735. Por fim, a lei de 3 de dezembro de 

1750, que estabeleceu a segunda experiência de casas de fundição, desta vez, porém, sem casas de 

moeda. Alterava-se o regime, alterava-se o regime monetário. E nesta segunda experiência, o ouro em 

pó continuaria permitido a circular no mercado interno da Capitania. Assentida as facilidades que a 

circulação do ouro em pó dava aos descaminhos, ficava estipulada uma quantidade mínima do valor do 

tributo e a possibilidade de lançamento de derrama para cobrar dívidas atrasadas.  

O ouro forjou as Minas Gerais e a partir dela, o Brasil. Mas tudo correu aos auspícios da Coroa 

portuguesa, que impôs seu mando sobre os territórios aurífero e diamantífero, organizou as atividades 

extrativas, impôs os tributos e as formas de recebê-los, assim como puniu para manter a ordem. Esta 

capacidade de mando da Coroa portuguesa garantiu-lhe aferição imediata da riqueza extraída das minas 

auríferas, e conferiu a característica bulionista que caracteriza o mercantilismo português.  

Paralelamente à incorporação de Minas Gerais ao império ultramarino português e da drenagem das 

riquezas minerais a Lisboa, era Portugal quem lutava contra sua inserção periférica e submissa no 

sistema político internacional europeu.  

Nunca perdidos na memória os tempos das grandes navegações, mas a realidade era 

completamente distinta. Portugal deixara de ser uma grande potência desde a morte de D. Sebastião, em 
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1580. Seguiram-se 80 anos de cativeiro, antes dos 28 anos de guerra de reconquista de sua soberania. 

A Guerra dos 30 Anos fomentou a possibilidade de rebelião contra a Dinastia Habsburgo de 

Espanha, e Portugal buscou auxílio diplomático e militar nos inimigos de seu inimigo. França e 

Inglaterra não estiveram dispostos a auxílios benevolentes. Por um lado, Luís XIV usou Portugal como 

instrumento diplomático para estabelecer suas pazes com a Espanha, por outro, a Inglaterra de Cromwell 

se dispôs a ajudar, mas ao preço de cessões territoriais, benefícios comerciais e jurídicos.  

Reconquistada a independência política, o ouro prometeu novas oportunidades a D. João V, D. José 

I e D. Maria I, mas estes não lograram converter em plenitude esta riqueza inesperada em alteração 

substancial do poder lusitano. Uma ação dilapidadora e imediatista explica parcialmente o porquê do 

impacto do ouro sobre a economia portuguesa ter sido restrita e tal incapacidade contribuía, por suposto, 

à manutenção de Portugal como potência de segunda ordem e periférica na geopolítica internacional.    

Destituída a Espanha Habsburgo de seu posto de grande potência, a partir do último quartel do 

século XVII, passava a ser a Inglaterra quem assumia as iniciativas de contensão do poder da França. As 

Províncias Unidas, por sua própria vizinhança à França, foram gradativamente perdendo a influência 

conquistada desde sua independência.  

Seis foram as guerras entre ingleses e franceses ao longo de 1688 e 1815, período o qual tem sido 

denominado de “II Guerra de 100 Anos”. A vulnerabilidade militar de Portugal implicou que sua 

sobrevivência política e a preservação de seu império continuavam dependentes das ações das grandes 

potências, e sua estratégia foi a de buscar manter irresoluta neutralidade sempre que possível. Quando a 

postura ficou insustentável, optou pela preservação da aliança que construíra com a Inglaterra. A 

Espanha, única potência com quem divide fronteira, consistia a principal ameaça identificada pelos 

estadistas portugueses. Esta era uma unanimidade entre D. Luís da Cunha, Carlos Brochado, Pombal. A 

aproximação entre Espanha e França, possibilidade que se tornou cada vez mais real depois que a 

Dinastia Bourbon assumiu a Coroa hispânica, consistia o cenário mais temerário pelos portugueses. 

Receio este que houvera se realizado: na Guerra de Sucessão Espanhola, na Guerra de Sete Anos e na 

Guerra Napoleônica.  

Se a aliança francesa confirmava-se como uma esperança vã, o auxílio inglês mostrou-se muito 

mais certeiro. Portugal fortalecia nesta decisão sua condição de potência marítima e sua importância 

Atlântica. Aos ingleses, o auxilio militarmente prestado aos portugueses era interessante porque evitava a 

revitalização do projeto de dominação da Península Ibérica pelos espanhóis. Do ponto de vista da 

estratégia militar, a aliança militar anglo-lusitana ampliava consideravelmente seu raio de ação sobre o 

tabuleiro. Portugal poderia funcionar como um território auxiliar para invasão das forças inglesas sobre o 

continente, ou como um território auxiliar para ataques anfíbios pelo Mediterrâneo. Neste sentido, 

Lisboa, Gibraltar, as ilhas Baleares e Minorca combinavam-se na execução dos movimentos ofensivos.  

Em complementação à importância geoestratégica, Portugal adquiriu, a partir da descoberta do 
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ouro, grande importância geoeconômica à Inglaterra. Importantes ao financiamento da guerra, à 

realização de comércio internacional e à organização de um sistema monetário e creditício, o ouro das 

Minas Gerais sustentou uma relação econômica e diplomacia peculiar entre Portugal e Grã-Bretanha.  

O secular rastro deixado pelo ouro aprofundou a dependência econômica, comercial, financeira, 

jurídica e militar que a Inglaterra gradualmente impôs a Portugal. Ao mesmo tempo em que o ouro 

brasileiro eliminou as restrições externas ao balanço de pagamentos português, ficou escancarado o 

processo de sangria monetário que a economia portuguesa sofria. Há, neste sentido, uma sintonia entre 

as trajetórias da atividade mineradora do Brasil e a balança comercial anglo-lusitana, também entre os 

saldos comerciais da balança comercial e o acúmulo de reserva de ouro no Banco da Inglaterra e na Casa 

da Moeda em Londres.  

Um dos mais evidentes sinais dessa submissão internacional vivenciada por Portugal foi a 

permanente sangria monetária do reino, provocada pelos déficits sistemáticos de sua balança de 

comércio e serviços. O ouro de Minas foi drenado a Londres via comércio e contrabando. Cruzou o 

Canal da Mancha, em fluxo regular e montante tal que não passou despercebido pelos estadistas 

europeus e seus diplomatas, os quais faziam vezes de espiões.  

Pombal foi um dos mais importantes ministros portugueses. Junto a D. Jose I, centralizaram o poder 

real ao combateram seus inimigos jesuítas e Távoras. Adotaram na América, por seu turno, uma política 

de fomento à economia colonial, e buscaram sua organização comercial e logística a partir das 

companhias de comércio monopolistas, tais quais os ingleses faziam. Em seu projeto, a ideia de ocupar e 

defender a América portuguesa beneficiava e era de interesse da Metrópole, e crente de que sem a 

cooptação de uma parte da elite local seria impossível a preservação do sistema colonial, assentia uma 

maior participação dos luso-brasileiros na estrutura administrativa.   

