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Discussões acerca 
da mita em Potosí 

Séculos XVI-XVII-XVIII 

CRISTINA ISABEL ABREU CAMPOL.INA DE SA1 

Prof' do Departamento de História/FAF/CH·UFMG 

A comemoração dos 500 anos de Descobrimento da América, foi marcada 
por urna grande produção acadêmica sobre a América do Norte, Central e do 
Sul. Historiadores, sociólogos, antropólogos, literatos e até mesmo artistas 
dedicaram suas reflexões aos mais variados temas que abrangem a totalidade 
da história das Américas. 

Notadamente, a atenção maior foi dada ao tema do Descobrimento e à 
figura do descobridor, Cristóvão Colombo. O desdobramento natural dos referi
dos temas tomou caminhos os mais variados. Muito se discutiu sobre os parques 
do empreendimento de Colombo, o significado do descobrimento-conquista, 
invenção ou invasão da América. O maravilhoso, o inusitado, e o imaginário de 
Colombo integraram definitivamente as obras de renomados historiadores ocu
pando páginas e páginas de revistas, semanários, coletâneas, etc., que se 
proliferaram por toda parte. 

Agora, 1993, o tema- América já não é o destaque da temporada. Acho 
até que esqueceram do descobrimento e quiçá do descobridor. Minha esperan
ça é que na comemoração dos 600 anos do descobrimento outros rumos serão 
dados para o entendimento da questão. O que importa, na realidade, é que 
Colombo, sua façanha e os desdobramentos da empresa colonial ainda voltarão 

1 Dedico esse artigo a minha querida Tia Norma cuja saudosa memória homenageio. 
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reiteradas vezes a ocupar páginas de rosto das grandes produções da histori
ografia americana. Pena não poder ser testemunha de tudo isso. 

É exatamente nesse tempo de comemorações para alguns e de lamen
taçOes para outros, que ainda que retardatária, sinto-me impulsionada a também 
dedicar algumas linhas à América. Tratarei da história da mita em Potosí, a partir 
das obras de Bakewell, Cole e Tandeter. 

Esse trabalho deveria ter sido desenvolvido em 1992, quando tratar da 
América estava no auge da moda. Não sei se a mita daria lbope, pois percebo 
que a predilação dos autores por certos temas, toma o caminho do sucesso 
editorial. Por um lado, não os condeno por isso. Por outro lado sinto que, 
enquanto para os estudantes de História da ,América não haverá tempo suficien
te em um semestre para absorver toda a literatura sobre o descobrimento e 
Colombo, lhes faltará obras sobre outros temas de igual relevância como a 
exploração do trabalho no espaço andino a partir da instituição da mita, por 
Toledo, em 1573. 

Há, inegavelmente, uma produção bem razoável em lfngua inglesa e 
espanhola sobre a mita. Mas o nosso estudante, que em geral não tem acesso 
a essa literatura, enfrentará dificuldades para estudar o assunto, visto que não 
há interesse por parte das editoras, de traduzir para o português, obras de 
autores como Peter Backewell, Jeffrey Cole, David Brading, Carlos Contreras, 
Steve Stern,Karen Spaldin~, Enrique Tandeter, John Fisher e muitos outros que 
se voltaram para o estudo da mita. Mais uma vez, a busca do "vil metal" editorial 
se aplaca sobre nós, agora, de uma forma apenas lamentável porque atinge 
somente a academia. 2 

No início da montagem do antigo sistema colonial espanhol a forma como 
os nativos seriam submetidos ao trabalho resultou em uma das questões mais 
complexas para a Coroa Espanhola. As informações que chegavam à Península, 
sobre a exploração e o tratamento abusivo dado aos índios, provocaram, durante 

2 Bakewell, Peter. Miners of the red mountain- lndians Labor in Potosf- 1545-1650 Albuquerque: University 
of New Mexico Press, 1984. 
COLE, A Jeffrey. The Potosf Mita 1573-1700 - Compulsory lndian Labor in the Andes. Stanford: Stanford 
University Press, 1985. 
BRADING, David A. & CROSS Harry. "Colonial Silver Mining: Mexico and La Ciudad dei Mercurio -
Huancavelica - 1 Peru". Hispanic American Historical Review, 52:4, nov., 1972. 
CONTRERAS, Carlos. La Ciudad del Mercurio - Huancavelica, 157Q-1700. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1982. 
STERN, J. Steve. Peru's lndian Peoples and lhe Challange of Spanlsh Conquest - HUAMANGA 1640. 
Madison: The University pf Wisconsin Press, 1982. 
SPALDING, Karen. Huarochirf - An Andean Society under Inca and Spanish Rule. Stanford, Stanford 
University Press, 1984. 
TANDETER, Enrique. "Trabajo Forzado y Trabajo Libre en el Potosi Colonial". Estudios Cedes. Buenos 
Aires, Vol. 3, n. 6, 1980. 
FICHERm John Minas y Mineros en el Peru Colonial 1776-1824. Lima: lnsiituto de Estudios Peruanos, 
1977. 
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a primeira metade do século XVI, um~ verd~deira av~l~ncha de Cédt.ll•~·' ,· 
que pretendiam dar uma forma ma1s racional à ut1hz~_ção da rrC)QZb• · 
indígena. Essas Cédulas podiam ser revogadas ou modificadas a~·-· 
acordo com as denúncias e relatos enviados do lado de cá do Atlântico, ..... 
do interesse específico da Coroa. ·\\fi 

A primeira forma de recrutamento do trabalho indígena organi~ado,4 
legalmente definido na América Espanhola in_iciou-se e~ 1~3, com o~,. 
de encomiendas. Esta instituição já desenvolvida no Canbe, fo1 usada por queM 
três nos Andes tornando-se a forma sócio-político básica através da qual • 
conquistadores' lidaram com a sociedade local:3 Esse sistema consistia na . 
distribuição da população nativa entre os conqu1stad~res, pelo lfder da expa. 
díção. como uma parte da divisão do espólio da conqu1sta. O ~e~hor e~· 
dera exerceria total autoridade sobre os índios. Ele devena 1ntroduz1r aoe 
indígenas o cristianismo e enquadrá-los em outros .aspectos da civiliz~ 
européia. Em compensação cobraria tributo e recebena trabalho dos mesmos. 

