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Este trabalho tem o objetivo de móstrar a importância da agricultura na sociedade rili
neira do século XVIII. A estrutura agrária nesta sociedade não tem recebido a impor
tância devida, o que tem gerado visões distorcidas da realidade. Aqui são levantados 
aspectos que contribuem para sua caracterização no contexto social global. 

This work has the obj_ective of reseue the importance of agriculture at mining society 
of eigbteen centu~. The agrarian structure in .that society don"t have received tbe real 
importance and this provocated the appearing of wrong visions of that social reality. 
Here the auctors sbows some aspects that ·can contribute to its characterization in the 
general context o f the society, 

(•) Alguns resultados aqui eK{>OStos foram apresentados no IV Encontro Estadual de H~ or
ganizado pelo Ntlcleo RegmnaJ da ANPUH e realizadoernMariana-MG, em 1984. 

( .. ) Do Departamento de Sociologia ·e Antropologia da UFMG. 
(•••) Lit:eociada em Hist6ria pela UFMG. 
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I 

Este trabalho pretende contribuir para a compreensão da sociedade minei
ra na primeira metade do século· XVIII, através do estudo de determlnados as
pectos da estrutura agrária, particularmente as atividades agro-pastoris e afins. 
Embora de fundamental importância para a compreensão da processo colonial 
mineiro, o tema tem sido relegado a segundo plano, mesmo porque .comove
remos, a historiografia sobre as Minas Gerais do ''ciclo do ouro" tem um de seus 
pifares de sustentação expresso na tese que nega, senão a existência pelo menos 
a importância, das atividades agro-pastoris e afins, pelo menos na primeira me~ 
tade do século. 

Resgatar a importância da agricultura na sociedade mineira colonial, bem 
como entender sua inserção no processo da colonização necessariamente nos 
leva a repensar este processo. e aquela sociedade. Trata-se no caso de reconhe
cer a existência e a importância de um setor produtivo, na sociedade mineira, 
que absorve expressivo contingente populacional de todas as condições. A exis
tência deste setor reflete ainda a existência de grupos de interesses def1inidos, 
com peso específico no conjunto das forças que atuam naquela sociedade. 

Nosso ponto de partida é uma revisão da bibliografia existente sobr.e. as 
Minas no tocante à questão agrária e ao abastecimento da capitania, além do 
processo de interação entre estes aspectos e a atividade mineradora. Serão le
vantadas questões referentes à agricultura em sua interrelação com a atividade · 
min.eradora; a utilização de mão-de-obra escrava ou livre na atividade agro-pas
toril, além de questões sobre o mercado interno e o abastecimento. 

Os dados levantados são originários, em sua maior parte, de cartas de 
sesmaria concedidas para as Minas Gerais no século XVIII e que se encontram 
na Secção Colonial do Arquivo Público Mineiro, tendo sido parcialmente publi
cadas por sua revista.< 1) 

Estas cartas trazem o nome do proprietário, a data da concessão, a locali
zação da terra, a extensão e, algumas vezes informações sobre o tipo e quanti
dade de mão-de-obra, tipos de atividades desenvolvidas, além dos prazos má
ximos para demarcação,. cultivo e ocupação. Estes prazos eram, geralmente, pa
dronizados em dois anos. Por outro lado. muitas dessas cartas apresentam im
precisão nos termos, não permitindo determinar com exatidão a ocupação da 
terra; e, nem sempre trazem informações precisas quanto à existência e ao nú
mero de escravos. 

O levantamento compreende um total de 1247 cartas de s,esmaria concedi
das para as Minas Gerais na primeira metade do século .. Deste total 27 foram 
cartas concedidas para sesmarias que já as tinham; nesta medida temos 1220 
propriedades. Tal fato se deve a que estas sesmarias foram vendidas e os novos 
proprietários requereram novas cartas para legalizar as propriedades em seus -
nomes. Aqui merece destaque a existência de um mercado imobiliári.o expresso 
no número de cartas concedidas para legalizar a compra de posses. Do total de 
cartas acima referido 254 foram conc-edidas para pessoas que haviam comprado 
posses anteriormente ocupadas por terceiros. Este dado também deixa claro o 
costume de ocupar a terra sem preocupação imediata de legaliz.á-lê;l ê..través da 
carta. 

Com relação ao problema da agricultura nas Minas Gerais do século XVIII, 
particularmente na fase de ascenção da produção mineral. a bibliografia apre-

{lt A ,Revista do Arquivo Público Mineiro será identificada nos rodapés por AAPM; os c6-
dices da Secção Colonial serão i,dentificados por SCAPM. 
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senta teses que vão de um extremo, constituído por autores que chegam a negar 
a existência de atividades agricolas. a outro extremo, constituído por aQueles 
que não só reconhecem a existência e a importênda de tais atividades, como • 
chegam a levantar questões a respeito. 

A existência destas teses, que tentam negar ou reduzir a importância da 
agricultura, se deve em iarga medida à visão mais antiga que se tem da Cotônia: 
a visão da metrópole. A concepção . mercantilista de colônia, que inspirou· em -
grande parte muitas das teses ,que lentaram explicar o colonialismo. tem como
pressuposto o princípio da atividade 'básica voltada para os interesses da m·etró
pole., A tendência em ~e concen'trar os -esforços na atividade produtiva de inte
resse da metrópole fez com que atividades importantes para a co'illpreensão da 
sociedade e da empresa colonial, se tornassem apagadas, ou de menor impor
tância, aos olhos dos pesquisadores. Há que se levar em conta entretanto que, 
para a reali.zação plena dos interesses rnetropQiitanos, foi necessária a implanta
ção de um estrutura coto·nial, na qual se inserem como condição básica 
certo número de atividades. Dentre e~ as destaca-se a agricultura. 

Referindo-se à realidade social aqui tratac;ta José Ferreira Carrato diz que 
"além dos mineradores, há outra gente que se vai guindando 
também, na sociedade mineira em formação: o dono da terra, o 
agricultor. que já vimos ser, mesmo nos anos do apogeu da pro
dução aurífera, o elemento mais numeroso da Capitania".i2) 

Faremos uma exposição destas teses, nas palavras dos autores. Segundo 
Washington Albino Peluso 

"a atividade extrativa do ouro, com a continuidade do seu suces
so, configuraria a estrutura local em moldes tanto de uma oferta 
do mais nobre produto, e representativo do valor final de todos 
os demais bens, na época- o ouro- como também de um mer
cado consumidor da ft:1aioria dos produtos da atividade agrícola 
que a região praticamente nos tevava a efeito. e da artesanal, que 

" igualmente, em muitos setores, não se praticava" ,(3) 

Ainda é este autor que afirma, neste mesmo artigo, que ''na região do ou
ro praticamente nào seria praticada a agricultura".(4) 

Analisando Minas Geràis no século XVIII Francisco lglésias admite que 
"sua economia é original- não é agrícola, mas mineradora, o vut
to inicial dessa economia tem reflexos nas demais atividades, que 
sofr.em alterações para que melhor funcione o labor mineiro( ... ) é 
pela característica econômica mineratória, com todas as atenções 
nesse esforço, que resulta a criação' de um mercado interno, uma 
vez que a área passa a ser o mercado que homens de outras ori~ 
gens procuram para seus negócios. para a venda de gêneros ali
mentícios, tecidos, objetos de todo tipo. que·ela, de acordo com a 
politica metropqlitana. apenas se entrega à busca de ouro e pe-
dras preàosas··.<SI · 

Alguns autores admitem a existência da agricultura nas Minas, paralela
mente a atividade mineratória, dando ênfase em determinados aspectos. Se
gundo Celso Furtado 

"não se havendo criado nas regiões mineiras formas permanen· 
tes de atividade·s econômicas- à exceção de afguma agricultura 
de subsistência- era natural Que. com o declínio da produção de 

(2t Igreja, Iluminismo e Escolas.Milneiras Coloniais, p. 13-14. 
Todos os gr1fos que se seguirem, e que não' apresentarem autoria são nossos. 

(3t "A estrutura sódo-econômlca do ciclo ·do ouro" , p. 197. 
{4) Idem, p. 210. 
{5, ••Minas Gerais, polo de desenvolvimento no sêc. XVIII", p. 86. 
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ouro, viesse uma rápida e geral deCadência ... Houvesse a econo
mia mineira se desdobrado num sistema mais complexo, e as 
reações seguramente teriam sido diversas·•_(6) 

Mesmo admitindo a existência da agricultura~ alguns autores fazem ques
tão de frizar seu desenvolvimento principatmente a partir da crise da mineração. 
A agricultura entra como mecanismo de sobrevivência, a partir do momento em 
que a atividade mineradora não mais consegue responder às necessidades de 
parte da população. 