A morte da política pombalina e a ascensão de Martinho de Melo e Castro no reinado de D. Maria I 

provocou profunda mudança no padrão de atuação da política colonial sobre o Brasil. Em oposição 

direta ao grupo que depunha, D. Maria I garantiu amplos benefícios à nascente burguesia lusitana, 

suprimindo os monopólios das companhias comerciais e permitindo um sistema de comércio livre da 

rigidez dos comboios de frotas. Liberal aos portugueses, adotava uma postura mais controladora sobre a 

estrutura produtiva do Império Português, a começar, proibindo-o explicitamente de desenvolver um 

setor manufatureiro pelo Alvará de 1785.    

A rigidez da política colonial de D. Maria I recebeu seu coroamento na Instrução do Secretário 

Martinho de Melo e Castro ao governador Visconde de Barbacena, onde o orienta sobre a necessidade 

de lançar derrama e efetivar a cobrança das dívidas atrasadas do quinto do ouro. De olhos vedados à 

nova realidade da atividade mineradora, no afã de fortalecer os vínculos de dependência do império, as 

políticas propostas acabaram por acelerar as tensões em Minas Gerais.  

Tendo como base a experiência das 13 colônias norte-americanas e o pensamento iluminista em 
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florescimento na Europa, uma parte da elite organizou-se para tomar o poder. Diferentemente da Guerra 

dos Emboabas ou da Revolta de Vila Rica, agora, em 1789, a plutocracia mineira questionava a 

subserviência política de Minas a Portugal, e reunia-se a fim de conquistar sua independência e estruturar 

uma República livre da Monarquia portuguesa.  

Tendo por base as denúncias e confissões dos réus, a reunião decisiva da Conjuração Mineira 

aconteceu em 26 de dezembro de 1788, na casa do Tenente-coronel do Regimento da Cavalaria Regular 

de Vila Rica, Francisco de Paula Freire de Andrada. Estavam presentes João Rodrigues de Macedo, 

Carlos Correia de Toledo, José Álvares Maciel, Padre José da Silva de Oliveira Rolim e Joaquim José da 

Silva Xavier. A eles, se juntariam o capitão Maximiliano de Oliveira Leite, e, um pouco mais tarde da 

noite, Tomás Antônio Gonzaga.  

Planejava-se fazer de Vila Rica o palco principal do motim. O lançamento da derrama e o inevitável 

sentimento de desgosto que a população nutriria conformariam atmosfera perfeita para que se angariasse 

a simpatia geral do povo. A senha para o início do motim seria dada por Francisco Paula Freire de 

Andrada, o qual anunciaria a data da insurreição a partir do código: "tal dia é o meu batizado".   

O motim teria a conivência garantida pelo Tenente-coronel. Enquanto um grupo armado 

previamente deslocado para as redondezas da vila provocasse algazarras e destruições na vila, seria dado 

certo tempo para que o alferes Tiradentes pudesse se deslocar até Cachoeira do Campo. Não foi 

decidido, porém, se deveria prender ou executar o governador. As duas opções foram discutidas, não 

tendo sido acordada qual a melhor ação.    

A fim de defender a República, estavam dispostos e organizados os conjurados a pegar em armas. 

Na reunião, as discussões centrais giraram em torno da logística, tática e estratégia necessárias para 

conduzir o inevitável enfrentamento militar. Os homens mais ricos mobilizavam-se para comprar 

cavalos, armas, pólvora e balas. Propunha-se, em lugar de pagamento do quinto, a apropriação das 

receitas tributárias da Capitania.  

Em seus depoimentos, tanto Francisco Paulo Freire de Andrada como Joaquim José da Silva 

Xavier tinham como fundamental a participação de cariocas e paulistas. O exemplo da Revolução 

Americana era particularmente adequado aos confederados mineiros. Contatos pessoais e diplomacia se 

fariam fundamentais ao sucesso da insurreição e, no desempenho desta função, a participação de 

Tiradentes era central. Focava o alferes em angariar forças no Rio de Janeiro, mas sua influência era 

muito maior estando ele em contato direto com outros conjuradores que faziam alianças regionais: na 

comarca do Rio das Mortes, junto ao Cônego Toledo; no Tejuco, junto a Pe. Rolim; e na comarca do 

Serro, junto ao comerciante Domingos Abreu Vieira.  

Impossível afirmar com precisão as motivações destes homens. Por suposto, vários tinham suas 

motivações individuais e, da sua participação na organização e defesa da nova República, pretendiam 

assumir postos de importância que reforçassem sua posição pessoal. Se havia motivação financeira por 
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parte de João Rodrigues de Macedo e Joaquim Silvério dos Reis, ambos completamente endividados 

com o erário régio, ou por parte do comerciante Domingo de Abreu Vieira, temeroso quanto ao 

pagamento do quinto que lhe caberia, definitivamente não era esta a motivação do alferes Joaquim José 

da Silva Xavier. Parte substancial das denúncias e inquirições auferidas apontam a um proto-

nacionalismo consciente em suas falas e ações. E ele próprio confessava ser esta sua estratégia de 

persuasão dos homens à sua causa.  

Valorizava a natureza e os recursos naturais de Minas Gerais, e intentava convencê-los de que a 

materialização do potencial existente na Capitania deveria ser realizada à ampliação do bem-estar de 

seus habitantes. Nossa pobreza, afirmava Tiradentes, era  

"só	   porque	   a	   Europa,	   como	   uma	   esponja,	   lhe	   estivesse	   chupando	   toda	   a	  
substancia,	  e	  os	  Exmos.	  Generaes	  de	  tres	  em	  tres	  annos	  traziam	  uma	  quadrilha,	  
a	   que	   chamavam	   creados,	   que	   depois	   de	   comerem	   a	   honra,	   a	   fazenda,	   e	   os	  
officios,	  que	  deviam	  ser	  dos	  habitantes,	  se	  iam	  rindo	  delles	  para	  Portugal."	  

 No programa da Inconfidência, extraídos das denúncias, confissões e ataques entre os réus, 

observamos traços deste mesmo desejo de soberania e alteridade, que afloravam em parte de uma elite 

colonial consciente de suas particularidades e que progressivamente adquiriu confiança em seus 

atributos. Queriam os mazombos mudanças estruturais do ponto de vista político e econômico, mas não 

lhes podemos imputar nenhum desejo de alterações profundas nas relações de trabalho existentes. Conta-

se que discutiram o assunto, em específico as dificuldade advindas de se controlar a participação de 

negros e escravos no movimento a partir do estouro da guerra. As opiniões ficaram divididas. Uns teriam 

se mostrado temerosos, outros, dispostos, pelo menos teoricamente, a conceder liberdade aos escravos 

dispostos a lutar pelo mesmo ideal de liberdade.   

Objetivavam os conjurados a organização de uma República, cuja capital seria em São João d'El 

Rei. Seria refundada uma casa da moeda, e o câmbio seria novamente elevado a R.1$500 réis por oitava 

de ouro; Serro do Frio seria subtraído da área do Distrito Diamantino e aí mineração de ouro seria 

liberada; a produção manufatureira seria estimulada, com especial foco na mineração de ferro; seria 

erguida uma fábrica de pólvora, por necessidade óbvia de segurança; e seria fundada uma universidade 

em Vila Rica. Seguindo os passos dos revoltosos norte-americanos, o regime monárquico seria 

destruído, seriam criados parlamentos em cada uma das cidades, também um parlamento central na nova 

Capital.  