No Vice-Reinado do Peru, as primeiras encomiendas foram distribuídas por 
Pizarro, já em 1533.4 A essa época, já era dado por certo que a riq~eza ~ 
poderia ser extraída dos Andes, dependia inteir~f!1~nte da po_Pulaçao na~a. 
Nesse sentido, a encomienda substituiu o saque 1n1c1al, até entao desorgan~~ 
do, por uma refinada e institucionalizada forma ~e ~i~hagem n~ q.ual a apropnar 
ção dos bens e trabalho dos lndios se restnng1r1a a um un1co homem, o 
encomendem. 5 

Como primeira relação social efetivada na América, as en~omiendas assu
miram um caráter inevitável de controle do poder na colôma. Aos poucos, 
emergia na América novo sistema de senhorio que podería, no limite, tornar-se 
uma aristocracia colonial em oposição à própria Coroa. Além desse fator, O 
tratamento básico dado aos indios pelos senhores encomenderos, marcado pela 
violência, começava a circular na Europa maculando a imagem da Espanha .. · 

Em 1542, através das Leis Novas, a Coroa tentou evitar a formação de Ll11a 
classe poderosa de encomendaras na coiOnia, decretando a_ absorção ~lo· 
Estado de todas as encomiedas, até a segunda geração depo1s da conqu1sta. 
A extinção definitiva do sistema de encomiedas, que se prolongou ~inda Por: 
pelo menos duas décadas, pode ser atribuida em grande parte à açao d~ Fr91 
Bartolomeu de Las Casas, defensor dos l!ldios, junto à Coroa Espanhola. 

3 A encomienda foi adaptada da Reconquista e formalizada na América pelo primeiro governador de 
Hispaniola, Juan de Ovando. . . . . 

4 Cortés adotou em encomieda 100.000 nativos mex1canos para SI própno. . . . . 
5 Em 1549, jé se observava um ensaio da mita, no espaço andino. Para a região de Potosl fo1 env1ado um . • 

número representativo de fndios encomendados, para executarem trabalhos r:as minas por um perlodo 
de 6 ou 12 meses. quando eram substituldos por outro grupo de lndios e entao liberados para voltlir l 
sua comunidade. 



8n 1569, Don Francisco de Toledo foi enviado ao Peru, como 5º Vice-Rei, 
com a designação de legitimar o domínio da Espanha na área. Sua administra
ção introduziu definitivamente a mita como sistema de trabalho forçado aos 
indios, que perdurou até a Independência. A palavra mita se origina da língua 
quechua, idioma falado nos Andes, que significa "turno" .1 O uso do termo local 
indica a associação do trabalho em turnos, em diferentes trabalhos públicos, 
inclusive a mineração. Esse sistema de rodízio, previamente imposto pelos 
Incas, foi apropriado pelos espanhóis e aplicado nas regiões mineiras. A prática 
de rodízio do trabalho na América Espanhola antecedeu a década de 1570, 
quando o sistema começou oficialmente no Vice-Reinado do Peru. Sabe-se que 
por volta de 1530 colonos e oficiais espanhóis já obrigavam índios livres a lavrar 
o ouro por um período pré-fixado. 

A eficácia da política administrativa de Toledo, conhecida como as Refor
mas de Toledo, foi possível graças às viagens empreendidas pelo mesmo, em 
todo o espaço andino, entre 1570 e 1575, para um reconhecimento pessoal da 
região que estaria sob seu comando. Para isso, Toledo empreendeu a mais 
audaciosa "visita" ou "tour de inspección" com o intuito de implementar uma 
efetiva e direta reorganização do Vice-Reinado de uma vez por todas. Essa tarefa 
não foi realizada sem o apoio direto de eclesiásticos, juristas, antigos encomen
deros e funcionários que, no somatório de suas experiências, tentariam superar 
todos os problemas daqueTa região tão crucial para o Império Espanhol, aten
dendo assim às demandas próprias do mercantilismo. 

A busca de metais preciosos na história da colonização lberoamericana é 
de conhecimento de todos. O ouro foi encontrado por Colombo em La Hispaniola 
em sua primeira viagem. Em 1493, quando regressou a Ilha, trouxe consigo as 
instituições reais que seriam adequadas às novas terras que, a partir de então, 
seriam integradas ao Império Espanhol. Para a exploração do metal Colombo 
trouxe os primeiros mineiros e artesãos da Europa para o Novo Mundo. Durante 
as três décadas posteriores ao descobrimento, o ouro de aluvião das Antilhas 
constituiu a maior parte das riquezas que se enviou à Espanha. 

No entanto foi a conquista do México e Peru que desviou definitivamente a 
atenção das ilhas para o continente onde se encontrava grandes quantidades 
de ouro e prata.8 O encontro definitivo do "EI Uorado" na América se deu em 
1545, com a descoberta do "Cerro Rico de Potosi", em pouco tempo chamado 
pelos índios de "Boca del lnfierno" e, sem dúvida, o Éden para os brancos. 

6 Ver a. polê~ica entre Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda - porta-voz e defensor dos encomenderos. 
7 No V1ce _Reinado de Nova Espanha, o rodlzio de trabalho já existia sob os astecas, com o nome de 

coateqwtl. 
8 As primeiras minas peruanas de importância exploradas pelos espanhóis estavam localizadas ern Porco 

ao sudeste de Potosl. Essas minas já haviam sido exploradas pelos fndios no perfodo pré-colombiano. ' 
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Segundo a lenda, foi o índio yanacona chama~o Di~g. o Gualpa que, ...... 
escalava uma montanha, escorregou e para nao ca1r, se agarrou no~ 
ele descobriu a prata embaixo de suas rafzes.9 A descoberta foi~
espanhol Diego Villanoel que, em abril de 1545, registrou as primeiras ml,. .• 
seu nome. Nesse momento, inicia-se a exploração de potosi dado que, em 1:-. 
Bartolomé Arzáns de Orsúa biógrafo da região - se referiu como "EI tamoiO, 
siempre magnífico, muy rico e inextinguible cerro de Potosí; una exce~ 
creacción dei poder de Dias, un milagre de la naturaleza, una perfectá • 
permanente maravilha del mondo( .. . ) honor e gloria de America".1° 

Potosi, em pouco tempo se converteu na cidade de maior espledor no Nove:~ 
Mundo com uma população de 120.000 habitantes em 1580, 160.000 em1650.H 
Quanto à extração da prata, essa é uma história de altos e baixos. Entre 1545 e 
1570, Patos! passou por sérias dificuldades por causa da utilização das técnicas 
primitivas indígenas, que refinavam o metal em fornos chamados "guayras". /iB 
crises na produção, entretanto, não impediram que o maior peak de produçao 
da prata se desse na primeira metade do século XVI, entre 1546-50, só recupe
rado a partir de 1575. 