Neste grupo pode se:r colocado Miran de Barros latif para Quem, ao se 
tornarem 

"raras as jazidas al'tamente rendosas. começa a haver sobra de 
braço escravo. Os senhores de lavras e engenhos de soca resig ~ 
nam-se então a cuidar de agricultura. Procuram as raras manchas 
de terra fértil em pleno coração das Mi,nas ou seguem para o les
te" .{7) 

Para Augusto de lima Jr . 
.. o ouro enchia as bruacas e como ninguém admitia a idéia de ali 
permanecer depois de rico nada se plantava. não só porque do 
Rio das Velhas, tropas de negociantes para lá conduziam carnes e 
víveres de toda a natureza, como também as terras locais esta
vam revolvidas pela busca do ouro".f8) 

Ainda é este autor quem afirma que 
n no começo ninguém çuidava de plantaÇões nem de criar ani
mais. Tudo ia de S. Paulo ou da Bahia, em longas viagens de tro
pas de carga. a maior parte pe1os difíceis caminhos do Norte de 
Minas".(9) 

Aqui uma tese tradicional sobre as Minas é exposta: aquela segundo a quaf 
o abastecimento da r~egi ão, no inicio, se faz através da importação de pratica
mente tudo o que era consumido. Segundo Almir de Oliveira 

••como nas Minas não se produzisse nada mais que o ouro e as 
pedras. no princípio. aqui se formou um excelente mercado con
sumidor, que vendedores de tudo - escravos, gado, gêneros, 
roupa, ferramenta, armas-· aproveitavam negociando a peso de 
ouro e a preços elevados ... Com o tempo, uma agricultura destj. 
nada a abastecer as vilas também se formou para g·anhar maior 
impulso após a decadência da mineração"J10} 

Para Wilson cano a mineração não constituiu um ''complexo econômico" 
porque isto incluiria 

''a necessidade básica que teria essa economia, em desenvolver 
segmentos produtivos que pudessem garantir a reprodução (para 
os homens livres) e a manutenção (para os escravos) de sua força 
de trabalho. Isto, entretanto, se deu de forma extremamente pre
cária e relativamente ínfima ... Essa economia não foi capaz de ge
rar, em seu próprio interior. aqueles segmentos produtivos antes 
referidos. Antes, pelo contrário, a maior parte de sua procura efe
tiva de meios de subsistência e de produção foi satisfeita por im
portações··. l1 1, 

Em estudo que analisa a Sedição de 1736 no Sertão do São Francisco, Car
la Anastasia inicialmente concorda com esta argumentação de Wilson Cano, em-

-(6) Formação EconOmica do Brasil. p. 84. 
(7) As Minas Gerais~ p. 1i81. 
(8) A Capitania das Minas Gerais, p. 46. 
(9) A Capitania das Minas Gerais, p. 55. 
(10) A Sociedade Mineira no século XVIII, p. 42 e 50. 
(11) "Economia do Ollro em minas Gerais lsec. XVIII) p. 95e 96. 
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bora em momento posterior afirme a .,nexistência de atividades produtivas que 
não as de exttae;ão do ouro na área mineratória" .f12) 

Voltando ao artigo de Wilson Cano, vemos este autor afirmar que nas Mi-
nas "a atividade nuclear ocupava cerca de 80% do contingente pupu

lacional da região. permanecendo, portanto, apenas .2.()% nos de
mais segmentos. Como se pode dep.reender facilmente, mesmo 
se todo esse quinto restante estivesse ocupado na atividade agrí
co:la, dificilmente podería suportar os outros 80%, em termos de 
oferta alimentar. Vale dizer: não atendiam todo o mercado gera
do pela mineração, nem tinham capacidade para tal oferta".ff3) 

Em alguns pontos Laura de Mello e Souza cÕncorda com Wilson Cano: no 
que diz respeito à proporção entre população ativa na atividade nuclear e nas 
outras atividades; o fato do ouro não ter engendrado 

"segmentos produtivos 'in loco, pois importava-se a maior parte 
dos meios de subsistência e quase não havia produção interna ou 
retenção local do excedente produzido".04) 

Finalmente, merecem ser citados alguns autores que além de reconhece
rem a existência da agricultura nas Minas Gera·s, desenvolvem alguma reflexão 
pertinente ao tema. Nada mais lógico que começar por Antonil, que em capítulo 
sobre os .. diversos preços do ouro vendido no Brasil e do Q;Ue importa o que ca
da ano ordinariamente se tira das Minas", levanta vários casos de tesouros acu
mutados nas Minas através de atividades várias, dentre elas a agricultura. 

·"E com isto não parecerá incr ivel o que por fama constante se 
conta haverem ajuntado em diversos tempos assim uns desco
bridores dos ribeiros nomeados, como uns mais bem afortuna
dos nas datas, e também os que, metendo gado e negros para os 
venderem por maior preço, e outros gêneros mais procurados., 
ou plantando .. 'OU comprando roças de milho nas mi~ se foram 
aproveitando do que outros tiraram".f15~ 

Os ~minhos que se dirigiam para as Mina~- · partindo tanto de São Pauto, 
quanto o Caminho Novo do Rio de Janeiro, de acordo com a descrição de Anto
nil eram em toda sua extensão marcados pela existência de roças voltadas para 
o abastecimento daqueles que se dirigiam às Minas ou, daqueles " que assistem 
e lavram nas minas".0 6) 

Contraditoriamente a estas informações que revelam a importância da 
agricultura já nos primeiros anos do século XVIII, Antonil é também uma das- · 
fontes onde se buscam argumentos para a tese da inexistência da agricultura nas 
Minas devido à falta de terras férteis. Antoni1l reforça ainda a idéia de q.ue pelo 
menos nos primeir.os tempos o abastecimento qas minas se faz pela importação 
da quase totalidade dos produtos necessários. E. largamente difundida sua afir
mação de que 

usendo a tena que dá ouro esterilíssi'rna de tudo o que se há mis-· 
ter para a vida humana, e não menos estéril a maior parte· dos 
caminhos das minas, não se pode crer o que padeceram ao prin
cípio os mineiros por falta de mantimentos, achando-se não pou
cos mortos com um espiga de milho na -mão, sem terem outro 
sustento".(17) • 

(12) A Sedição de 1736, p. 20 a 26 e 44-45. 
(13} Wilson Cano op. cit. p. 106. 
(14) Desclassificados do Ouro, p. 28. 
(15} Cultura e Opulência do Brasil, p , 172. 
(16) Antonll, op. cit., p. 181 a 186.. 
(17) Jdem, p. 169-170. 
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Concordando com a existência de tal crença. Sérgio Bua1rque admite que 
"dentre as atividades produtivas é a lavoura que, de inicio, ao 
menos, desperta menos vocações. E isso não só porque oferece 
menores perspectivas de riqueza; mas também devido ê aença 
então generarazada de que. os lugares que dão ouro não hão de 
dar ·blltra misa. sen'ão fa~ haria nrsto a Divina Providência que dits+ 
tribui equitativamente seus favores e bênçãos ... Por outro ta do. a 
pfópria Coroa não busca estimular vivamente as plantações, que 
podem desviar braços da1 produção principa·l e mais rendosa para 
sua Fazenda".<18l 

Ainda segundo este autor. o abastecimento desta população em meados 
do século será feito a partir da criação de currais no vale do São Francisco, e 
poste·riormente "em direção ao oeste e ao sul da capitania, enquanto na v'zi~ 
nhança das lavras se desenvolvera a criação de porcinos .... (e) a própria lavoura. 
que os antigos 

tinha descurado, ganhava alento novo, com os grandes proveitos 
derivados da venda de seus frutos. A pr;ncfpio não ia ela muito 
além das primitivas roças de milho, cujo produto era vendido a 
preço exorbitante e passaria a constituir. mesmo depo.ís, uma das 
bases do sustento· dos moradores".(l9) 

Sérgio Buarque fal ainda considerações importantes como quando afirma 
que na metade do século apenas uma terça partef ou menos ainda, da população 
se dedica à mineração. O restante se dedica a atividades diversas. E embora sus
citadas e sustentadas pe'la 

''riqueza aurífera, a verdade é que o comércio. assim como a ra
voura e outras atividades de produção gozariam, comparadas. à 
extração e beneficio dos metais, de uma liberdade de ação. de 
uma capacidade de iniciativa e expressão própria, que as destaca
vam vivamente do labor das minas"J20) 

Nesta perspectiva. acreditamos que a lavoura reflete toda a sua potencialidade 
quando confrontada com a atividade nuclear. 

Ao tratar da agricultura de subsistência no Brasil Colonia~ Caio Prado Jr. 
afirma que este tipo de agricultura 

"de susbsistência autônoma, isto é, separada dos domínios da 
grande lavoura e· especia1ízada em seu ramo, encontra-se tam
bém em proporções apreciáveis em Minas Gerais. A maioria da 
população dos distritos m ineradores, e é ainda assim no alvore
cer do século XIX apesar da decadência da mineração, ocupa-se 
aí na extração do ouro e diamantes. que ao contrário da grande 
lavoura, não permite este desdo:bramento de atividades que en
contramos nesta última. e que torna possível aos indivíduos nelas 
ocupados dedicarem-se simultaneamente a culturas alimentares 
de subsistência. O trabalho das minas é mais contínuo e ocupa in· 
teirarnente a mão-de-obra nela empregada. Sob este aspecto as 
populações mineradoras se assemelham às urbanas. Tal fat~o 
provocou em Minas Gerais, mais densamente povoada que ou
tros centros de extração de ouro, o desenvolvimento de certa 
forma apreciável de uma agricultura voltada inteiramente para a 
produção de gêneros de oonsumo tocat Desenvolvimento tão 
acentuado que chegou a causar alarmes na administração metro-

(18) "Metais e pedras precíosasro. p. 281-282. 
(19) Sérgio Buarque. op. cit., p. 289. 
(20) Idem, p. 294. 
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politana e seus delegados~ que fascinados pelo metal e pelas pe
dras que começavam a escassear, viam nesta atividade agrfcota 
uma das causas do declínio da mineração e dos rendi1mentos do 
sacrossanto Erário Real".(21 ~ 