Segundos os denunciantes, caberia ao grupo de letrados composto por Claudio Manoel, Tomás 

Antônio Gonzaga e o Padre Carlos Toledo a organização das novas leis da República. Sua nova 

bandeira, por sugestão de Tiradentes, deveria conter como símbolo um triângulo que representasse a 

Santíssima Trindade; mas a tal ideia se contrapôs Alvarenga Peixoto, quem defendia a proposta da figura 

de um índio liberando-se de algemas presas ao punho e a inscrição: Libertas quae sera tamen. 

O objetivo proposto pela Conjuração não foi cumprido, tendo sido o movimento desmantelado após 



 
334 

	  

a delação do coronel português Joaquim Silvério dos Reis. Diagnosticada a crítica situação em que se 

encontrava, correndo perigo de vida, o governador Visconde de Barbacena agiu com cautela e pretendeu 

desconhecer a trama, até que se averiguassem maiores informações, ao mesmo tempo em que instruía as 

Câmaras da Capitania a suspenderem a derrama.  

Tiradentes foi o primeiro a ser preso. E, um a um, os demais conjurados caíram. Tomás Antônio 

Gonzaga e Domingo de Abreu Vieira, em Vila Rica, e Alvarenga Peixoto e o cônego Carlos Correia, em 

São João d’El Rei, foram os próximos a serem presos. Em seguida, o cônego Luís Vieira da Silva, o 

sargento-mor Luís Vaz Toledo Piza e Claudio Manoel. E, mais tarde, pegaram Maximiliano de Oliveira 

Lopes Leite, o cônego Domingos de Abreu Vieira, José Álvares Maciel, Francisco Paula de Freire 

Andrada. O último a ser capturado foi o Pe. Rolim. 

Os réus foram investigados e várias testemunhas foram ouvidas. As respostas das inquirições foram 

supostamente transcritas nos Autos da Devassa. As inquirições iniciadas no Rio com Tiradentes 

prosseguiram-se em Minas e as reações dos réus foram variadas possíveis. Até então, o alferes Joaquim 

José da Silva Xavier tudo negava, mas sua participação era confirmada por praticamente todos os 

depoentes, réus e testemunhas.  

Em dezembro de 1789, um resumo parcial do inquérito foi enviado pelo juiz João Pedro Coelho 

Torres a Lisboa. Tiradentes foi apontado como o principal articulador do levante. Tomás Antônio 

Gonzaga, Alvarenga Peixoto, o Cônego Luís Vieira e Cláudio Manoel eram as cabeças responsáveis 

pela organização do corpo de leis. Outros membros atuantes eram Francisco Paula Freire de Andrade, 

Domingos de Abreu Vieira, Álvares Maciel, Carlos Correia de Toledo, Maximiliano de Oliveira Leite, 

Domingos de Abreu Vieira e o Padre Oliveira Rolim. 

Após três anos de investigações, a sentença definitiva foi dada pelo Tribunal de Alçada organizado 

no Rio de Janeiro. Os olhos da Metrópole julgavam os inconfidentes mineiros. Julgava-os como 

traidores por quererem a liberdade política e agirem em prol deste projeto contra o Reino de Portugal. E 

a justiça da causa derivava de seu poder.  

Julgava-os com os olhos postos na Colônia e, por suposto, levando em consideração os mais 

recentes eventos na Europa e em seu império ultramarino. Os ideais de liberdade, solidariedade e 

fraternidade emulados pelos sans-culltotes, a vitória das Treze Colônias Norte-Americanas sobre o poder 

ultramarino britânico e os recentes eventos de rebelião escrava no Haiti conformavam os elementos 

centrais da conjuntura vivida por aqueles que julgaram os conjurados. 

A pena de morte foi reservada, porém, somente a Tiradentes, quem foi apontado como o principal 

agitador do movimento e quem mais se expunha em tentativas de angariar soldados a sua causa e 

defendia abertamente a necessidade de uma luta de independência contra Portugal. As Minas eram ricas 

em recursos minerais e tinham peso demográfico suficiente para iniciar uma guerra contra Portugal, 

especialmente se angariassem forças cariocas e paulistas à sua causa. A rebeldia das Treze Colônias e a 
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Constituição Norte-Americana o inspiravam e deveriam ser reproduzidas.    

Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril, passados duzentos e noventa e dois anos do 
descobrimento do Brasil. Sua cabeça ficou exposta em uma gaiola presa em uma estaca no centro da 
Praça do Morro da Santa Quitéria, em Vila Rica. Mas aí não ficou até que o tempo a consumisse porque 
foi daí retirada.  

O evento público da morte de Tiradentes é simbólico por sua capacidade de manifestar diferentes 

temporalidades históricas se entrecruzando.  Sua morte é o momento ápice de um processo que só pode 

ser bem compreendido dentro de uma chave interpretativa mais ampla, de longue durée.   

A crueldade da morte imposta ao inconfidente evidencia uma das características centrais que 

buscamos elucidar com essa tese: o poder como relação precípua nas relações internacionais. Trata-se de 

óbvia relação entre o poder da Metrópole que manda e os súditos coloniais que são julgados. Mas não se 

trata de uma revolta qualquer. Trata-se de uma revolta da plutocracia da mais importante capitania do 

Império Português, a qual foi a principal fonte de ouro do mundo ao longo de todo o século, e tinha, 

conscientemente, o objetivo de independência planejado. Vinha das Minas o primeiro sinal de outono da 

América portuguesa.  

 As relações de poder que Portugal exercia sobre o Brasil Colônia são de mesma substância das 

relações de poder que Portugal sofria na Europa, frente às diretrizes de força impostas pela rivalidade 

entre a Grã-Bretanha e a França. Enquanto perdurou a bonança das pedras e dos metais preciosos de 

Minas, a inserção subsumida de Portugal drenou-lhe parte dos recursos; e quando as minas de ouro 

chegaram à exaustão, sua atitude foi violenta e punitiva. Em Tiradentes, foi descarregada toda fúria da 

cobiça lusitana: a fome insaciável por ouro, poder e mais poder. 

Se a justiça metropolitana tirou de Tiradentes a vida, acabou por nos dar um protótipo de herói. Do 

alferes se fez a personificação histórica de nossa luta por liberdade e soberania. Sabemos, tais objetivos 

continuam, ainda hoje, incompletos.   

Esperamos que este trabalho seja útil na valorização do conhecimento histórico como instrumento 

de transformação social, que desperte sentimento de memória comum ao brasileiro e lhe fomente 

coragem frente os desafios do presente e do futuro.  
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7. ANEXOS 

7.1. TABELAS 

Tabela 1: Produção Açucareira segundo origem, 1456 - 1815 

Sugar	  Production	  by	  Area	  of	  Origin,	  1456	  -‐	  1815	  (metric	  tons)	  

	  Ano	   Cyprus	   Madeira	   São	  Tomé	   Brazil	  
British	  

Caribbean	  
French	  

Caribbean	  
Other	  

Caribbeans	  
Rest	  of	  the	  
World	  

1456	   800	   80	  
	   	   	   	   	   	  

1500	   375	   2.500	  
	   	   	   	   	   	  

1580	   	   500	   2.200	   2.300	   	   	   	   	  
1700	  

	   	   	  
20.000	   22.000	   10.000	   5.000	  

	  
1760	  

	   	   	  
28.000	   71.000	   81.000	   20.000	  

	  
1787	  

	   	   	  
19.000	   106.000	   125.000	   36.000	  

	  
1815	  

	   	   	  
75.000	   168.000	   36.600	   66.200	   18.500	  

Fonte:	  Maddison	  (2001).	  