Nos primeiros anos, os fndios dominaram todas as fases da produção de 
prata. No Vice-Reinado de Nova Espanha (Pachuca), desde 1556 o método 
germânico de produção da prata, através da amalgam~ção com mercúrio, foi 
adaptado às minas gerando uma expressiva alta nos lndices de produção. Esse 
mesmo procedimento foi introduzido largamente no Peru, a partir de 1572, 
depois de superadas as dificuldades em adaptá-lo às altas altitudes andinas. 

A grande descoberta que traçou definitivamente a história da mineração na 
América foi realizada em 1563. Por essa época, chegou ao encomendero de 
Huamanga. Amador de Cabrera, noticias da descoberta da mais rica jazida de 
"azogue" até então conhecida no mundo, Huancavelica como foi denominada 
a região até o século XIX. 

Se o grande problema para a produção da prata foi a escassez do mercúrio, 
que até a descoberta de Huancavelica era exportado de Almadén, na Penlnsula 
Ibérica, essa questão foi resolvida em Potosl com uma fonte local desse vital 
mineral. A partir desse momento, o Peru começou a produzir proporcionalmente, 
mais metal que Nova Espanha. Entre 1580 e 1660, o Peru mandou duas vezes 
mais prata para Castela que Nova Espanha. 

9 O yanacona era o fndio que no perfodo pré-hispânico nao pertencia a nenhum ayllu (grupo social básico 
na sociedade nativa andina-quechua), mas ligado a alguma figura dominante para a qual trabalhava em 
diferentes atividades. O status era hereditário. O yanacona foi absorvido pelo espanhol que nessa 
condiçao estava livre das obrígaçOes do tributo e trabalho de rodfzio nas minas. 

1 O ,Arzáns de Orsúa y Vela, Barlotomé. Historie de la Vllla Imperial de Potosl. Ed. by Lewis Hanke and Yunnan 
Mendoza L. 3 tomos, Provídence, Rhode lsland, 1965, tomo I, p. 3. 

11 LYNCH J. Spain under the Habsburgos. 2 vols. New York, New York University Press, 1984. 
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Huancavelica, situada a uma altitude de 12.530 pés, nos Andes, ao Sul de 
Lima, teve um significado fmpar para o Peru e a Espanha. Até 1813 quando do 
virtual abandono de Huancavelica, a mina foi monopólio da Coroa. Sua impor
tância vai além, muito além da produção de mercúrio. Na verdade, a Coroa 
espanhola pode controlar a taxação sobre a produção da prata não através da 
declaração dos mineiros, mas sim, da quantidade de mercúrio que os mesmo 
compravam em Huancavelica. Nesse sentido, Huancavelica, foi parte vital na 
política fiscal da Coroa. No intervalo entre a descoberta de Santa Bárbara a mina 
mais importante de Huancavelica e a utilização do processo de amalgamação 
no Peru, o mercúrio alf produzido, que já era do conhecimento dos fndios no 
perfodo que precedeu a conquista, era vendido por seus descobridores para o 
México. Na realidade, foi o Vice-Rei Toledo que adotou uma série de medidas 
que revolucionou o sistema de exploração em Huancavelica. A região passou a 
ser controlada mais rigidamente que as outras regiões da prata, as minas foram 
expropriadas pela coroa, e a mita como forma de trabalho foi introduzida.12 

A mita de Potosf foi o modelo para a implantação desse esquema de 
trabalho em várias outras regiões do império Espanhol, inclusive Nova Espanha. 
Foi, portanto, a partir de Potosf e com as variedades locais, que a mita se 
notabilizou como uma das mais brutais formas de exploração de trabalho 
conhecida na história. 

Seria 'diffcil fazer um balanço geral da produção historiográfica recente, 
voltada para a problemática da mita. Procurei enfocar três trabalhos que, além 
de sua indiscutfvel relevância, tratam exclusivamente da mita e de Potosí. Esses 
autores são: Peter Bakewell, Jeffey Cole e Enrique Tandeter. Trata-se de uma 
geração mais nova de historiadores que, de alguma forma, herdaram o fardo de 
dar continuidade à obra de autores como Silvio Zaval, Marie Helmer, Alberto 
Crespo Rodas, além de outras obras em que o tema não é tratado especifica
mente, mas no contexto geral das análises sobre a América Colonial.13 

Analisando diferentes períodos, os autores que apresento neste texto re
compõem a história da mita no amplo contexto de Potosf e do Alto Peru, Bakewell 
focaliza o perfodo que se estende entre 1545 e 1640 e a relação entre trabalho 
livre e forçado. Cole explora o século XVII, centrando exclusivamente no funcio
namento da mita e sua administração. Tandeter dirige suas análises para o final 

12 Ver WHITAKER Arthur Pen. lhe Huancavelica Mercury Mine. A Contribuiton to the History ofthe Bourbon 
Renaissance ini lhe Spanish Empire. Cambridge, Harward University Press, 1941 . 

13 ZAVALA, Silvio. El Servicio Personal de lod lndiosen el Perú. Tomo: 1 Extractos dei Libro XVI; Tomo 2: 
Extractos dei Libro XVII M~xico City, 1978-79. HELMER, Maria. La encomienda à Potosl, d 'aprês un 
document 1néd1t, Proceedmgs ofthe XXXth lntemational Congress of Americanists, 36 Cambridge: 
England, 1952. 
RODAS, Alberto Crespo. "La Mita de Potosl" . Revista Histórica Uma, 1955-56. 
~----' Descripción de la Villa y Minas de Potosf. Ano de 1603". In: Marcos Jiménez de la 
Espada, ed. , Relaciones geográficas de lndias- Perú, vol. I. 
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do século XVIII. 
Em 1984, Peter Bakewell publicou o livro Miners of the Reei Mountaln • 

lndian labor in Potosí -1545-1650. A tese central do livro é a de que, ao longo 
da história da mineração da prata, Potosf dependeu não só da mita, como de 
um sistema dual de trabalho, no qual homens mais ou menos livres trabalharam 
com homens mais ou menos coagidos. 