Ainda é Caio Prado quem refotça impo"ante aspecto jã levantado por An
tonil, e que se refere a uma área especffica de desenvotvimento desta .agricultura 
de subsistência 

"ao longo daS -g-..a·naes ~ de comunicação. freqüentadas pelas 
numerosas tropa!; de bestas, que fazem todo o trans~orte por ter
ra na colônia .•. (pois) é preciso abastecer ,estas trop~s durante a 
sua viagem, afim:-etttar os condutores e os animais. (É este movi· 
menta de tropas) largamente suficiente para provocar o apareci
mento. sobretudo nas grandes vias que articulam Minas Gerais, 
Goiás, Sáo Pau1o e Rio de Janeiro entre si, de uma atividade rural 
que. não é •nsignificante ... C22l 

Podemos citar ainda o -caso de Manoel Gomes Ribeiro, que recebeu carta 
de sesmaria datada de 16 de janeiro de 1720. Este' sesmefro, 

.. morador no campo, no caminho que vai destas Minas para o Rio 
de Janeiro(. . .) que ele eta senhor e possuidor de um sítio e terras, 
onde chamam a Borda do Campo Antiga {e) as estava atualmente 
cultivando em beneftào 1:0mum dos ·paSSageiros"'. ( 23t 

O guarda-mor geral das 'Minas, Garcia Rodrigues Paes recebeu carta de sesma
ria~ datada de 07 de novembro de 1722 por se achar 

'"com grande famnia e bastante número de escravos de que ne
cessitava para fabricar mantimentos para~ suSteMo'8doS'J)8S
sageiros. que vão e vem destas Minas" !24l 

Este aspecto é também abordado por Mafalda Zemella em tese sobre o 
abastecimento das Minas no século XVIII_ Segundo a autora 

''aos pouoos os caminhos para as Minas foram se pontilhando de 
roças, estalagens e pastos ~ue amparavam viandantes e cavalga
duras n~ áspera viagem".'2 

Esta autora no entanto, não só admite que a ma1ior parte do abastecimento das 
Minas se dã através da importação, como critica o autor dos Diálogos das Gran
dezas do Brasil que propunha a plantação de roças antes que as lavras descober· 
tas fossem trabalhadas. Segundo Mafalda Zemella 

··o plano porém era falho, porque o autor não considerou duas 
coisas: esqueceu a cobiça que o ouro gera, determinando o des
prezo pelas atMdades agrárias; também não contou com a aridez 
dos terrenos vizinhos às minas"_(26J 

Cumpre·se frizar no entanto que a própria autora admite que 
"vendendo1 comestíveis, aguardentes e garapa, tecidos, roupas, 
calçados e ferramentas, podia-se juntar grandes porções de ouro. 
sem o traba1ho rude de extraí-lo dos tabuleiros, grupiaras e tais
queiras (e que) muitos ambiciosos que tinham corrido às gerais, 
para lavrarem o ouro, acharam que era mais fácil fazê-lo chegar 
às suas mãos já lavrado por outros, através do comércio. Desisti~ 

f211 Formação da Brasil Co.ntemporâneo, p. 162. A citação embora longa é necessária co-
mo se verá. 

f22) Idem, p. 162-163. 
C23J C6dice 12 SCAPM, p. 20. 
12~ Códice 21 SCAPM. p. 158e verso. 
'251 O Abastecimento da Capitania das Minas.Geraís no Século XVIIIr p •. 144. 
126) tdem. ibidem,. p. 211. nota n~ 333. 
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ram da pretensão de minerar e tornaram-se negociantes, masca
tes. com boieiros, tropeiros etc.'•( VI 

Concordando com a tese de que a agricultura só se torna expressiva após a 
decadência da mineração. Mafalda Zemella afirma que "no início da mineração, 
a atividade orientada para a agricultura era uma exceção tímida e absolutamente 
insuficiente•· e, indo além. afirma que 

"a extração aurifera era absorvente. Enquanto a produção do ou
ro foi abundante não houve margem para o aparecimento de 
t~ma agricultura ponderável ou de uma pecuária intensa. A agfi.. 
cultura. no apogeu do ouro. não poderia desenvotver-se. porque 
não podia d"asputar com as minas na compra de escravos. O mi
nerador pagava pelo negro preços Que o roceiro não alcança
va".(28) 

Destacam-se a~inda como pontos de vista defendidos pela autora o fato da 
Metrópole ter impedido "o desenvolvimento das áreas de cultura, vedando o e
xercfcio da mais lucrativa que era a da cana-de-açúcar", além da crença de que 
"a decadência do ouro foi a causa principal d~o desvio de atividade dos habitan· 
tes das geraisf da indústria extrativa para a pecuária, para as manufaturas, e para 
a lavoura•'. (29 

Também para João Oornas Filho a agricultura foi desdenhada 
"pela fOme incontrastáwl do metal (além do fato de que) mais de 
90o/o do consumo de necessidades dos mineiros a capitania opu· 
lenta não produzia. Não achavam raz-oivel deslocar um escnwo 
para. a agricuhura, quando esse. mesmo escravo, empunhando a 
bateia, dava lucro cem vezes ma1or ao seu s·enhor" .C30) 

Em linhas gerais., estas são algumas das teses existentes sobre a questão 
da ag·ricultura e do abastecimento das Minas Gerais durante o século XVIII. Co
mo veremos, são questionáveis em vá rios aspectos. 

(21) Mafalda Zemella, op. cit., p. 178 e 230. 
(28) Idem, ibidem, p. 234. 
(29) ldem, ibtdem, p. 236 a 239. 
(30) Aspectos da economia Colonial. p. 22. 
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Gomo foi dito. o desenvolvimento de nossa análise implica no levantamen
to de questõ·es referentes à agricultura e a articulação desta com a mineração. 
Permeando as duas atividades, a escravidão será outro dos aspectos abordados, 
mesmo porque foi uma das bases sobre a qual se assentou a sociedade mineira 
colonial. O desenvolvimento da análise nos levará ainda às questões referen-tes 
ao mercado interno e ao abastecimento. Antes porém, é necessãrio que confron
temos teses e dados. 

Um dos argumentos usados para justificar a1 tese da inexistência ou da fal
ta de importância da agricultura nas Minas. pelo menos na fase de predomínio
do ouro, foi o de que as terras eram esterilfssimas. nos dizeres de Antonit; ou 
como, d;z Mafalda Zemella criticando o autor dos Diilogos das Grandezas do 
Brasil, o plano não teiict d~do certo devido a ''aridez dos terrenos vizinhos às 
minas".(Ud3 Segundo Calo l"'rado Jr. 

"é de notar que o território das minas propriamente (sobretudo 
das mais importantes localizadas no centro de Minas Gerais) 
é impróprio para as atividades rurais. O solo é pobre e o relevo 
excessivamente acidentado. Nestas condições. os mineradores te
rão de se abastecer de gêneros de consumo vindos de fora. Ser
vir-lhes-á sobretudo· o sul de Minas Gerais, onde se desenvolve 
uma economia agrárta Q.ue embora não oontando com gêneros 
exportáveis de alto valor comercial - como se dera com as regi: 
ões açucareiras do litoral- alcançará um nível de relativa prospe
ridade" .(2~ 

Embora não estejamos admitindo que todo ·o território das Minas fosse 
fértil, o que seria um erro, consideramos que essa argumentação não reflete a 
realidade. Aqui, é necessário que se leve em conta dois aspectos importantes: 
por um lado, o fato de Que a ag1ricultura mineira do século XVIII estava perfei~ 
tamente adaptada às condjções de fertil idade e relevo exis,tentes na capitania; 
por outro lado, junto a uma lavra podia se estabelecer uma lavoura. mesmo' 
porque não há homogeneidade na formação do terreno na área das Minas. Esta 
falta de homogeneidade reflete a existência de terras a,grFcultáveis mesmo· nas 
áreas onde predomina um tipo de terreno não adequado à agricultura. Embora 
escritas em 1780, as palavras do desembargador José João Teixeira Coelho dei
xam claro a contigüidade entre mineração e agricultura: 

"se.ndo as sesmarias pedidas nas terras onde se acharam Minas, 
ou Caminhos para elas, de·vem ser de meia légoa em quadra, e no 
Sertão, de três légoas•·.(3) 

Também são ~ilustrativas deste fato as cartas onde a atividade mineradora apare~ 
ce ao lado da agricultura, dentro de uma mesma unidade produtiva. Vejamos al
guns exemplos de momentos diferentes do período. 

No dia 10 de junho de 1711 foi concedida carta a Manoel de Lima Perei'ra 
••assistente em Tapanhuacanga, distrito de Sã.o Bartolomeu, la
vrador e mineiro atual há sete anos, que ele suplicante, tem sete 
escravos e pretende mandar buscar sua família de mulher e filhos 
aviladeS. Paulo para virem ne$tas Minas, em um sí~ioque habita; 

(1) Mafalde Zemella, op. cit •• p. 211 nota 333. 
(2) Hist6ria EconOmica do Brasil. p. 66 . 
(3} Jos~ J. T. Coelho, Instrução para o governo, p. 556. 