 
Tabela 2: Emigração portuguesa para o Brasil 

Emigração	  portuguesa	  para	  o	  Brasl,	  por	  período	  

1500-‐1600	   40.000	  
1600-‐1700	   60.000	  
1700-‐1820	   400.000	  

Fonte:	  Maddison	  (2001).	  

 
Tabela 3: Importação inglesa de vinhos Portugueses, 1675-1707 

Importação	  inglesa	  de	  vinhos	  portugueses	  

Ano	   Tonéis	   Ano	   Tonéis	   Ano	   Tonéis	  

1675	   20	   1686	   289	   1697	   4.774	  

1676	   83	   1687	   327	   1698	   4.057	  

1677	   176	   1688	   540	   1699	   8.703	  

1678	   199	   1689	   579	   1700	   7.757	  

1679	   1.013	   1690	   1.115	   1701	   7.408	   	   	  

1680	   1.003	   1691	   2.964	   1702	   5.924	   	   	  

1681	   1.718	   1692	   3.052	   1703	   8.845	   	   	  

1682	   13.860	   1693	   8.200	   1704	   9.924	   	   	  

1683	   16.772	   1694	   9.454	   1705	   8.449	   	   	  

1684	   1.611	   1695	   3.983	   1706	   4.600	   	   	  

1685	   12.185	   1696	   6.668	   1707	   9.000	   	   	  
Fonte:	  Sideri	  (1978).	  	   	   	  
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Tabela 4: Produção aurífera, entre 1700 -1715 

Produção	  Aurífera	  de	  Minas	  
Gerais	  (em	  kg):	  século	  XVIII	  
Quinquênios	   kg	  
1700-‐1705	   1.470	  
1705-‐1710	   4.410	  
1711-‐1715	   6.500	  

Fonte:	  Pinto	  (1979).	  
 

Tabela 5: Amoedação nas Casas de Moeda do Rio de Janeiro, Vila Rica e Salvador 

Amoedação	  no	  Brasil	  (em	  contos	  de	  rés)	  

Período	  
Rio	  de	  
Janeiro	   Vila	  Rica	   Salvador	   Total	  

1703	  -‐	  1708	   3.135	  
	   	  

3.135	  
1709	  -‐	  1713	   1.697	  

	   	  
1.697	  

1714	  -‐	  1718	   9.068	  
	  

2.796	   11.864	  
1719	  -‐	  1723	   10.415	  

	  
4.960	   15.375	  

1724-‐1728	   4.789	   11.755	   3.393	   19.937	  
1729	  -‐	  1733	   4.859	   13.850	   2.739	   21.448	  
1734	  -‐1738	   10.864	   672	   3.408	   14.944	  
1739	  -‐1743	   16.136	  

	  
4.449	   20.585	  

1744-‐1748	   16.042	  
	  

5.666	   21.708	  
1749	  -‐	  1753	   17.184	  

	  
4.387	   21.571	  

1754	  -‐	  1758	   15.424	  
	  

2.824	   18.248	  
1759	  -‐	  1763	   16.015	  

	  
2.531	   18.546	  

1764	  -‐	  1768	   12.283	  
	  

2.437	   14.720	  
1769	  -‐	  1773	   12.375	  

	  
1.903	   14.278	  

1774	  -‐	  1778	   11.617	  
	  

1.334	   12.951	  
1779	  -‐	  1783	   11.343	  

	  
1.009	   12.352	  

1784	  -‐	  1788	   9.270	  
	  

628	   9.898	  
1789	  -‐	  1793	   7.397	  

	  
583	   7.980	  

1794	  -‐	  1798	   7.101	  
	  

363	   7.464	  
1799	  -‐	  1803	   5.969	  

	   	  
5.969	  

1804	  -‐	  1806	   2.494	  
	   	  

2.494	  
Total	   205.477	   26.277	   45.410	   277.164	  

Fonte:	  Cerqueira	  e	  Sousa	  (2015).	  

	  
Tabela 6: Amoedação nas Casas de moeda de Vila Rica, Rio de Janeiro e Lisboa, 1724 - 1727  

Amoedação	  nas	  Casas	  da	  Moeda	  de	  Vila	  Rica,	  Rio	  de	  Janeiro	  e	  Lisboa,	  em	  
marcos	  de	  ouro	  

Ano	   Vila	  Rica	  
Rio	  de	  
Janeiro	   Lisboa	  

Total	  das	  
CM	  

Manifestos	  do	  
ouro	  

1724	   19.746,25	   15.781,5	   6.793,77	   42.321,52	   19.040,11	  
1725	   17.617,75	   15.673,87	   20.406,11	   53.697,73	   88.583,33	  
1726	   26.115,5	   5.425	   12.049	   43.589,5	   49.599,35	  
1727	   25.037,25	   4.113	   3.591,84	   32.742,09	   45.689,22	  
1728	   26.163,25	   5.729,87	   16.610,25	   48.503,37	   31.242,72	  
1729	   14.160,62	   7.876	   14.411,38	   36.448	   47.489,58	  
1730	   23.350,87	   9.532,87	   14.082,04	   46.965,78	   36.837,7	  
1731	   39.566,25	   7.318	   3.131,01	   50.015,26	   45.843,73	  
1732	   3.3093	   16.584,25	   13.650,35	   63.327,6	   12.854,15	  
1733	   28.332,12	   6.096,62	   4.356,78	   38.785,52	   48.297,5	  
1734	   6.553,37	   12.394,25	   4.045,11	   22.992,73	   72.351,85	  

Fonte:	  Carrara	  (2010).	  
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Tabela 7: Arrecadação Tributária em Minas Gerais, XVIII 

Arrecadação	  Tributária	  em	  Minas	  Gerais	  no	  século	  XVIII	  

Tributos	  

Anos/Percentagem	  da	  arrecadação	  

1725	  
(%)	  

1725	  
(absoluto)	  

1740	  
(%)	  

1740	  
(absoluto)	  

1755	  
(%)	  

1755	  
(absoluto)	  

1770	  
(%)	  

1770	  
(absoluto)	  

1785	  
(%)	  

1785	  
(absoluto)	  

1799	  
(%)	  

1799	  
(absoluto)	  

Quinto	  do	  
ouro	   74,0	   512,5	   65,5	   807.427,0	   58,0	   568.017,8	   57,4	   452.522,7	   58,0	   268.642,7	   50,0	   197.912	  

Quinto	  do	  
diamante	   0,0	   	   11,0	   135.598,4	   14,0	   137.107,7	   18,0	   141.906,1	   0,0	   0,0	   0,0	   0	  

Entradas	   14,0	   97,0	   14,5	   178.743,4	   21,0	   205.661,6	   16,0	   126.138,7	   27,0	   125.057,8	   30,6	   121.122,144	  

Dízimos	   11,2	   77,6	   8,3	   102.315,2	   6,2	   60.719,1	   8,0	   63.069,4	   14,1	   65.308,0	   18,3	   72.435,792	  

Passagem	   0,8	   5,5	   0,7	   8.629,0	   0,8	   7.834,7	   0,6	   4.730,2	   0,9	   4.168,6	   1,1	   4.354,064	  

Arrecadação	  
em	  mil-‐réis	   	   692,561	   	   1.232.713	   	   979.341	   	   788.367	   	   463.177	   	   395.824	  

Fonte:	  Pinto	  (1979).	  