O autor dispensa um capitulo inteiro de seu livro a Toledo mostrando como 
se deu a instalação da mita e a relação entre seu inspirador, na modalidade 
espanhola, e o Estado espanhol. Na verdade, a questão referente ao trabal~ 
forçado foi marcado pela ambivalência da Cqroa Espanhola. Por l.lTllado, os re1s 
de Espanha tinham consciência da inviabilidade de se utilizar a mão-de-obra 
negra nessa função devido ao clima frio das regiões mineiras, e da recusa dos 
espanhóis em trabalhar nas minas. Por outro lado, a Coroa ainda não estava 
totalmente persuadida da necessidade do emprego do trabalho indfgena força
do nas minas. Muito embora a Coroa não explicitasse o trabalho forçado como 
uma necessidade, ela se utilizou de um discurso muito próximo, que era 
"necessidade de atrair" aos lndios para "entrar nas minas". Pode-se afirmar que 
a Coroa pontificava sobre a questão do trabalho de uma maneira ingênua ou até 
irônica a respeito do objeto que atrairia os lndios ao trabalho: a mina. 

O que não faltou foram os ataques dos homens de espirito humanitário e 
cléricos, que assumindo a defesa dos lndios, influenciavam fortemente as 
decisões da Coroa. Nem os argumentos racionais e lógicos de Toledo foram 
suficientes para definir a posição da Coroa: sem o trabalho forçado não haveria 
a prata. Ainda assim a Coroa não se manifestou abertamente favorável a respeito 
do trabalho compulsório. O estabelecimento da mita foi portanto inaugurado por 
Toledo independente de uma cédula real que desse um formato legal à institui
ção. Esse formato foi feito pelo próprio Toledo que em 1571, dist~ib~iu 2.500 
trabalhadores para as minas de mercúrio de Huamanga. Estava ass1m Instalado 
o sistema da mita. 

Toledo expandiu, padronizou e deu forma oficial ao sistema de rodízio no 
trabalho. Toledo substituiu o não-oficial rodlzio de trabalhadores, existente antes 
de 1570, por um regulamento do rodlzio seguido por L.ma série de ordenanças; 
Toledo estabeleceu o principio de que o governo colonial era o responsável pelo 
correto funcionamento desse rodlzio oficial ainda que a aprovação real não 
tivesse sido dada. Essa decisão jamais foi questionada pela Coroa ou mesmo a 
sugestão de L.m outro tipo de trabalho. Essa ausência de ação estatal sugere, 
sem dúvida, uma implfcita aprovação do sistema. 

O sistema dual de trabalho foi a marca da exploração da prata em Potosl 
representada pelo alto número de yanaconas que trabalhavam ao lado dos 
fndios encomendados. Os yanaconas representavam os lndios com l.l11 maior 
nível de especialização, os quais eram muito solicitados para o trabalho nas 
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minas. A P_OSSibilidade de ascender ao status de yanacona, depois de atingir 
um determnado grau de especialização, motivou muitos índios encomendados 
a investirem na arte de refinamento e transformarem-se em trabalhadores livres 
e especializados para ascenderem na estrutura social de Potosf. Essa prática 
não foi rara ou incomum antes de Toledo. Além de representarem a força de 
trabalho central na produção da prata os yanaconas foram também os primeiros 
empresários mineiros de Potosf. Segundo Bakewell, nos primeiros 25 anos de 
produção de prata em Potosf, os espanhóis obtiveram apenas pequena parte 
da extração e processamento do metal. 

Outra categoria de trabalhador em Potosf foi o "índio vara" que de acordo 
com Bakewell, realmente executou o trabalho na minas. Estes alugavam um 
certo _número de varas aos proprietários das minas para explorarem a prata. 
Depo1s entregavam a melhor parte do metal extraído para o dono da mina e 
retinham o resto. Baseado nessa prática é que Luiz Capoche, minerador e 
refin~dor de Potosf, em seu trabalho RelaciónGeneraldelaVillalmperialdePotosf, 
escnto em 1585, afirma que "los índios poseían la riqueza del reino".14 Bakewell 
amplia a afirmativa de Capoche identificando o índio vara com o yanacona mas 
de uma forma indireta. As evidências mostradas pelo autor são que os yanaco
nas possuíam a habilidade técnica e a liberdade. Esses dois itens associados 
se transformaram na chave-mestra do sucesso para o empreendimento. empre
sarial do mineiro. 

Bakewell_aponta dois tipos de trabalhadores em Potosf: os "voluntários" que 
~ão eram obngados a trabalhar nas minas sob qualquer arranjo compulsório 
1mposto pelo governo colonial espanhol e os involuntários que já podiam ser 
encontrados em Potosf desde os primeiros tempos de mineração colonial. Aliás 
uma cara~terfstica da mita foi o pagamento de salário aos mitaios. Esse paga~ 
ment? sena uma forma de estimular aqueles que estivessem em "folga" do 
rodfz~o a p~ocurar outras atividades ligadas à mina ou dentro da própria mina. O 
saláno sena quase um preventivo ao ócio, não representando a libertação do 
trabalhador em nenhum nível. 

Será essa estrutura dupla do trabalho que caracterizará a produção de 
prata na indústria mineira de Potosf desde o início; -a diferença entre as duas 
partes definirá o grau de coerção incorporada a elas. 

Em 1570, com a introdução do sistema de amalgamação, os "índios varas" 
perdem seu espaço em Potosf. No entanto, um outro tipo de trabalhador 
voluntário toma o lugar deixado pelos yanaconas, o "mingado". Esses homens, 
em geral, trabalhavam nas refinarias da prata por um salário substancialmente 
maior que aquele pago aos trabalhadores forçados. O termo minga foi utilizado 

14 Bakewell, p. 51. 
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pela primeira vez por Capoche em 1585, se referindo ao fndi~-contratado pn 
0 trabalho. Pelas referências de Capoche Bakewell concluiu que os lndlaa 
mingados eram contratados porque a mita não supri~ a necessida~e ~e mio
de-obra para a produção da prata na escala desejada pelos r:n1ne1ros. No 
entanto Bakewell demonstra que o termo tinha um segundo sentido substan
cialme~te diferente: o mingado era um trabalhador engajado a substituir o 
mitayo. . . 