-• ... 
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e porque ~r.ao dito sítio que está sito em ·umas vertentes de São 
Bartolomeu correm uns matos virgens ••• para nestes ditos matos 
pia ntar e roçar para sustento de sua ·famHia" ~f4) 

Neste mesmo ano, no dia 11 de setembro foi con~edida uma carta ao co-
ronel João Raposo Boccarro pois 

''que hé tempo de quatro anos tinha ele suplicante povoado um 
sitio no distrito d~ Minas do Rio da~ ~e1h.as ~m ~e era mora
dor,. que· estava cult1va ndo com suas ~e tavtas'-< ) 

Em 26 de maio de 1717 Antonio Pereira Machado recebeu carta de sesmaria por 
···ser um dos primeiros povoaê:lores desta 'Rea'l Vi .la de N.S. do 
Carmo, assistindo neta com soa fam,llia e escravos. Minerando e 
fazendo os quintos a S. Magestade"J6) 

No ano seguinte, a 13 de junho, foi concedida ·sesmaria a João de Uma Curado 
porque 

"ele se achava com grande família de mulher, filhos, p·arentes 
e escravos e necessitava de terras para se sitiar e porque na bar.ra 
do Ribeiro do Inferno onde ele tinha lavras e prin.cipalm,ente em 
um capáo onde tinha uma roça. há vã rios matos vir,gens e capoei· 
ras devolutas, que não são ocupadas por pessoa alguma••_(7) 

A carta concedida a Manoel Mosqueira da Rosa em 14 de março de 1720 diz que 
''e!le se achava de presente situado e morador em Campo Alegre 
dos Prazeres. f reg uesi a da f ta tia ia, minerando com seus escravos. 
onde queria :também fazer sua roça e reduzir a cu'ltura assim ter· 
ras de campo maninho como de mata virg·em".(8) 

Em 28 de outubro de 1723 foi concedida ·carta a Francisco de Araújo de Azevedo 
"que se achava ~om fábrica de escravos. assim de 'roças corno de 
.minerar. e por estarem já cançadas as terras'' que ocupara até 
então, pedia outras.(9) 

Antonio Barbosa de Magalhães Coelha que recebeu carta de 20 de :outubro de 
1737 

.. tinha. um sitio chamado Trindade, ao pé do Rio das Velhas~ na 
barra ·do córrego da Extrema, de que estava de posse mansa e 
pacificamente hã quatro anos .. em que ·minerava ·e plantava canas 
com bastantes negros. com engenho de moer e pi lões .. J1 ·0l · 

Francisco, Xavier Correa de Mesquita, a quem foi concedida u ma carta em 
18 de fevereiro de 1741, achava-se 

usituado com a sua família, Ubrica de minerar. e grande quanti
dade de negros no novo descoberto do Rio Verde .. :eomarca do 
Rio das Mortes, e porQue para sustento da dita sua família neces
sitava de terras em que plantar man'limentos~· .f 11) 

Ainda .na mesmo ano de 1741, no dia 10 de fevereiro, foi ·Concedida carta 
ao capitão José Tavares 

~·morador na freguesia da Roça Grande, comar-ca do Rio das ve
lhas. que ele era senhor e ,possuidof de mais· de cir:aqiien'la escra--

(4) RAPM. ano X. 1905. p. 963. 
(S) RAPM, ano X, 1905 .. p. 977-978. 
(6) RAPM, ano IV. 1899. p. 170..171. 
PJ C6dice 12 SCAPM, !P· 8 verso. 
(8) C6diçe 12 SCAPM, p. 21. 
(9) Códfce 21 SCAPM, p. 170·8 verso. 
(10) RAPM, ano IV, 1899. p. 916a 918. 
(1.1) RAPM. ano VIl, 1902; p. 469-470. 
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vos com os quais minerava em suas lavras pagando dfzimos e 
capitação a S. Magestade e porque para sustento deles e de sua 
grande família comprara uma ~ nas matas virgens do Sumi
douro a um Manoel Nunes na quat tinha casas de vivenda e sen
salas. árvores de espinho, criação de toda a casta e tinha pEantado 
e colhido três plantas ·e estando de posse por meu antecessor ha
via mais de seis ou sete anos".<12) 

Manoel Fernandes Villar 
"morador na ·freguesia do Sumidouro. e casado, com bastante 
escràvos. que os ocupava no serviço de min~rar. sem que·tNe:sse 
roÇa sua em que plan"tasse mantimentos para sUStenlâr os ditos 
escravos e mais famma de sua casa".f13} 

pelos motivos expostos recebeu, datada de a de março de 1745. sua carta de 
sesma,ria. A carta concedida a 1~ 0 de maio de 1746. a Caetano Alves Rodrigues e .a 
seu cunhado Maximiano de Oliveira leite, traz dados ilustrativos. Estes senhores 
eram proprietários de uma gleba de terra 

''que não chegava a compreender meia légua em quadra nas ca
beceiras ·do c6rrêgO de São Bento, Freguesia do Sumidouro, ter
mo da -cidade 'Mariana. em que há mais de trinta anos -se havia·m 
deitado duas roçasr as quais eles compraram no ano1de) 1718 a 
Manoel A1ntônio de temos por 5000 cruzados, e mais umas capo· 
eiras velhas, a Manoel Ferreira Sampajo e ao rêverendo padre 
frei Bernardo, e bUtra rocinha mais peqaena, por 2000 cruzados, 
como constava dos docume'ntos que ofereciam. cujas terras pela's 
grotas que saem da Serra do ltacol·omi, 1evaram três alqueires de 
plantas e posto qu'e para ela não servi'am por serem inúteis. as 
haviam comprado unicamente para conservarem o pequeno ma
to. em que já não havia ·pau algum de lei, das cabeceiras do dito 
córrego, cuja água possuíam por carta de data em v irtude do que 
fizeram um serviço do 'regO muito dilatado. com grande traba'lho, 
despeza da 'StJa fazenda 'e pbrda tle jornais para conduzirem ãgua 
a sua favra em que atualment·etràbalhavam com duze·ntos e vinte 
e quatro ·.negros de que pagavam capitação a S. Magestade, como 
constava dos bilhetes da Intendência que juntaram e po,rque infa
livelmente se havia de secar a água do dito córrego em grave pre
juízo dos suplicantes se senão conservasse o dito mato, queriam 
para me'lhor o pocer de1ender".U4) 

Um último exempro é a carta co·ncedida em ·g de julho de 1747, ao padre 
Marcos de Carvalho~ morador no arraia·! de São Sehto do Tamanduâ da 

"Comarca da Vila de São João DerRei distante da estrada real da 
dita vila mais de quarenta ié.guas. Que ele suplicante tinha quaren
ta e tantos escravos de serviço, com os quais andava minerando e 
pagava os reais quintos e iihe eram necessárias bastantes terras 
para plantarem mantimentos para sustentar seus estravos e Cliia· 

. ções assim de gados cbmo das mais que lhe eram preci.sas·•.llS) 
A leitura do documento acima transcrito elucida em parte, o interesse da lgr·eja 
na preservação do sistema escravista no Brasil Colonial. 

(12} RAPM, ano VIII, p. 464a 466. 
(13} RAPIM. ano X, 1905, p. 234-235. 
(14~ RAPM, ano 111, ,89B. p. 904-905. 
(15) RAPM, ano XIV, 1909, p. 150-151. 
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Voltando à questão que nos fez reproduzir os documentos acima transcri· 
tos, consideramos como correta, não a idéia que pr·ega a impossibilidade da a
gricult~ra pela infertilidade do solo das Minas. A contigüidade de terras agricul
tãveis e minerais se expressava_ na condição que a Coroa impunha ao sesmeiro 
no ato da COfiCessão da própria carta, vindo nela expresso: 

"será obrigado dentro de um ano que se contará da data desta a 
demarcá-las judiCialmente sendo~ para esse efeito notificados os 
vizinhos com quem partirem para alegarem o que forem a bem 
de sua justiça e o será tambêm a povoar e cultivar as ditas terras 
ou parte delas dentro em dois anos, as quais não compreenderão 
ambas as margens de algum rio navegãve• porque neste caso fi. 
cará livre de uma delas o espaço de meia légua para uso público 
reservando os sítios dos vizinhos com quem partirem as referidas 
e suas vertentes sem que eles com este pretexto se queiram 
apropriar de demasiadas em prejuízo desta mer,cê que faço ao 
suplicante o qual não impedirá a repartição dos descobrimentos 
de terras minerais que no tal sftio haja ou possa haver'' J 16) 

Não bastassem os dados, é suficiente a comprovação da agricultura e pe
cuária que hoje se pratica em toda a antiga área da mine·ração, e que convive
com uma mineração residual feita por faiscadores ~:ue intercalam seu trabalho
de faiscag;em com alguma agricultura de subsistência. 

Outro argumento utilizado pelos autores que negam a importância da 
-agricultura, é o de que a atividade nuclear absorvia de tal forma as atenções e in

teresses, além da mão-de-obra, que não ficava às outras atividades, possibilida
de de desenvolvimento. 