 

	  
Tabela 8: Arrecadação Tributária em Minas Gerais, XVIII 

Arrecadação	  Tributária	  em	  Minas	  Gerais	  no	  século	  XVIII	  

Tributos	  
Anos/Percentagem	  da	  arrecadação	  

1725	   1740	   1755	   1770	   1785	   1799	  

Quinto	  do	  ouro	   74,0	   65,5	   58,0	   57,4	   58,0	   50,0	  

Quinto	  do	  diamante	   0,0	   11,0	   14,0	   18,0	   0,0	   0,0	  
Entradas	   14,0	   14,5	   21,0	   16,0	   27,0	   30,6	  

Dízimos	   11,2	   8,3	   6,2	   8,0	   14,1	   18,3	  
Passagem	   0,8	   0,7	   0,8	   0,6	   0,9	   1,1	  

Arrecadação	  em	  mil-‐
réis	   692.561	   1.232.713	   979.341	   788.367	   463.177	   395.824	  

Fonte:	  Pinto	  (1979).	  
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7.2. GRÁFICOS 

Gráfico 1: Relação entre a dívida pública inglesa e as guerras anglo-francesas, 1689 - 1790 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Gráfico 2: Receitas inglesas e as guerras anglo-francesas, 1689 - 1790 

	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:	  	  Mitchell	  and	  Phyllis	  Deane	  apud	  Cordova	  (2013).	  
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Gráfico 3: Balança Comercial anglo-lusitana, em libras esterlinas, entre 1697 e 1789 

 
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  

 

 
Gráfico 4: Percentagem de navios ingleses nos portos de Lisboa e Porto, 1720 a 1781 

 
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  

 
 

Gráfico 5: Trajetória dos índices do balanço da reserva de metal precioso no Banco da Inglaterra e do 

balanço do comércio anglo-português 

 
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  
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Gráfico 6: Produção total de ouro do Brasil e de Minas Gerais, no século XVIII, em kg 

	  
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  
	  

 

 
Gráfico 7: Produção de ouro em Minas, em kg 

 
Fonte:	  Paula	  (2000).	  	  

 

 
Gráfico 8: Arrecadação tributária - Quinto do ouro 

 
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  
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Gráfico 9: Arrecadação dízimo 

 
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  

 

 
Gráfico 10: Arrecadação tributária - Passagem 

 
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  

 

 
Gráfico 11: Arrecadação entrada 

 
Fonte:	  Noya	  Pinto	  (1979).	  
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7.3. MAPAS 

 

Mapa 1: Área de mineração no Brasil colônia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2: Área ocupada pelo Quilombo do Campo Grande 
 

 
	  	  	  	  	  	  Fonte:	  https://www.mgquilombo.com.br/mapa-‐da-‐confederacao-‐quilombola-‐do-‐campo-‐grande/              

Fonte	  própria 
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7.4. CRONOLOGIAS 

Rivalidade anglo-francesa na “II Guerra dos 100 Anos”: 

1. Guerra dos Noves Anos (1688 – 1697) 

2. Guerra de Sucessão Espanhola (1701-1714/15) 

3. Guerra de Sucessão Austríaca (1740 – 1748) 

a. Primeira Guerra Carnática (1744 – 1748) 

b. Inssurreição Jacobita (1745 – 1746) 

4. Guerra dos Sete Anos (1756 – 1763) 

a. Guerra Franco-Indígena (1754 – 1763) 

b. Terceira Guerra Carnática (1757 – 1763) 

5. Guerra de Independência Norte Americana (1776 – 1783) 

6. Revolução Francesa e Guerras Napoleônicas (1789 – 1815) 

a. Guerras Revolucionárias Francesas (1792 – 1802) 

i. Guerra da Primeira Coalizão (1792 – 1797) 

ii. Revolução Haitiana (1793 – 1804) 

iii. Guerra da Segunda Coalizão (1798 – 1802) 

iv. Rebelião Irlandesa (1798) 

b. Guerras Napoleônicas (1803 – 1815)  

i. Guerra da Terceira Coalizão (1803 – 1806) 

ii. Guerra da Quarta Coalizão (1806 – 1807) 

iii. Guerra Peninsular (1808 – 1814) 

iv. Guerra da Quinta Coalização (1809)  

v. Guerra da Sexta Coalizão (1812 – 1814) 

vi. Guerra dos 100 Dias (1815) 
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Portugal:  

 

1097: Criação do Condado de Portugal, em favor de Henrique de Noronha. 

1128: Revolta dos barões contra D. Teresa e ascensão de Afonso Henriques. 

1130-37: Guerras de Leão, Invasão de Galiza. Pazes de Tiu. Fixação da fronteira do Minho, Douro. 

1143: Paz de Zamora.  

1147: Conquista da fronteira do Tejo: Santarém, Lisboa, Sintra, Almada. 

1189: Expedição a Silves. 

1212: Batalha de Navas de Tolosa. 

1249: Conquista do Algarve.  

1385: Batalha de Aljubarrota. Aclamação de D. João Ascensão Dinastia de Avis. 

1415: Tomada de Ceuta. 

1419: Descoberta da Ilha de Madeira. 

1434: Gil Eanes dobra o Cabo Bojador.  

1486: Partida da Esquadra de Bartolomeu Dias, que dobraria o Cabo das Tormentas. 

1486: Partida de Pero Covilhã e Paiva para o Oriente, por terra.  

1494: Tratado de Tordesilhas. 

1498: Esquadra de Vasco da Gama atinge a Índia.  

1500: Viagem de Pedro Álvares Cabral à Índia. Descoberta do Brasil.  

1503: Fundação da primeira fortaleza da Índia, em Cochim.  

1505: D. Francisco de Almeida funda o Governo da Índia.  

1507: Afonso de Albuquerque toma Ormuz.Ainda tomaria Goa e Málaca nos anos seguintes. 

1535: Fundação da fortaleza de Diu, na Índia.  

1540: Introdução dos jesuítas no Estado da Índia.  

1547: Estabelecimento da Inquisição em Portugal 

1549: Abandono de Arzila. 

1568: Início do reinado de D. Sebastião. 

1578: Morte de D. Sebastião, na batalha de Alcácer Quibur.  

1580: Morte de D. Henrique e invasão do Duque de Alba, em nome de Filipe II.  

1581: Cortes de Tomar e União Ibérica. Filipe II reconhecido Filipe I de Portugal.  

1594: Substituição do regente castelhano por uma junta de membros portugueses. 

1598: Morte de Filipe I, sucessão de Filipe II.  

1600: Cristóvão de Mouro substitui a junto dos regentes portugueses. 

1603: Publicação das Ordenações Filipinas 

1635: Duquesa de Mântua assume regência de Portugal.  
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1637: Revolução de Évora.  

1640: Tomada do Paço de Lisboa. D. João IV, primeiro rei da Dinastia de Bragança. 