Aquele mitayo que não quisesse trabalhar devena contrat~r a mtnga p~a 
tomar seu lugar; ou o curaka, encarregado de repartir os índiOS para ,~ mta, 
deveria contratar a minga para substituir o mitayo que por alguma razao não 
pudesse trabalhar. Essa prática foi evoluindo e se desdobr~ndo em outras 
formas como o "índio de faltriquera" (lndio de bolso). O mttayo ou curaka 
pagavam ao empregador a quantidade necessária para este co~tratar l.ln 

substituto para um mitayo desaparecido, em outras palavras o fnd1o safa do 
bolso. 

A conclusão final de Bakewell é que se a presença do yanacona junto ao 
índio encomendado marcou o começo do sistema de trabalho dual em Potosl, 
os últimos ocupantes do lado menos coagido daquele sistema seriam os mingas. 
Nesse sentido, quando a estrutura de trabalho é vista como ur:n todo há uma 
tendência a abrandar a brutalidade do sistema e no caso da mtta, esse abran
damento se dá através do crescimento do sistema de minga que em última 
análise oculta em si uma outra coerção que instalada na forma de pagamento 
por aqueles que escolheram ficar em sua comunidade tradicional. 

o outro autor que apresento, Jeffrey A. Cole, publicou em 1985 o livro The 
PotosíMita 1573-1700 -Compulsory lndian Labor In the Andes. Seu trabalho 
é uma revisão de sua tese "The Potosí mita under Habsburg Administration the 
Seventeen in Century", mas um tratamento bem diferente é dado ao texto. 

Cole pretende em seu estudo, analisar as metamorfoses pelas quais a mita 
passou durante o século XVII, quando Potosí era a grande jóia ~a Esp_anha d~s 
Habsburgos. O autor argumenta que a chave que explica a pers1stênc1a d~ mtta 
encontra-se nas moditicaçOes realizadas no curso dos 250 anos de sua existên
cia em resposta às transformações acorridas em Potosí e na mudança das 
condições no Alto Peru. 

Segundo o autor, o objetivo de Toledo ao estabelecer? si.stema. de !ra~alho 
baseado na mita na região andina, era simplesmente rev1tahzar a mdustna de 
prata em Potosl. Na concepção do Vice-rei, a dita revitalização, que significa~a 
a retomada da produção aos níveis das duas primeiras décadas de explora~ao 
(1545-ffi), seria possível graças ao desenvolvimento do novo método de ~eflna
ção por amai gamação e a utilização imprescindível de uma abundante mao-de
obra. 

Toledo, que tinha sido enviado para o Peru com a missão de restaurar o 
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dominio real, ainda não legitimado pela resistência de Manco Inca em Vilcabam
ba, e de organizar a receita da Coroa, não obteve essa anuência que precisava 
para implantar o sistema da mita. O silêncio real, no entanto, não retrairá Toledo 
em sua determinação de recuperar a produção da prata através do trabalho 
compulsório. Em 1570, reuniu em Lima a Junta Consultiva para considerar os 
prós e contras da implantação da mita. Depois de considerar a argumentação 
de Toledo, a Junta concluiu qu e'legitimamente e sem prejufzo para os fndios, 
Sua Majestade, e em seu nome seu Vice-rei, poderiam compelir os índios, em 
um determinado número, trabalhar nas minas de Potosí e qualquer outro lugar 
do Peru, dadas certas provisões para um bom tratamento, compensação asse
gurada e adequada, e trabalho moderado' .15 

Essas foram as bases para a inauguração da mita de Potosí nos primeiros 
meses de1573. Os mitayos escalados para o trabalho nas minas e refinarias 
deveriam trabalhar em três turnos semanais rigorosamente iguais. Durante as 
duas semanas quando seu turno não estivesse trabalhando, os mitayos pode
riam, se assim o desejassem, se engajar em outros empreendimentos ou serem 
contratados para outros trabalhos por salários. Os mitayos serviriam um ano e 
depois voltariam para casa, retornando às minas a cada 7 anos. O trabalho 
iniciava na 2ª feria à tarde e perdurava até sábado à noite, quando o salário da 
semana seria pago. Seria pago 1/2 salário por cada dia de viagem da província 
de origem até Potosí, basaa.da em um número fixado de léguas a serem viajadas 
a cada dia. 

Enquanto estivessem prestando serviço nas minas, os índios deveriam 
viverem "rancherias" correspondentes a suas provincias de origem. Ali eles 
seriam assistido por dois "veedores" um "alcaide mayor de minas", um "proctetor 
de naturales" e seis "capitanes enteadores" (Kuracas encarregados de entregar 
os indios para mita) que supervisionavam o trabalho nas minas e asseguravam 
um bom tratamento aos mitayos. 

Outros incentivos foram providenciados para os indios. Eles teriam direito 
a 1/3 do minério extraldo quando pudesse ser refinado nas guayras (antigo forno 
usado pelos incas). Isso significava algum lucro para os mitayos. Além disso, os 
indios tinham a Kapcha - autorização para trabalhar em seu próprio benefício 
desde sábado a noite até a manhã da 2ª feira. O metal que eles produzissem 
(mais o que fosse roubado durante a semana) poderia ser comercializado na 
praça de Potosi. Esse tráfico de prata bruta tornou-se conhecido como "resca
tes", e foi originalmente de exclusivo domlnio dos indios. 

Toledo tinha a clara intenção de restaurar os incentivos monetários que 
levavam os índios a Patos i no inicio da colonização, enquanto simultaneamente 

15 Cole, Jeffrey, p. 6. 
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justificava o estabelecimento do regime de rodítio de trabalho. A resp~nsabili
dade de entregar o complexo contingente de lndios aos donos das mnas, de 
acordo com Toledo era do corregedor provincial. No entanto, esse corregedor 
dependia virtualmente do Kuraca que na realidade tinha um poder muito mais 
efetivo sobre os lndios de sua comunidade. Além disso, a presença das Kuracas 
no controle do recrutamento dessa mão-de-obra revestia de um caráter comu
nitário a natureza da mita onde a obrigação não recaia aos olhos dos índios, em 
indivíduos e sim no ayllu como um todo. Nesse sentido, os kuracas serviam 
agentes mediadores entre a Coroa e a comunidade indígena o que em última 
instância facilitava o mecanismo de coerção da mita. 

A combinação final desses fatores- trabalho forçado, tecnologia, matéria
prima acessivel, resultou no sucesso das expectativas de ~oledo com ur:n 
espetacular renascimento da indústria de prata de Potosí especialmente depo1s 
de 1575. 