Assim, se para Washington Albino a agricultura não é praticada devido ao 
"sucesso" contínuo da atividade extrativa do ouro,l11~ para Francisco lglésias o 
fato de todas as "atenções" se concentrarem no "labor mineiro" permite a cria
ção de um mercado "que homens de outras origens pr_ocuram para seus negó
cios, para a venda de gêneros alimentícios".I1B) 

Enquanto Mafalda ZemeUa argumenta que a extração aurífera era ''absor
vente", e no período em que o ouro foi abundante, atividades como agricultura e 
pecuária não poderiam disputar com ela a mão-de-obra escrava;C 19) João Dornas 
Filho afirma que, a agricultura foi desdenhada "pela fome 1incontrastável do me
tal", mesmo porque "um escravo empunhando a bateia, dava lucro cem vezes 
maior ao seu senhor" _(20) 

No entanto, os dados apontam em outra direção. Não só a agricu,tura se 
desenvolveu, como "disputou" o escravo com a atividade mineradora. E 
mais, os preços dos escravos não foram impedímento à sua utirização na agricul
tura. De outra f,orma, como e?Cplicar o caráter parcialmente escravista da agrieul
tura, evidenciado até agora? E importante que se perceba que este caráter escra
vista da agricultura pode ser detectado ao longo de todo o período estudado. e 
não apenas a partir da crise da mineração. 

Vejamos outros exemplos. A carta concedida a Jerônimo Tei;xeira em 1711 
diz que ele 

"tinha fabricado um sítio em os matos do ribeiro de S. Bartolo-
meu, o qual sitio fabricava, ele suplicante, cultivando nete todo 

(16) RAPM, ano XVII, 1912, p. 746. 
(17) Washington Albino,. op. cit. p. 197 • 
. (18) Francisco fglésias; op, cit. p. 86. 
{19) Mafalda Zemella, op. cit. p.234. 
(20) Aspectos da Economia colonial. p. 22. 
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gênero de mantimentos de que necessitava tendo nele atualmen
te negrosefeitorpara a dita fábrica"C211. 

O mestre de campo Manoel Rodrigues Soares cuja carta é de 03 de fevereiro de 
1714 "se achava com muitos esaavos. sem terra alguma onde pudesse 

plantar rocas"' 221. 
Justi·ficando a sesmaria concedida a Domingos Rodrigues em maio de 

~718, a carta a ele concedida diz que naqueta época ele estava 
''de posse de um sitio do dito distrito que povoou de novo e be
neficiou com os seus escrcwos fazendo roças. em matos virgens 
que era covil de ladrões e n.egros fugidos que infestavam os ca
minhos. c1rcunvizinhos"f23l. 

Em 1719 Guilherme Maynart da Silva, morador na freguesia do Brumado,· 
"possuía na dita paragem uma fazenda de varia fébrica de ca~. 
mantimentos e outros haveres para o que se achava com bastan
te número de escravos e porque necessitava de mais terra e ma
tos para o dito efeito•of2~. 

recebeu carta datada de 21 de junho daquele ano. 
Em 1731 Bento Gonçalves Barros era 

"senhor e po,ssuidor, com posse de mais de vinte anos de umas 
, terras que tem povoado e cultivado com escravos. gados vacum e 

cavalar'''25l. 
Em 1735 João da Silva Lopes 

"se achava fabricando uma roça no dito distrito (Borda do Cam
po) há quase três anos com bastante escravos, na qual levantou 
casas e fez outras benfeito.rias"(26). 

Finalmente, a carta concedida em 1735 a Antonio Pimenta da Costa diz que 
_.. "ele se achava com bastantes escravos para com eles poder culti· 

var terras e pa:gar"(271, 
os dízimos de S. Magestade. 

Como se pode ver, a atividade mineradora não absorveu as atenções, e a 
mão-de-obra escrava. como pretendem aqueles autores. Também é importante 
que fique claro o fato de qu.e a Coroa não consegu;u impedir o desenvolvimento, 
nas Minas Gerais. da cultura de cana como pretende Mafalda Zemetla, entre ou· 
tros. Não só os engenhos existi1ram ao :longo do período estudado, como utiliza
ram trabalho escravo e. eram do conhecimento da Coroa, como podemos per
ceber pelas cartas de sesmana. 

A se acreditar na carta concedida a Antonio de, Araujo dos Santos o seu 
''engenho de fazer açúcar", em 1711 jâ funcionava havja cinco anos tendo sido 

410 primeiro que se· levantou nestas. Minas(. .. ) e para haver de con
t inuar suas lavouras, necessitava de uma légua, de terra de testa
da na mesma paragem onde tem o dito engenho"l28). 

·Deste mesmo ano de 1711 é a carta concedida a Domingos Pereira de Lima 
"assistente nes~as minas do Caeté. com sua mul_her e cinco filhos 

' ! 

(21) RAPM, ano, X. 1905, p . 956-966. 
(22) RAPM,. ano, IV, 1899, p. 160.161. 
123) Códice 12 SCAPM, p. 1 e verso. 
(24J C6dice 12 SCAPM, p. 15 v •. e 16. 
(25) C6dice 31 SCAP'M, p. 174 v. e 175. 
(26) RAPM, eno IV, p. S69-870. O parênteses é nosso. 
(27) RAPM. ano IV, 1899. p. 870 a 872. 
(28) RAPM, ano H, 1897, p. 262. 
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e mais famRia. que ele tfnha um sítio onde morava, o qual havia 
feito com bastante dispêndio de sua fazenda onde tinha plantado 
cana, e tevantado engenho. como também das mais lavou-
ras"(29). ~ 

O mestre de campo Pascoal da Silva G.uimarâes, em 1716, se achava 
... com um engenho no Rio das Velhas, com bastante quantidade 
de escravos e sem matos para a fêbrica dele, e .pastos para as ca
valgadurasur30J. 

O capitão-mor João Ferreira dos Santos, cuja carta é de 1733, 
"tinha fabricado um engénbo 'de lneler cana e farinhas com des
peza grande para o que necesSitava tie terras para planta do 
mesmo engenho e sustentação "da fábrica de ~-f31J 

Finalmente, de 1746 é a earta do a1feres João Tehcetra de Andraae, 
"morador no distrito do Cururú, freguesia rte Santa 'Bárbara, ter
mo da Vila Nova da Rainha, que ele sup1icante possufa uma roça 
que comprara em o ano de "1731 e na qua1 edificou dois enge
nhos.. um de cana e outro de fazer farinha e em cuja posse se 

~conservava trabalhando com trirna e dois eseravos dos quais pa· 
gava os quintosu(32). 

Pelos exemplos citados percebe-se que não só a 'Coroa sabia, eomo não 
impediu a imp1antaçâo de engehhos, nas;Minas. fossem de moer ou de pilões. 
Aqui uma observação se faz neeess1ria. 'E ineg~vel a existência de um Ordem 
Régia de 1715 onde se projbe ·o 1evantamento de novos engenhos. bem como o 
fato de que Assumar proibiu o plantio· da cana em 171:8. Mas, da existência da 
proibição à sua obediência va1 uma 1onga distância A Coroa sempre deixou br~ 
chas em sua leQ,islação, permitindo qu·e 'ela fosse desrespeitada. 

Segundo Sérgio ·eu arque de Holanda, na metade do século é provãvel que 
nem a terça parte da população e dedica'SSe à a1tivídade mineradora. O restante 
estaria voltado para atividades diversas. · 

O argum·ento da absorção de todas as atenções pela atividade mineradora 
deve ser refutado em dois nfveis: o primeiro referente à possibilidade de se che· 
gar ao ouro e diamantes por meío de outras atividades, e o segundo, que nos
remete à utilização comprovada da mão-de--obra escrava. em quantidade ex

pressiva, em outras atividades diferentes da mineração, mesmo no momen.to em 
que a atividade extrativa se encontra em seu apogeu. 

A refutação no primeiro nrvet pode ser atingida já a partir de dados forne-
cidos por Antonil, segundo o qual, logo 

"que se viu a abundância do ouro que se tirava -e a largueza com 
que se pagava tudo o que lê ia logo se fizeram estatagens e logo 
começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que che, 
ga nos navios do Reino e de outras partes, assim de mantimen
tos, eomo de regalo e de pomposo para se vestirem, além de mil 
bugiarias de França, que lá também foram dar. € a este respeito, 
de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que dá a 
terra. com lucro não somente grande, mas excessivo. E, não ha
vendo nas minas outra moeda mais que ouro em ~. o menos 
que se pedia e dava por qualquer causa eram oitavas•of33)·. ·•• 

(29) RAPM, ano X, 1905, p. 905-906. 
(30, RAPM, ANO IV, p. 16S. 
(31t RAPM; ano IV, 1899, p. 85()-851. 
(32t RAPM, ano XI, 1906, p. 564·565. 
(33) Antonll, op. cit., p. 169-170. O grifo ~ nosso. 
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Em seguida Antonil nos dá uma relação de preços: de 56 iten.s divi:didos em 3 ca
tegorias: cousas comestíveis, vestuário e armas, e finalmente, escravos e caval
gaduras. Est·a relação expressa por um lado, a existência de um mercado para os 
mais diversos produtos, dentre eles o escravo enquanto força de trabalho, e por 
outro lado, expressa o fato de que a fabric~ção ou venda de qualquer daqueles . 
produtos era um meio através do qual se chegava ao ou r o, mesmo porque este 
era a moeda corrente. 