1641: Cortes de Lisboa 

       Tratado de Aliança com a França e com a Holanda. 

1642: Reconhecimento da Independência pela Inglaterra.  

1644: Batalha de Montijo 

1648: Paz de Vestfália. 

1654: Tratado de Aliança com a Inglaterra. 

1656: Morte de D. João IV. Regência da D. Luísa de Gusmão. 

1659: Batalha das Linhas de Elvas. Paz dos Pirineus. 

1661: Invasão e conquista do Alentejo pelos espanhóis. 

          Tratado de Matrimônio da infanta D. Catarina com Carlos II de Inglaterra.  

1662: Coroamento de Afonso VI.  

          Tratado de Paz com a Holanda.  

1663: Batalha de Ameixial. 

1665: Batalha de Montes Claros. Expulsão dos espanhóis do Alentejo.  

1667: Tratado de Aliança formal com a França. Deposição de Afonso VI. Regência de. D. Pedro. 

1668: Paz com a Espanha. 

1683: Morte de D. Afonso VI. Ascensão de D. Pedro, como D. Pedro II.    

1693: Descobertas das minas no “Sertão dos Cataguazes” do Brasil.   

1701: Tratado de Aliança com França e Espanha. 

1703. Tratado de Aliança com a Grande Aliança. Tratado de Panos e Vinhos. 

1706: Morte de D. Pedro II. D. João V ascende ao trono.  

          Exercito português invade Madri.  

1707: Derrota portuguesa em Almanza. 

1713: Tratados de Utrecht com Espanha e França.  

1720: Instituição da Academia Real de História.  

1750: Firma do Tratado de Madri.  

          Morte de D. João V. Ascensão de D.José I. 

1751. Emancipação dos índios do Brasil.  

1755: Terremoto de Lisboa. 

1756: Fundação das Companhias de Pernambuco e Paraíba, e dos Vinhos do Alto Doura. 

1758: Perseguição dos jesuítas. Tentativa de assassinato contra o rei.  

1759: Execução dos réus (Távoras) em Belém. Expulsão dos jesuítas.  

1761: Execução do Padre Malagrida. Abolição da escravidão em Portugal.   
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1762: Portugal invadido pela Espanha, em Trás-os-Montes. 

1763. Paz de Fountainebleau. 

1764-73: Reformas econômicas, administrativas e políticas de Pombal. 

               Abolição da escravatura no Reino. 

1777: Morte de D. José I. Ascensão de D. Maria I.  

1779: Criação da Academia Real das Ciências.  

1782: Morte de Marques de Pombal.  

1792: (10 fevereiro) Príncipe D. João assume governo. 

1793: Declaração de guerra à França, em aliança da Inglaterra e Espanha.  

1796: Paz entre França e Espanha.  

1799: Deposição de D. Maria I. Regência de D. João.  

1801: Invasão do Alentejo por tropas franco-espanholas.  
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Quinto do ouro na América portuguesa: 

 

1534: D. João III, nas cartas de doações das capitanias, reservava para si o direito do quinto: 

“Havendo nas terras da dita capitania qualquer sorte de pedreira, pérolas, aljôfar, ouro, prata, cobre, 

estanho e chumbo ou qualquer outra sorte de metal, pagar-se-á a mim o quinto” 

1557: Pelo Alvará de 17 de dezembro de 1557, D. Sebastião reafirmava seu direito ao quinto: “E 

de todos os metais que se tirarem depois de fundidos e apurados, pagarão o quinto de sua alterza, salvo 

de todos os custos” 

1688: Fixação do preço do ouro em 96.000 réis, ou 1.500 réis a oitava.  

1678-1680: Provável descoberto do ouro de Minas por Manoel Borba Gato e Garcia Rodrigues 

Paes, membros remanescentes da bandeira de Fernão Dias.  

1695: Criação da Casa de Fundição de Taubaté. Nomeação de Carlos Pedrosa da Silveira, em 16 de 

dezembro. 

1700-1710: Entrega indireta do quinto do ouro ao provedor dos quintos. Primeira entrega de quinto 

foi realizado por Borba Gato, em 18 de abril de 1701, ao guarda-mor José Rebelo Perdigão: 1080 oitavas 

(3,8kg).   

1710: Como parte do quinto, foi instituído o direito de entrada. Cada cabeça de gado pagava 1 

oitava; cada carga de molhados, 2 oitavas; carga de secos, 4 oitavas; cada escravo preto, 4 oitavas; e cada 

escravo pardo, 6 oitavas. 

1710-1713: Cobrança de 10 oitavas por bateia. 

1711: Criação das primeiras vilas (Ribeirão do Carmo, Vila Rica e Sabará) responsáveis pela 

arrecadação do quinto. 

1714-1718: Regime de fintas anuais no valor de 30 arrobas, cabendo á comarca de Vila Rica 12 

arrobas; Sabará, 10 arrobas, 12 libras + 2 arrobas de quinto dos gados; São João d’El Rei, 5 arrobas e 10 

libras 

03/02/1715: Redução da alíquota incidente nos registros alfandegários. As cargas de secos 

passavam a pagar 1 ½ oitava, carga de molhados, ½ oitava, e cada cabeça de gado ½ oitavas.   

13/07/1716: Direito de entrada sobre escravos que pela primeira vez entram na Capitania reduzido a 

2 oitavas.  

09/08/1716: Contagem das Abóboras, primeiro registro em Minas. Registro da Paraíba (RJ) já 

existia, pelo menos, desde 1715.  

1718-1722: Diminuição da finta para 15 arrobas, assumindo a Fazenda Real o direito sobre 

entradas. Aparece, pela primeira vez, incidência de cobrança sobre cavalo ou mula sem carga, no valor 

de 2 oitavas. O dobro, portanto, da incidência sobre a cabeça de gado.  

02/09/1718: Primeiras arrematações dos contratos dos direitos de entrada. Por 11 arrobas e 16 
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libras, Antônio Francisco da Silva assumiu o contrato pelo triênio de outubro de 1718 a setembro de 

1721, das entradas dos Caminhos Novo e Velho. José Nunes Neto arrematou o contrato de entrada do 

Caminho da Bahia e Pernambuco, pelo mesmo triênio, a 15 arrobas.   

11/02/1719: Lei de criação das Casas de Fundição e Moeda. 

1720: Revolta de Vila Rica. 

1722-1724: Finta anual no valor de 37 arrobas. 

1725-1730: Estabelecimento do Regime das Casas de Fundição. 

1730-1732: Quinto reduzido a 12% 

1732-1734: Quinto retorna a 20% 

1734-1735: Proposta dos mineiros por cobrança de finta de 100 arrobas. 

1735-1751: Regime de Capitação e Maneio. Taxação de todos os escravos a 4 ½ oitavas por ano, 

inclusive domésticos, e taxação de comerciantes, lojas e vendas. 

1750: Lei de 3 de dezembro abole o Regime de Capitação e restabelece as Casas de Fundição, 

decretando uma taxa mínima de 100 arrobas e instituição de derrama 

1751-1822: 

1762-1763: Primeira derrama. Arrecadou 195 kg de ouro. 

1769-1771: Segunda derrama. Arrecadou 160 kg de ouro 

1808: Decreto de 4 de agosto cria o Banco do Brasil. Dentre suas funções esta a de permutas barras 

de ouro em papel moeda. Determina-se o fim da circulação do ouro em pó.  