Uma vez recuperado os antigos nfveis de produção da prata, Toledo 
supunha que a mita poderia ser extinta e os índios, por conseguinte, estariam 
liberados. lnfortunadamente, Toledo estava equivocado, a mita continuou com 
modificações substanciais por mais de dois séculos até ser finalmente abolida 
por Bollvar, em ~ 825. 

Cole mostra, ao longo de seu livro, todas as transformações pelas quais a 
mita passou para ter oorno resultado último sua sobrevivência assegurada. 
Problemas de ordem diversas tiveram de ser contornados durante todos aqueles 
anos pelos administradoras coloniais. Esses problemas não se referiam apenas 
ao controle da mão-de-obra·lndlgena. Entre os administradores e os mitayos a 
própria Coroa deu espaço para a criação de um~ classe privilegiada em ~otosf: 
os azogueros (proprietários de refinarias e mmas). Na verdade, a mta era 
também parte de um acordo entre a Coroa e os azogueros para dividir os lucros 
provenientes da indústria de prata de Potosf. Pode-se afirmar que ele~ eram 
quase sócios com tunçOes bem definidas. Se por um lado, os azogueros t1veram 
acesso ao trabalho indlgena forçado e outras garantias do Vice-rei Toledo, por 
outro, eles deveriam investir em alto capital na construção das refinarias de 
amalgamação. Ocorre porém que um grande fator de pressão sobre a Coroa 
era decorrente das crescentes demandas dos azogueros, além de reiteradas 
desobediências às "ordenanzas" que regiam o trabalho nas minas e ao próprio 
acordo entre eles. 

A luta que se desenvolveu entre o governo e os azogueros no século XVII 
foi uma disputa entre partes sobre o controle da indústria de prata. No caso, a 
Coroa levava uma grande desvantagem, por seu isolamento e pela distância da 
Vila Imperial, e também por estar nas mãos da burocracia colonial. Os az?9ue
ros, na realidade, foram muito mais efetivos para comandar a empresa minera
dora que a própria Coroa, mas os problemas que tiveram para controlar os lndios 
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foram bem similares àqueles que a Coroa teve para controlá-los. Isso significou 
a longo prazo a sua interdependência. 

As conclusões do autor para dar suporte aos seus argumentos sobre a 
sobrevivência da mita embora metaforseada de suas caracteristicas iniciais são: 
1) "A mita serviu como um subsidio econômico sem os quais a maioria dos 
azogueros não teriam sido capazes de continuar a produção; 2) os mitayasforam 
necessários para atuar naquelas tarefas que os mingas se recusavam a fazer, 
pelos salários que os azogueros estavam dispostos a pagar; 3) a administração 
real da mita não podia alterar, exceto sob circunstâncias especiais, o status quo 
em Potosf sem o consentimento da elite focal ; 4) a mita foi submetida a uma 
contínua metamorfose de acordo com a mudança de condições em Potosí e nas 
províncias de onde os mitayas foram escalados. 

Rnalmente, se os lndios não recorreram à insurreição armada contra o 
sistema ao qual estavam submetidos, foi porque a resistência passiva- migração 
primariamente -foi mais efetiva. A decisão tomada pelos mitayas para responder 
às demandas dos azogueros e da administração dos Habsburgos com a 
migração, a adoção do status de "yanacona' e outros meios pacificas foi 
justificada pela experiência de 1781.". 16 

O terceiro trabalho que apresento é do argentino Enrique Tandeter, que em 
1980, publicou o instigante artigo 'Trabajo forzado y Trabajo libre en el Potosi 
Colonial Tardio". Outro trabalho de envergadura de Tandeter é sua tese de 
doutoramento'. 17 O autor toma como ponto de partida de seu argumento, o livro 
de recordações do secretário Edmond Temple da primeira companhia inglesa 
que tentou sem êxito, explorar as minas de prata de Potosí em 1830. 

Nesse livro, Temple afirmava que o trabalho forçado dos lndios não era tão 
vantajoso como alguns supunham. Afirmava o inglês que, com a metade do 
número de homens contratados livremente cumprir-se-ia o trabalho que com o 
sistema da mita ocupava quase o dobro.18 

Segundo Tandeter, em grande parte da historiografia colonial hispanoame
ricana a tese de Temple é tida como verdadeira. Advindo então do pressuposto 
que o trabalho livre era mais rentável, pergunta Tandeter: porque a Coroa durante 
quase dois séculos e meio manteve t..ma migração de trabalhadores forçados 
para as minas de Potosf que, como contrapartida de seus efeitos disruptivos 
sobre as comunidades indlgenas nas quais os recrutava, só produzia benefícios 
inexpressivos e um lucro mlnimo? Tandeter discorda da tese de Temple e 

16 Cole, Jeffrey, p. 146. O autor se refere a Rebelião Tupac Amaru em 1781. 
17 TANDETER, Enrique. "La rente comme rapport de production et corrme rapport de distribution le cas de 

l'industrie minniêre de Potosf, 1750-1826'. Thesis (3" Cicie en Histoire), Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris, 1980. 

18 Temple Edmond: Travels In various parts of Peru, including a year's residence in Potosl,2 vols. Ponches 
1roQ · · 
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fundamenta seu argumento contrário. Seu texto é uma análise pormenorizada 
do trabalho forçado na indústria mineira e as condições que determinaram a 
coexistência e a interação entre o mesmo e o trabalho livre em Potosi. 

Segundo o autor, a migração anual forçada às minas de Potosf, a mita; foi 
um caso extremo em que, apesar do pagamento de salários por parte do 
empresário mineiro, a quase totalidade da reconstituição da força de trabalho 
imediata recaiu também sobre a comunidade de origem do migrante.19 Sua 
hipótese é que essa transferência de valor foi fundamental para a mineração de 
Patos! porque sem ela essa última teria tido escassas possibilidades de sobre
vivência. 