Também de Antonil é o ilustrativo trecho onde faz referência às fortunas 
acumufadas, e às atividades exercidas por homens como Baltazar de Godói que 

"'de roças e catas ,a:juntou vinte arrobas de ouro. De vários ribei
ros e da negociação com roças. negros e mantimentos, fez F ran
cisco de Amaral mais de cinqüenta arrobas. Pouco menos Ma
noer Nunes Viana e Manuel Borba Gato e com bastante cabeda~ 
se recolheu para São Paulo José Goes de A,meida e para o Ca· 
mjnho Novo Garcia Rodrigues Pais ..... (e, ainda tiraram) os Pen
teados de suas lavras e indústrias sete arrobas; Domingos da Sil· 
va Moreira, de negócio e lavra. cinco arrobas ... {e outros, através 
da venda de) causas comestíveis, água ardente e garapas, muitos 
em breve tempo acumularam quantidade considerável de ou
ro"(341. 

Para Sérgio Buarque, por volta de meados do século, ocorre o "apareci
mento de atividades produtivas novas. não menos rendosas. muitas vezes, do 
que a das próprias jazidas. uma vez que atraem, por vias diferentes .. o produto 
delas'tf351. Para nó.s tal afirmativa não se aplica somente a partir da metade do 
século mas, desde o início do processo de colonização das Minas. De acordo 
com o mesmo autor, 

"o produto das lavras, ainda quando rendosas na aparência, era 
freqüentemente inseguro, e não raro decepcionante ... (motivo pe
lo qual) o comércio assim como a lavoura e outras atividades de 
produção gozariam, comparadas à extração e benefício dos me· 
tais, de uma liberdade de ação, de uma capacidade de iniciativa e 
expressão própria. que a destacavam vivamente do labor das mi
nas••{3El). 

Compreender as especificidades de cada atividade face às demais é fun~ 
damental para que se perceba a dinâmica global da economia, e da sociedade 
mineira em sua complexidade. Ao tocar na vantagem que a atividade comercial, 
a agrícola e outras apresentam diante da mineração~ Sérgio Buarque, toca num 
ponto crucial! para se entender o processo contraditório de interação entre a mi
neração~ de um lado, polarizando os interesses da Metrópole, e outras a ti vi 
dades, polarizando os interesses dos coloniais em confronto com os interesses 
metropolitanos. 

O segundo n!lvel diz respeito à crença de que a utilização do escravo na ati
vidade mineradora sena mais lucrativo que sua utilização na agricultura, como 
pretendem João, Dorna.s Filho e Mafarda Zemella, entre outros(3"n. 

Não só a. ag.ricultura foi atividade desenvolvida desde o infcio da coloniza
ção das Minas, como desde cedo teve caráter escravista e mercantiL Vejamos al
guns exemplos. 

(34) Antonil, op. cit., p. 172'· 173. Os parênteses s.ão nossos. 
(35) Sérgio Buarque. op. cit. p·. 292. 
(36) Idem, ibidem, p. 271 e 294. 
(3.7) JÓão Dornas Filho, op. ctt. e Mafalda Zemelltt. op. cit. 
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Em 28 de setembro de 1710 foi concedida carta de sesmaria a Felix de 
Gusmão Mendonça Bueno, 

"morador nestas minas de Ouro Preto que achando-se com seus 
escravos fabricava dois sitias a maraem de dois rios, um chama
do Tripuf, o.outro Passa De.z"J381 

No dia 16 de abril do ano seguinte. 1711, foi concedida sesmaria a Pascoal da 
Silva Guimarães 

"que ele se achava nestas minas com sua família e com trezentos 
escravos para os quais lhe eram necessárias muitas roças. e por
que as que ele tinha estavam cansadas"C39l. 

Diz a carta concedida a Jerônimo Teixeira em 16 de junho de 1711 que e•e era 
"morador no Arraial do Ouro Preto, que efe supficante tinha fa
bricado um sítio em os matos do ribeiro de São Bartolomeu, o 
qual sítio fabricava e1e suplicante cultivando nele todo gênero de 
mantimentos de que necessitava, tendo nele atualmente negros e 
feitor para a dita fábrica"C40t. 

'Também a carta concedida a Manoel Pereira Ramos em 22 de abríl de 1711 se 
justifica porque 

"ele suplicante estava ultimamente nestas minas com bastante 
escravos. sem sitio. nem terras donde pudesse pl'antar mantimen
tos para seus sustento e dos ditos escravos .. (41). 

Mas o caráter escravista da agricultura mineira, melhor dizendo, de parte dela,, 
não se manifesta apenas nos momentos iniciais. da colonização. A guiza de ilus~ 
tração pegaremos alguns exemplos no período que expressa o apogeu da ativi~ 
dade, extrativa. Francisco José de Oliveira a quem foi concedida sesmaria em 13 
de julho de 1736 "era ele senhor de quarenta escravos que ocupava em uma ro
ça que se achava em capoeira cansada'', dai o pedido e o atendimento(42l_ No dia 
10 de maio do ano seguinte, 1737, foi concedida sesmaria a Francisco de Viegas 
de Menezes que tinha 

••setenta escravos .. sem ter em que os ocupar e porque na mar-· 
gem do Rio das Mortes no distrito da lbituruna da outra parte da 
Vila de São João Del Rei se achavam alguns matos devolutos, em 
q,ue o suplicante tinha lançado suas posses. roçando e plantando 
~ div~rsas partes4Eor cuja causa queria o suplicante por sesma
r•a as d1tas terras"t · • 

João Ribeiro Pereira, a quem foi concedida carta em 18 de outubro de 
1745. tinha lançado posses em terras perto da Serra do ltambé e "queria entrar a 
cultivá· las com vinte escravos que possuía"'44~. No dia 20 de junho de 1747, foi 
concedida sesmaria a Manoel Alves da Cruz, que três anos antes "com despeza
grande de sua fa~enda e serviço de vinte e ánco escravos entrara em um sertão" 
onde estava plantando e cultivando desde aquela época·(45). 

Se do total de 1247 cartas analisadas nada menos que 325 fazem referência 
à utilização de trabalho escravo, acreditamos que o número fosse maior pois, -
nem sempre as cartas trazem todos os dados referentes à sesmaria. Mas, se este 

(38) RAPM, ano 11, 1897, p. 257. 
(39) RAPM# ano 11, 1897, p. 268. 
C40) RAPM. ano X,. 1905, p. 965-966. 
(41) RAPM, ano 111, 1898, p. 23-24. 
(42) RAPM~ ano IV. 1899, p. 882 a 884. 
(43) RAPM, ano IV. 1899. p. 901 a 903. 
(44) RAPM, ano XI, 1906, p. 524 a 526. 
(451 RAPM, ano X, 1905, p. 299-300 
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problema nos impossibilita determinar com precisão~ o :'lúmero de unidades es
cravistas, os dados são suficientes para deixar claro o caráter escravista de parte 
da agricultura mineira na pr·meira metade do século XVIII. 

Estes dados, se por um lado retratam o caráter par·cialmente escravista da 
agricurtura mineira, por outro lado mostram que este caráter escravista pode es
tar associado à produção mercantil. A associação entre o caráter escravista e o 
mercantil não é automática pois, dependendo do tipo de propriedade, embora a 
produção fosse escravista, o produto se voltava para o consumo interno da uni
dade produtiva, configurando um ramo de economia natural. O objetivo da pro
dução agrícola era o sustento de senhores e escravos, para que estes pudessem 
ser utilizados na atividade nuclear: a mineração. 

Assim, Francisco Fernandes de Almeida que recebeu a carta de sesmaria 
em 17'11 era 

"assistente no Ribeiro dos Moços, indo para mato dentro, com 
obrigação de mulher e filhos, mineiro atual nestas Minas hâ omze 
anos. que ele tem fabricado um sítio dele em o qual está morador 
e de assento com sua mulher e filhos; e porquanto teve notícias 
que alguns circunvizinhos seus lhe querem ocupar por sesmaria 
as testadas do seu sitio, no que receberá notável prejuízo por ser 
mineiro antigo, e não ter onde se estenda para plantar mantimen
tos para catorze escravos que possui"(46). 

O capitão Manoel Pereira Ramos que recebeu carta também no ano de 
1711 alegou em seu pedido que 

· '''estava ult~mamente nestas Minas com bastante escravos, sem sí
tio nem terras donde pudesse· plantar mantimento·s para seu sus
tento e dos dito.s escravos',( 47). 

A justificativa para a concessão de uma sesmaria a Antonio Pereira Ma-
chado em 1717 foi o fato de. 

"ser ele um dos primeiros povoadores desta Real Vila1 de N.S. do 
Carmo, assistindo nela com sua famDia e esaavos, minerando e 
fazendo quintos( ... t e porque se achava falto de terras para fazer 
roças e sustentar a grande famnia com que se achava"(48J, 

Em 1723 foi concedida sesmaria a Luis Barbosa Brandão porque 
"efe queria lançar uma roça para sustento de seus escravos em 
uns matos que se~~ achavam devo~utosl49l. 

No ano seguinte Jo.sé Mattos recebeu carta onde se diz que 
· "ele se acha possuidor de uma grande quantidade de escravos, 

com que minera e paga quintos a El Rei( ••. ) e porque para a sus
tentação de um tão grande número de escravos e fábrica mineral 
carece de uma proporcionada largueza de matos capazes, em cu
jas terras possa cultivar mantimentos para sustentar os ditos es
cravos''( 50). 