1820: Transferência da Casa de Fundição de Vila Rica para a Casa dos Contos. Até então, ela 

funcionava atrás da Câmara.  

1827: Quinto é reduzido a 5%. Companhias inglesas pagam 10%. 

1832: Extinção das Casas de Fundição.  
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Inconfidência Mineira: 

 

3 de dezembro de 1750: O governo colonial emite alvará que restabelece as Casas de Fundição, 

onde o ouro em pó deveria ser transformado em barra e quintado.  

1763: Sede do governo-geral da colônia é transferida de Salvador ao Rio de Janeiro.  

1º de dezembro de 1775: Joaquim José da Silva Xavier, então mascate e dentista prático, entra 

para tropa dos Dragões Reais de Minas. 

1777 – 1779: Por dois anos, Tiradentes reside no Rio de Janeiro, onde fora mandado servir em 

decorrência da ameaça espanhola.  

1780/1: Tiradentes assume comando do destacamento dos Dragões em Sete Lagoas, o 6º 

Regimento de Cavalaria da Tropa. 

9 de abril de 1781: Tiradentes assume comando do destacamento dos Dragões em Caminho Novo.  

27 de fevereiro de 1782: Nomeação de Tomás Antônio Gonzaga e José Manitti para Ouvidoria na 

Capitania de Minas Gerais. Posse se daria no final do ano.  

15 de fevereiro de 1783: Portugal reconhece independência dos Estados Unidos.  

31 de outubro: Joaquim José de Maia matriculado em Coimbra.  

1783: D. Luís da Cunha Meneses é nomeado para o cargo de governador da Capitania de Minas 

Gerais. 

8 de abril: Representação de Tomás Antônio Gonzaga contra Francisco Bandeira à Coroa.  

16 de abril de 1784: Tiradentes é designado para patrulhar a fronteira entre Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, no intuito de coibir o contrabando na Serra da Mantiqueira. 

1785: Publicação do Bando proibindo atividades artesanais na América portuguesa.  

1 de agosto: Joaquim José Maia matriculado em Montepellier. No fim do ano, matricular-se-iam 

Domingos Vidal Barbosa e José Mariano Leal na mesma instituição.  

11 de agosto de 1786: Visconde Barbacena é nomeado governador de Minas Gerais.  

31 de agosto de 1786: Domingos Abreu Vieira batiza Joaquina, filha de Tiradentes.  

Outubro de 1786: Na França, o embaixador dor Estados Unidos, Thomas Jefferson, trava contato 

com o estudante brasileiro José Joaquim da Maia, carioca.  

21 de março de 1787: Reunião de José Joaquim Maia e Thomas Jefferson em Nimes, França.  

1787: Tiradentes é destituído da função de marechal da patrulha do Caminho Novo, pede licença da 

tropa e se transfere ao Rio de Janeiro. 

Dezembro de 1787 a março de 1788: O estudando mineiro José Álvares Maciel trava contato com 

José Joaquim de Maia.  

Junho de 1788: Tiradentes, José Álvares Maciel e Padre Rolim se encontram no Rio.  

11 de julho de 1788: Visconde Barbacena chega em Vila Rica e assume governo.  



 
366 

	  

12 de agosto de 1788: Tiradentes parte para Minas Gerais acompanhando o ouvidor Saldanha.  

22 de agosto de 1788: Tiradentes encontra com José Aires Gomes, na Mantiqueira. 

23 de agosto de 1788: Tiradentes encontra com Pe. Manuel Costa, no Registro Velho.  

Agosto de 1788: O Padre José da Silva e Oliveira Rolim chega a Vila Rica, e passa a se hospedar 

na casa de Domingos de Abreu Vieira.  

30 de setembro de 1788: Família de Visconde de Barbacena chega a Minas e se instala em 

Cachoeira. José Álvares Maciel a acompanha até Vila Rica.   

8 de outubro de 1788: Batismo do filho de Inácio José Alvarenga, sendo padrinho o 

desembargador Tomás Antônio Gonzaga. Teria aí ocorrido, na comarca do Rio das Mortes, as primeiras 

reuniões dos conjurados. 

20 de dezembro de 1788: Tiradentes recomenda aliciamento de Francisco Lopes. 

21 de dezembro de 1788: Tiradentes segue para Vila Rica. 

22 de dezembro de 1788: Tiradentes encontra com Pe. Manuel Costa, Francisco Antônio Lopes 

em Varginha do Lourenço. 

23 de dezembro de 1788: Tiradentes se reúne com Tenente-coronel Francisco Paula Freire de 

Andrada em Vila Rica. 

24 de dezembro de 1788: Encontro na casa de João Rodrigues Macedo entre Tiradentes e Inácio 

José Alvarenga.  

26 de dezembro de 1788: Encontro na casa do Tenente-coronel Francisco Paula Freire de Andrada 

em Vila Rica, onde teria ocorrida a principal reunião entre os conjurados. 

20 de janeiro de 1789: Pressionado pelas dívidas atrasadas, Joaquim Silvério dos Reis contrata 

assistência jurídica de Cláudio Manoel da Costa. 

Fevereiro: Em Laje, Joaquim Silvério dos Reis exalta-se na revista de seu regimento e é aliciado 

pelo Sargento-Mor Luís Vaz de Toledo Piza.  

5 de março de 1789: Junta da Real Fazenda notifica Joaquim Silvério dos reis a respeito de dívidas 

atrasadas. 

10 de março de 1789: Tiradentes parte para o Rio. Encontra com o alferes Matias Brandão em 

Carijós.  

12 de marços de 1789: Encontro entre Tiradentes e Joaquim Silvério dos Reis, que intimado pela 

Junta da Fazenda segue em direção a Cachoeira. 

14 de março de 1789: Visconde de Barbacena suspende a derrama. 

15 de março de 1789 (?): Coronel Silvério dos Reis delata os conjuradores mineiros.  

20 de março de 1789: O capitão Manuel S. Brandão assume comando do Destacamento 

Diamantino, e o Capitão Maximiliano Leite, o comando do Caminho do Rio. 

29 de março: Vigário Carlos Correia Toledo tenta aliciar Inácio Pamplona. 
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30 de março: Carta de Pe. Rolim a Domingos Abreu Vieira. 

1 de abril de 1789: Inácio José Alvarenga visita o Tenente-coronel Francisco Paula Freire de 

Andrada na Fazenda dos Caldeirões e relata denúncia de Joaquim Silvério dos Reis. 

2 de abril de 1789: Tenente-coronel Francisco Paula Freire de Andrada faz contra-delação.  

10 de abril de 1789: Visconde de Barbacena notifica Joaquim Silvério dos Reis a se apresentar. 

15 de abril de 1789: Carta do Visconde de Barbacena ao Vice-Rei. Encaminha Denúncia de 

Basílio de Brito.  

17 de abril de 1789: Joaquim Silvério dos Reis se apresenta ao governador. Fomaliza a denúncia – 

antedata para 11 de abril – e é instruído a seguir ao Rio.  

20 de abril de 1789: Nova carta do Pe. Rolim a Domingos Abreu Vieira. Carta denúncia de Inácio 

Pamplona.  