Como é do conhecimento de todos, a fase áurea de Patos! foi entre 1590 e 
1600. A partir de 1600 a produção na regiao foi passando por altos e baixos para 
encontrar uma nova recuperação entre 1630-1640, quando, embora não tenha 
atingido os fndices de 15900-1000, ficou no primeiro lugar do rankmundial. Já 
no século XVIII outras regiOes do Império espanhol (Nova Espanha) estavam 
apresentando um lndice de produçAo de prata superior a Potosf não só em 
termos de quantidade como também de superioridade na qualidade da prata 
extraída de seus minerais.20 

Tandeter aponta como único fator explicativo para a continuação da explo
ração mineira em Patos!, no finaJ.dc século XVIII o seguinte: a produção de Potosl 
era fundamental para a articulaçlo do espaço econômico sul americano. 

Na década de 1770 a prata proveniente das minas do Cerro Rico de Potes! 
equivaliam a 40% da prata produzida no Peru. Posteriormente, a partir de 1776, 
quando foi criado o Vice-Reinado do Rio da Prata e Potosl foi integrado à nova 
jurisdição, sua produção representava 65% da prata que se exportava em toda 
a região do Vice-Reino. Entre 1 ng e 1784 mais de 80% da exportação total do 
novo Vice-Reinado era proveniente de Potosí, ou seja, 32,1% das finanças 
estatais eram providas peta Indústria mineira. 

Voltando ao fur'lcionlrAento da indústria mineira em Potes!, o autor faz t.rn 
pequeno histórico daeatrutura básica formada por donos, rentistas, empresários 
arrendatários e tra~ que compunham o gerenciamento e trabalho nas 
minas - o controle para tributação era feito pelo Estado representado pela 
burocracia espanhola. 

Tandeter chama a atencao para a presença de trabalhadores livres e 
forçados que correspondiam mais ou menos a trabalhadores qualificados e não 
qualificados. Na categoria dos não qualificados se encontravam os mitayas, 

19 No mercado livre o salério tem de 11111' equivalente ao da força de trabalho. 
20 O mineral mexicano tinha muito mata prata pura por unidade de peso. BRADING, D. A. em seu livro 

Minero• y Comercia"'- .n e1 lllulco Borbónlco (1763-1810). Maxlco: Fondo da Cultura, 1971 , 
mostra o nfvei da produçAo de prata no México. Ver capftulo "La estructura de la produccfon de prata•. 
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integrantes da migração anual para a região mineira estabelecida por Toledo em 
1573, sobre quem recaia, naturalmente, o cumprimento das funções mais 
. I 21 A . I s1mp es. wtua queda no número de trabalhadores que chegavam em Potosí 

entre 1570 e 1801 não desestimulou a Coroa no sentido de encaminhar uma 
proposta de abolição da instituição da mita. E nem mesmo a instituição perdeu 
em relevância como supuseram alguns historiadores. Pelo contrário, a mita 
nunca perdeu o seu lugar como fonte primeira e mais accessível de recrutamento 
e exploração do trabalho nos Andes. 

A discussão que permeia o texto é a questão da rentabilidade da mita. A 
impressão q_ue um analis~a pode ter sobre a legislação que regia a mita, é que 
o Estado nao se descUidava da proteção aos trabalhadores forçados. Na 
verdade, as ordenanças estabeleciam o descanso de 2 semanas tratamento 
respeitoso, e até fixavam salários semanais para os índios. Como a'valor desse 
salário era inferior aos salários que se pagavam aos trabalhadores livres, lhes 
era concedido, em compensação, a oportunidade de exercer outras atividades 
no mercado livre naquelas semanas de descanso. 

Ocorre porém, que se por um lado o Estado Colonial garantia a migração 
forçada a Potosí e se o fez com eficiência, essa mesma eficiência não se nota 
no rigo_r C?m que contr?lou os empresários para que acatassem as limitações 
huma~1tánas~ es~abel~c1_das pela legislação. Em outras palavras, o empresário 
das n;rnas ~nao tlnha llm1tes, em momento algum ele cumpriu as condições que 
a legls.laçao e~tabeleceu p"a.ra a utilização da mão-de-obra indígena. Pelo 
contráno, todo trpo de desobediência à legislação pode ser observado nos 250 
anos da mita. 

Uma vez que o mitayo estava disponível para o empresário no sistema de 
rodízio, a sua fuga não representava prejuízo para o empresário, pois este seria 
compensado em dinheiro, por outro lado sua sobre~exploração não colocava 
em risco nenhuma inversão de capital porque não se tratava de um escravo. E 
para finalizar, a reprodução e reconstituição da força de trabalho estavam 
totalmente separadas da esfera da produção já que estas dependiam de uma 
outra economia ou seja, das comunidades indígenas. A conclusão de Tandeter 
é que a rentabilidade imediata foi o critério empresarial fundamental em suas 
relações com os mitayos. 
. . ~e:sa medida, sendo a rentabilidade priorizada pelos empresários, a 
1~st1turçao passará por modificações em seu estatuto que visam a uma rentabi
lidade cada vez maior. O objetivo final dos empresários era a eliminação da 
semana de descanso, ou pelo menos que a proporção fosse alterada para duas 

21 Lembrar que amita pressupunha a migração de 1!7 parte dos índios varões entre 18 e 50 anos de um 
conJU~to de 16 provlnc1as do V1ce-re1nado do Peru que deveriam a cada não trabalhar nas minas de 
Potos1. 
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de trabalho e uma de descanso.22 As denúncias foram constantes. "Em 1794 
Victorian de Villanova, notabilizado por suas críticas a mita escreveu em corres
pondência particular ao intendente de Patos[, Francisco de Paula Sanz, desta
cado defensor da instituição. 

'Vuestra merced pinta la casa para engafiabobos diciendo: e/ índio no 
viene (a la mita) sino de tal a tal edad; e/ indio noviene sino de siete en 
siete afios; e/ indio no trabaja sino de tres en tres semanas una, luego ai 
cabo de su vida no /e toca sino tanto. Esto devfa ser según las leyes, pero 
nada de estos es ... '"23 

Observa~se porém que estas não denúncias tiveram um peso que de 
alguma forma alterasse o regime de exploração da mita. Pelo contrário, no século 
XVIII as jornadas de trabalho fixas já tinham, há muito, dado lugar ao terrível 
sistema de tarefas. Esse sistema consistia no seguinte: o índio tinha a tarefa de 
produzir uma certa quantidade de prata em um tempo que foi aumentado para 
cinco noites e dois dias. Esse tempo, entretanto, não era o suficiente para que a 
tarefa fosse cumprida. A solução encontrada foi um complexo método de 
trabalho no qual ao individuo era agregado o trabalho de sua famllia que o 
acompanhava na migração para Potosf. Em outras palavras, a família inteira ~o 
mitayo o ajudava para o cumprimento de sua tarefa, e não raras vezes se vru 
obrigado a contratar um "yanapacu"- ajudante- para atingir a meta final.24 

Quanto ao trabalho livre nas minas de Potosí, sua história remete o autor há 
algum período antes das Reformas de Toledo e a subseqüente implantação do 
sistema da mita. 