Se por um lado, uma parte da agricul'tura escravista se volta para o con
sumo interno das unídades produtivas. por outro lado existem unidades cuja 
produção tem caráter mercantil. Jo.sé Ventura Mendonça recebeu carta de ses
maria datada de 10 de junho de 1711 porque 

(46) RAPM, ano X, 1905, p. 970-971. 
147) RAPM~ ano 111, 1898,. p. 23·24. 
(48) RAPM, ano IV, 11899, p. 170-171. 
(49) Códice 21 SCAPM, p. 166 v. 167. 
(50) C6dice 21 SCAPM, p. 187 v. e 188. 
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"ele se a-chava nestas minas, morador sem terras para poder 
plantar mantimentos para se sustentar e vender aos moradores e 
passageiros•-( 51). · 

Em 1723 foi concedida sesmaria a Bartolomeu Gomes que se achava 
"situado no sítio a que chamam Casa Branca, junto do qual se 
acham algumas';j'erras e matos devolutos que o suplicante quer 
cultivar plantando neles mantimentos, assim para o sustento dos 
seus escravos como para o provimento desta Comarca de Vila Ri
ca"[52). 

O sargento~mor Simão de Almeida Campos recebeu sesmaria em "1726 
porque estava .. desacomodado e sem terras em que possa usar da lavoura d3 man
timentos para sustento e emprego de trinta escravos que tem·~l53). Em 1733 foi 
concedi-da carta a João Martins de Siqueira, morador na freguesia das Congo
nhas do Campo e ""lavrador de mantimentos nestas Minas havia vinte anos com 
fábrica de negros. cavalos, engenho de farinha, bois e carros"(54). 

Sendo .,morador na freguesia da Cachoeira onde tinha sua roça com de
zoito escravos., com que cultivava manlimentos e conduzia .para esta vila'•" José 
da Costa Pereira recebeu sesmaria em julho de 1740(55). Manoel Rodrigues Pe· 
reira "tinha uma roça na paragem da Paraopeba em que trabalham quarenta
negros;. que owpa no exerácio da cultura dela plantando mantimentos .. é o que 
diz sua carta de sesmaria datada de junho de 174tCS6J. A justificativa para con
cessão de sesmaria a Gabriel. da Silva Pere'iral em fevereiro de 1741, refere-se a·o 
fato de ser ele "morador na freguesia da Cachoeira, achar-se cançada a roça em 
que vivia e não ter terrascapazes em que ocupar perto de quarenta esaavos em 
o sftio da Paraopeba"l57). · 

Duas cartas já citadas anteriormente deixam subentendido o caráter mer
cantil de sua produção escravista: a de Guilherme Maynart concedida em 1719 e 
a do alferes João Teixeira de Andrade, datada de 1746. 
Um ultimo c.aso a ser citado aqui~ é a carta concedida a Jos:é Roiz de Souza, em 
23 de maio de 1749. Sendo ele 

· "morador no sítio chamado o Gama do Caminho Novo. termo da 
vira de São josé da Comarca do Rio das Mortes, que ele tinha po
voado o dito sftio, por si, e seus ante possuidores há mais de trin
ta anos plantando as terras, tendo gados nos campos e pastos 
que medeiam entre os matos ou capoeiras deles com casas e ran
cho na estrada de sorte que estão reduzidos a cultura, a maior 
parte. das terras, e ro.çadas e plantadas todas as vertentes delas 
em tempos diversos, e atualmente estava o suplicante cultivando 
o dito sítio com uma fábrica grande de escravos e, como queria 
haver por sesmaria o dito sftio"f58J. 

PeJo exposto, fica patente a inconsistência das teses que negam a existên
cia ou a importância da agricurtura nas Minas, e também, aquelas Que admitem 
o incremento da agricultura e o seu caráter mercantil somente a partir da deca
dência da mineração. 

Na 1realidade, a agricultura foi a solução para a implantação e crescimento 
da empresa e da socíedade mineradoras. bem como foi a solução para a crise 

(51) AAPM, ano X, 1905, p. 972 - 973. 
(52) C6dice 21, SCAPM. p, 170 v. 111 e v. 
453) RAPM, ano IX, 1904, p, 456 e 458. 
(54) RAPM, ano IV,. 1899, p. 862-863. 
(55) RAPM, ano VI, 1901, p. 1200 a 1202. 
'156) RA'PM, ano VU, 1902, p. 495-496. 
{57} RAPM, ano VIl, p. 1902, p, 468. 
(58} RAPM, ano xvur, 191~ p. 717-718. 
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que se apresentou com a decadência da mineração. Em outras palavras. a agti
cultura permitiu a montagem, e garantiu a expar'!sã.o da atividade mineradora. 
bem como foi ~- alternativa adotada ·quando da crise dessa mesma atividade. A 
dependência da mi·neração para ·com a agricultura se expressa na própria neces
sidade de reprodução da força de trab&lho utilizada naquela atividade. José Fer
reira de Lemos, a quem foi concedida carta de sesmaria em 16 de abril de 1711 
tinha "sftio fabricado de várias plantas e mantimentos para haver de poder mi
nerar•f59)1. . 

Segundo Wilson Cano, como 80% da população se dedicava à mineração, 
isto não permitiu que a capitania criasse determinados segmentos produtivos. 
Também Laura de Mello e Souza concorda com a idéia de que "importava-se a 
maior parte dos meios de subsistência e quase não havia produção interna ou 
retenção local do excedente produzido"(60). No entanto~ alguns autores apontam 
em outra direção. · 

Segundo José Ferreira Carrato . 
"'pelos depoimentos constantes do Livro 2~ das Devassas ou Visi
tas de 1133-1734, do Arquivo Metropolitano de Mariana1( •.. ) po
demos estabelecer, proporcionalmente, as seguintes ocupações 
em que estavam empregados os elementos melrhores das fregue
sias. acima citadas: a ~dos agricultores, mais numerosa de todas. 
constituída de gente mais assentada, po is é onde reside o maior 
índice de pessoas casadas,. subdividida entre os · que vivem de 
suas roças (42 deles) e O·S que vivem de seu engenho tde cana-

_ apenas 3- aliás, atividade proibida na época}" Jtí1) 
Para Caio Boschi 

"praticamente na mesma ocasião, o cronista do Triunfo Eucarísti
co apontava a grande incidência e importância dos agricultores 

' ..... $ na região. chegando mesmo a dividir a gente mais nobre entre as 
que assistem nas lavras de ouro e as que assistem nas fazendas 
de agricultura"f62J. 

Com relação à Coroa. há uma tese que afirma seu inte.resse em deséstimu
lar atividades que pudessem desviar a mão-de-obra da mineração. Neste caso, 
não seria o ouro a atrair sobre si todas as atenções, e! sim. uma ação deliberada 
da Coroa com o objetivo de desviar a atenção de todos para a atividade nuclear. 
Tat teria sido o caso da agricultura nas análises de Sérgio Buarque e Mafalda 
Zemella. Para o primeiro.·•a própria Coroa não buscava estimular vivamente as 
plantações que (X)dem desviar braços da produção principal e mais rendosa para 
a sua Faz.enda"l63J, enquanto' que para Mafalda Zemella', no tocante ilà produ
ção, a Metrópole também impediu o desenvolvimento das áreas de cuftura, ve
dando o exercício da mais lucrativa que era a da cana de açúcar"l64). 

Embora com ênfase diferente, os dois autores· cometem o mesmo erro. 
Não só em negligenciar, por um lado, a ação da Coroa, como afirmar que sua 
postura foi de hostil'idade ou de desinteresse, particularmente com relação ao 
caso da agricultura .. 

Se para Sérgio Buarque a mácauina administrativa e fiscal voltou-se exclu
sivamente para a riqueza aurífera e diamantíferaC65l, para nós a ênfase é exage
rada e · a realidade foi outra. Para a Coroa, voftar-se para a atividad~ mineral, in-

{59) RAPM, ano X. 1905. p. 941-942 • . 
(60) Laura de Mello e Souza. op. cit. p. 28. . 
(61» José Ferreira Carrato., op. cit., p. 6. O grifo é do autor. 
(62) Caio César Boschi, Estado e Irmandades. p. 148. O grifo é do auto:r. 
(63) Sérgio Buarque. op. cit. p. 281-282. 
(64) Mafalda Zemella., op. cit. p .. 236. 
(65, Sérgio Buarque.r ap. ciL p. 295._ 
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cluia vortar-se, também, para outras atividades que pudessem col'oça r em risco a 
continuidade da atividade nuclear. Neste caso a Coroa demonstrou certo ze
lo, /o.gicamente em função de seus interesses. 

Nos primeiros anos dos descobertos, o afluxo de gente para as Minas foi 
de tal amplitude que sobrevieram duas graves crises de fome generalizadas em 
1697198 'e em 1100n01; e uma crise localizada em Pitangui em 1713. E foram es
tas crises de fome que a.lertaram a Coroa para a possibilidade do empreendimen
to minerador ser ameaçado pero problema do abastecimento. E foi diante dessa 
possibilidade de fracassar toda a empre.sa mineradora, que a Coroa foi levada a 
criar uma retaguarda de produção alimentar coni capacidade para resistir às cri
ses daquela naturezà, que porventura ameaçassem a capitania. 

Não bastassé o número de cartas de sesmarias concedidas no perfodo em 
estudo, o interesse da Coroa fica demonstrado também, na condição básica im
posta ao sesmeiro, e que ele deveria cumprir para não perder a terra: ela deveria 
ser ocupada com povoamento de animais e plantações de roças num p;razo que, 
geralmente, era estipulado em dois·anos. 