22 de abril de 1789: No Rio, Tiradentes é avisado que está sendo seguido. 

2 de maio de 1789: Tiradentes apresenta-se ao Vice-rei e tem negado passaporte para Minas 

Gerais.  

5 de maio de 1789: Tiradentes busca novo esconderijo 

7 de maio de 1789: Abertura da Devassa do Rio de Janeiro. 

10 de maio de 1789: Prisão de Tiradentes, em seguida, de Joaquim Silvério dos Reis.  

13 de maio de 1789: Tenente-Coronel Francisco Paula Freire de Andrada faz nova denúncia ao 

governador.  

17 de maio de 1789: Francisco Oliveira apresenta denúncia escrita ao Visconde de Barbacena.  

21 de maio de 1789: Ordem de prisão de Tomás Antônio Gonzaga e Domingos Abreu Vieira, em 

Vila Rica, Inácio José de Alvarenga, em São João d’El Rei, e do Vigário Carlos Toledo, em São José. 

Prisões efetivadas nos dias seguintes.  

22 de maio de 1789: Ordem para prisões no Tejuco.  

22 de maio de 1789: Tiradentes é interrogado e nega sua participação no suposto movimento. 

26 de maio de 1789: Encontradas cartas de Pe Rolim em varredura na casa de Domingos Abreu 

Vieira.  

27 de maio de 1789: confissão de Domingos Abreu Vieira.  

27 de maio de 1789: Em sua segunda inquirição, Tiradentes mantém suas negativas. 

28 de maio de 1789: Fuga de Pe. Rolim, no Tejuco.  

30 de maio de 1789: Tiradentes é acareado com o Coronel Joaquim Silvério dos Reis. 

4 e 5 de junho de 1789: Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José Alvarenga e Vigário Carlos Toledo 

são conduzidos às prisões na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro.  

14 de junho de 1789: Vice-rei ordena ao desembargador Torres que siga com a Devassa do Rio 

para Minas Gerais.  
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15 de junho de 1789: Visconde de Barbacena organiza Devassa de Minas Gerais. O primeiro 

inquirido pela Devassa é Domingos Abreu Vieira.  

22 de junho de 1789: Prisão do Cônego Luiz Vaz da Silva, em Mariana.  

24 de junho de 1789: Sargento-mor Luís Vaz Toledo Piza se apresenta e é preso em Vila Rica. 

25 de junho de 1789: Prisão de Cláudio Manoel da Costa. Conduzido à prisão na Casa dos Contos.  

04 de julho de 1789: Cláudio Manoel é encontrado morto em sua cela.  

15 de julho de 1789: Ministros da Devassa do Rio de Janeiro chegam a Minas Gerais.  

22 de julho de 1789: Suspensão, temporária, da Devassa de Minas Gerais.  

09 de setembro de 1789: Ordem de prisão do Tenente-coronel Francisco Paula Freire de Andrada 

e José Álvares Maciel. Cumprimento da ordem se dará somente em 4 de outubro. 

23 de setembro de 1789: Domingos Abreu Vieira, Cônego Luís Vaz Silva e Luís Vaz Toledo Piza 

são conduzidos ao Rio de Janeiro. 

05 de outubro de 1789: Pe. José da Silva e Oliveira Rolim é preso no norte de Minas, em caminha 

para Bahia. 

15 de outubro de 1789: Ministros da Devassa do Rio de Janeiro regressam de Minas.  

14 de janeiro de 1790: Inácio José de Alvarenga Peixoto relata detalhes da Inconfidência.  

18 de janeiro de 1790: Tiradentes confessa sua participação e assume seu protagonismo.  

23 de janeiro de 1790: Cônego Luiz Vieira da Silva confessa sua participação.  

29 de janeiro de 1790: Joaquim Silvério dos Reis é libertado da Ilhas das Cobras. 

25 de fevereiro de 1790: Reabertura da Devassa de Minas Gerais.  

28 de junho de 1790: Ministro Martinho de Melo e Castro dá seu parecer sobre os relatórios das 

Devassas do Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

24 de dezembro de 1790: Chegam, ao Rio, os chanceleres da Alçada.  

17 de janeiro de 1791: Instalação da Alçada.  

18 de abril de 1792: Sentença final é lida no Rio de Janeiro. Doze inconfidentes são sentenciados à 

morte.  

19 de abril de 1792: Anunciado o perdão da Rainha Maria I. A pena de morte é mantida 

exclusivamente a Tiradentes. 

21 de abril de 1792: Tiradentes é enforcado no Rio de Janeiro.  

23 de maio de 1792: Partem para degredo em Moçambique os seguintes conjuradores: Tomás 

Antônio Gonzaga, José Aires Gomes, João Rodrigues, Antônio Lopes, Vitorino Veloso, Salvador 

Gurgel.  

24 de junho de 1792: Partem para Lisboa os eclesiásticos: Cônego Luís Vieira, Pe. José Oliveira e 

Rolim, Vigário Carlos Toledo, e o Pe. Manuel Costa. Na mesma embarcação, para serem despejados nas 

ilhas atlânticas: José Resende da Costa (pai), José Resende da Costa (filho), Domingos Vidal Barbosa e 
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João Mota.  

25 de junho de 1792: Partem para degredo em Angola: Francisco Paula Freire de Andrada, 

Domingos Abreu Vieira.  
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7.5. LINHAGENS REAIS 

Grã-‐Bretanha	  
Realeza	   Período	  

Maria	  II	   1689	  -‐	  1694	  
William	  III	   1689	  -‐	  1702	  
Anne	  	   1702	  -‐	  1714	  
George	  I	   1714	  -‐	  1727	  
George	  II	   1727	  -‐	  1760	  
George	  III	   1760	  -‐	  1820	  

 
França	  

Realeza	   Período	  
Luís	  XIV	   1643	  -‐	  1715	  
Luís	  XV	   1715	  -‐	  1774	  
Luís	  XVI	   1774	  -‐	  1792	  
Convenção	  Nacional	   1792	  -‐	  1795	  
Diretório	   1795	  -‐	  1799	  
Primeiro	  Cônsul.	  Imperador	   1799	  -‐	  1814/15	  
Luís	  XVII	   1814/15	  -‐	  1824	  

 

	  Portugal	  
Realeza	   Período	  

João	  IV	   1640-‐1656	  
D.	  Maria	  Luísa	  de	  Gusmão	  (Regente)	   1656	  –	  1662	  
Afonso	  VI	   1656	  –	  1683	  
D.	  Pedro	  II	   1683	  -‐	  1706	  
D.	  João	  V	   1706	  –	  1750	  
D.	  José	  I	   1750	  -‐	  1777	   	  
D.	  Maria	  I	   1777-‐1816	  
D.	  João	  VI	   1799	  -‐	  1816	  

 

Espanha	  
Realeza	   Período	  

Carlos	  I	   1516	  –	  1556	  
Felipe	  II	   1556	  -‐	  1598	  
Felipe	  III	   1598	  –	  1621	  
Filipe	  IV	   1621	  –	  1656	  
Carlos	  II	   1665	  –	  1700	  
Filipe	  V	   1700	  -‐	  1746	  
Fernando	  VI	   1746	  –	  1759	  
Carlos	  III	   1788	  -‐	  1808	  
Fernando	  VII	   1808	  -‐	  1813	  

 