Entre 1545 e 1570 os inúmeros mineradores que foram atraldos pelas 
notícias do descobrimento da prata na região foram trabalhadores independen
tes. Eles controlavam o processo produtivo em sua totalidade, desde a extração 
do mineral até sua fundição em pequenos fornos dos quais eram proprietários.25 

Já no final da década de 1570, esses mineiros independentes transformaram-se 
em assalariados o que se aliou à substituição dos fornos de fundição pelo 

22 Entre as modificações Tandeter cita a instauração do trabalho notumo; a permanência dos mitayos 
durante toda a semana no Cerro; substituiçáo da jornada de trabalho de um certo número de horas por 
tarefa. Até 1732, os empresários, apesar de reiteradas tentativas não conseguiram alterar a proporção 
de uma semana de trabalho por duas de folga. . . . . . 

23 Ver Villava a Sans, La Plata 4\9\1794: Biblioteca de La Real Aoadem1a de H1stona, Madnd, Cole~c16n Mata 
Linares (en adelante B.R.A.H.M.L.), XXXVII, to 245. in Taudeter, p. 11 . Observarque o s1stema às 
Intendências foi implantado a partir das Reformas Bourbônicas. . 

24 Esse procedimento alterará a produtividade por um lado, mas impliçará, por outro, na necessidade. e 
incremento das máquinas dos engenhos para processar o metal extrafdo na mesma proporçã~ . Ou seja, 
havia uma evidente defasagem entre a produção da prata, efetivamente aumentada com o SIStema da 
tarefas, e o número de engenhos. 

25 Entre esses primeiros trabalhadores estavam os "ya_naconas"'. 
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procedimento de amálgama com mercúrio, que pressupunha altos investimen
tos de capital. Impossibilitados de arcar com esses custos observar-se-á uma 
gradual transformação daqueles mineiros independentes em assalariados, e no 
caso, mão-de-obra qualificada. Esses trabalhadores tinham o privilégio, por 
serem livres, de escolher às atividades menos duras ou insalubres ficando a 
carga mais pesada para os mitayos. 

No século XVIII a oferta de trabalhadores livres não foi tão abundante em 
Patos!. A escassez de trabalhadores livres se apresentava em forma diferente 
de acordo com o grau de qualificação do operário requerido. Era mais fácil, para 
o empresário que não contava com o mitayo reter os trabalhadores menos 
qualificados mediante a antecipação do salário. O mesmo não ocorria em 
relação ao trabalhador mais qualificado. Sabedores de sua importância no 
processo produtivo, esses trabalhadores tiveram um poder de barganha muito 
maior junto aos empresários. Os empresários não mediram recursos para 
mantê-los nas minas. Uma das formas muito usadas foi o endividamento que 
impediria a salda do trabalhador da mina até que esta fosse saldada. Mas esse 
artiflcio não foi suficiente para impedir a mobilidade entre as empresas e o 
abandono da cidade. 

Outros problemas se apresentarão na relação com os trabalhadores livres. 
Um dos mais evidentes em Patos! foi a questão da disciplina no trabalho. A 
diferença entre trabalhadores livres e trabalhadores forçados é que não se podia 
exigir destes últimos tarefas ~ue ultrapassassem as horas de trabalho estipula
das em contrato. Observa ainda o autor que a docilidade do lndio não foi 
encontrada no trabalhador livre e esse dado foi considerado sempre que se 
pensava em pressionar os trabalhadores para aumentar a produtividade. Afinal, 
a ameaça de "quedarse sin gente" foi uma constante ameaça para o empresário. 

A conclusão de Tandeter é "'que a 'renta mitaia' foi a relação de produção 
dominante na indústria mineira". Mediante os preços mundiais da prata fixados 
de acordo com os custos das minas mexicanas, a massiva e regular exploração 
das minas de Patos! só pode subsistir graças a dita relação de produção. Para 
esta, a instituição da mita, estabelecida, regulamentada e organizada anos atrás 
pelo estado colonial espanhol, só foi uma de suas condições de existência. A 
organização . do processo de trabalho e os critérios e níveis de remuneração 
salarial dos migrantes se desenvolveram independentemente e em contradição 
com aquela instituição e suas ordenanças. Os empresários mineiros puderam 
assim maximizar a transferência de valor das comunidades indlgenas à sua 
esfera produtiva. Os trabalhadores contratados no mercado livre, por sua parte, 
apresentavam um grau muito imperfeito de proletarização. Seu recrutamento era 
diflcil e irregular e sua disciplina no trabalho muito insatisfatória para os empre
sários mineiros. Além de suas conexões com a economia campesina, na mesma 
mineração de Patos! desenvolver-se-á uma esfera produtiva própria que explica 
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. ai . 126 sua limitada dependência s ana · _ tat . portAncla 
Os trabalhos de Bakewell, Cole e Tandeter sao de fundamen odo moi ·at 
o estudo da mita no Cerro Rico de Potosf ao longo do per! c ~~ .. 

para Abordando diferentes perlodos e privilegiando.aspectos ~~ dlver808, 
os autores ao contemplar Potosl compõem o perfil da relaçao mttaia em sua 

forma clássic~. . I co onde a mita com todas as suas nuances 

d 
Patos! flol potorr enxacnedolênscet~ ~e estrutural da história do trabalho nos centros 

se esenvo veu -
mineiros andinos por ~uase 250 anos. ·stema de trabalho forçado (reparti-

A tentativa de se tmplantar o mesmo SI . " aba 

miento) nas mi~as mdexicana~n~~~~o ~~~:~~~~~ ;~~n!ot~;~~:~;do~! da~ 
lho forçado deixou e ser u . . e do século XVII. t: com base nessa 
~inas tão ce~o quanto ~ ~~~:~~~bsorvido nos dois Vice Reinados que 

~:=~~~ci'a~~~~~p~ar do México para 0 Peru é entrar em un vale de 

lágrimas'.27 

26 Tandeter, 40. 
21 Brading, p . 558. 
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