Uma última questão que .se coloca como fundamental para a ·compreensão 
dos aspectos levantados até agora. diz respeito ao mercado interno ~e ~ao abaste
cimento da capítanià. Este último aspecto considerado sob a pers.pectiva da exis
tência de dois fluxos de produtos dirigidos para o mercado consumidor das Mi
nas: um co nstituido por produtos importados de outras regiões, e que se colo
cam como centros abastecedores das Minas; e o outro, consti1uído pela produ
çaõ interna da capitania. 

Na bibliografia consultada a questão do abastecimento geralmente se re
solve aceitando como correta a importação dos gêneros; consumidos nas Minas. 
As diferenças entre autores quase que são restritas à ênf.ase diferente Que se dá 
a momentos distintos. Se para alguns a importaçãQ de gêneros é quase total a
penas no início, mesmo porque a produção interna se inicia ainda durante a fase 
de crescimento da produção mineral; para outros autores o abastecimento é fei
to através âe importações desde o início da colonização até a decadência do OU·· 

ro. No segundo caso, acredita-se que só a partir da crise da mineração a produ
ção interna começou a ser desenvolvida,. principalmente a produção de gêneros 
alimentícios. 

Os gêneros originados da produção interna da capitania, pelo menos em 
um aspecto competiam em condições vantajosas com os produtos importados, 
devido à ine·xistência do dispêndio feito com o transporte para trazer os gêneros 
das outras regiões para as Minas. Dispêndio este que. enquanto custo de produ~ 
çâo, expressava a partidpação do comboieiro ou do tropeiro no preço da merca
doria. Os altos preços dos gêneros nas Minas já constituiam um estímulo à pro
dução interna. mesmo que esta produção se manifestasse sob forma desubsis~ 
tência. 
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De acordo com Francisco Vida! L una, 

•·apesàr da grande maioria desses produtos provirem de outras 
áreas, desenvolveram-se nas Gerais inúmeras atividades· n,ão vol
tadas diretamente à extração minerar, mas cuja força vital deriva
va da dinâmica da mineração. As dificuldades de transporte; a 
distânc'ia em relação às outras áreas produtivas da Colônia e dos 
portos de embarque; a elevada concentração populacional nas 
zonas pr.odutivas e o desenvolvimento rápido de alguns núcleos 
urbanos de g.rande porte foram responsáveis pela implantação de 
inúmeras e variadas atividades na região. Neste sentido, existiam 
nos núcleos urbanos indivídu.os dedicados tanto ao artesanato, 
co~ o a pr~,tação dos mais variados serviços. A própria agricuhu· 



ra ali desenvolvida chegou a ter representatividade no abasteci
mento da população mineiraH(66)_ 

Finalizando esta parte, não é demais reafirmar que a agricultura nas M inas. 
Gerais desde o início teve, parcialmente. caráter escravista e mer~antil e que, de 
nenhuma forma este dupfo caráter foi produto da decadência-da atividade mine
radora. O mercado constituído peta sociiedade mineira, desde o início, existiu 
enquanto estimulo para o desenvolvimento da produção interna da capitania. 
Tendo seu consumo feito parcialmente pela produção interna, as. Minas terão 
que importar o restante. 

Uma análise da sociedade mineira colonial que. não atribua à estrutura 
agrária seu devido peso. gera uma visão simplista e distorcida da realidade_ -
com,prometendo a visão qUie se possa ter daquela sociedade am seu condi.cio-
namento histórico. · 

Localizado o debate sobre o tema que nos interessa. podemos desenvolver 
alguns aspectos que consideramos fundamentais para a compreensão. da socie
dade mineira colonial. 

(66) ,Francisco Vi.dal Luna, Minas. Gerais: escravos a senhores. p. 158' 
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A partir de agora nossa exposição evidencia o fato de que parte da estrutu
ra agrâr.ia nas Minas se configurou a partir de tipos diferentes de unidades pro
dutivas: a unidade escrav~sta,, com suas variantes, e a uni~ade camponesa. Fica 
em evidência também o fato de que a partir de certas rel.ações de mercado se dã 
a inserção dos diversos tipos de unidades. produtivas no conjunto maior da so
ciedade mineira. São feitas considerações de carâter distintivo entre os vários ti
pos de unidades produtivas, na tentativa de estabelecer suas diferenças de inser
ção no âmbito da sociedade. Não trataremos da atividade mineradora espe(;ifí
camente, o que exigiria outros levantamentos de dados, como por exemplo, so
bre a repartição das datas. A mine'fação será considerada na sua relação com as 
atividades agro-pastoris e afins .. 

O quadro que se segue tem o objetivo de aclarar o caráter escravista de 
parte da produção agrícola consumida nas Minas Gerais, independentes de que 
os exemplos se refiram a unidades monoprodutoras ou de produção diversifica~ 
da. A escala gradativa do quadro permite que se tenha uma visão dos tipos de
. unidades produtivas escravistas em função das dimensões do plante] de escra· 
vos. 

Nome do proprietário quantidade Data da ·concessão 
de escravos da carta 

Beatriz Furtado de Mendonça 08 1738 

Manoel Correa de Mello 10 1748 

Antônio Soares Barros 15 1748 

José da· Costa Pereira 18 17'40 

Bento JoaQuim do Amaral 20 1744 

Francisco Ribeiro da Silva 22 1745 

Manoel Alves da Cruz 25 1747 

Manoel Rodrigues Pereira 40 1741 

Domingos ALves da Silva 50 1745 

Manoe' fUbeiro de Carvalho 75 1745 

Josê de Queiroz Monteiro 180 1741 

Caetano Alves Rodrigues e 
Maximiano de Oliveira leite 224 1746 

Paschoal da Silva Guimarães 300 1711 

(1) As referências seguem a mesma ordem da relação de nomes. RAPM, ;ano V, 1900, p. 
25G-251; RAPM, ano XVf, 191 1, p. 177·178; RAPM, ano XVI, 1911, p. 181 6 182; RAPM, 
ano VI, 19.o1, p. 1200 a 1202; RAPM, ano IX, 1904, p. 912·913; RAPM, ano X, 1905, p. 
304 a 306; RAPM, ano X. 1905, p. 299-300; RAPM, ano VI!, 1902. p. 495~ 496; RAPM, 
ano XI, 1906, p, 512·513; RAPM, ano X, 1905, p. 243·244; RAPM, ano VU, 1902, p. 493-
494; RAPM, ano 111, 1898,. p. 904-905; RAPM, ano 11, 1897, p; 268. 
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Se o quadro nos remete a datas que expressam particularmente a década 
de 40, momento em que jé se reflete o infcio da crise da mineração. outros e
xemplos já citados mostram que o caráter escravista rda produção agrícola. seja 
ela natural ou mercantil, já se manifesta no princípio do ciclo minerador. Logi
camente com a crise da mineração manifesta--se a tendência ao incremento da 
atividade agricola. 

A utifização da mão-de-obra escrava em parte das unidades produt;ivas ex
plicitao caráter classista da sociedade mineira. Caráter este que se mostra na di
visão, por um lado, entre livres e escravos; por outro lado fica patente a divisão 
dos livres entre proprietários e não-proprietá·rios de escravos. 

Como já foi dito, nossos dado·s não são precisos quanto a quantidade de 
sesmarias que utilizavam escravos, bem como do número de es·cravos existentes 
em a1lgumas sesmarias. Acreditamos no entanto que, nos casos em que a escra
vidão não era utilizada, a dominância deve ter sido do trabalho familiar. configu
rando o tipo de unidade de produção camponesa. Segundo Ciro Cardoso 

"uma estrutura camponesa se define do ponto de vista econômi
co sobretudo· por quatro caracterlsticas: 1} acesso estável à terra, 
seja em forma de propriedade, seja mediante algum tipo de usu
fruto; 2) trabalho predominantemente fami·liar (o que não exclui .• 
em certos casos, o recurso a uma força de trabalho adicional, ex
terna ao núcleo familiar); 3) economia fundamentalmente de sub
sistência, sem excluir por isto a vinculação· eventual ou perma
nente com o mercado; 4) certo grau de autonomia na gestão das 
atividades agrlcolas, ou seja, nas decisões essenciais sobre o que 
plantar e de que maneira; tomo dispor do excedente, etc."C2J. 

Vejamos alguns exemplos, de momentos diferentes, do período estudado. 
Do ano de 1711 temos o caso de José Rodrigues Betim que 

"se achava nestas minas com quantidade de família, de filhos e fi
lhas e genros, sem que tivesse terra alguma em que se pudesse 
situar e fazer suas lavouras"~3). 

Deste mesmo ano é a carta concedida a Domingos Pereira Lima que era 
"assis;tente nestas Minas do Caeté, com sua mulher e cinco fi lhos 
e mais famil·ia, que ele tinha um sítio onde morava o qual havia 
feito com bastante dispêndio de sua fazenda, onde tinha plantado 
cana e tevantado engenho, como também das mais lavouras que 
é necessário"(4~. 

Do ano de 1727 é a carta concedida a Bento da Costa P,reto, morador no sí-
t io do Pinheiro, na Comarca do Rio das Mortes 

·~onde vive com mulher e filhos me representaram sua petição • 
que vivendo em um sítio po1r arrendamento se acabou o tempo 
dele e não tem terras em que poder iavrar mantimentos··(SJ, 

Este é um dos raros casos em que aparece referênc·a à prátka do arrendamento 
em toda a documentação analisada. Deduzimos que deve ter sido prática não 
muito comum. 

A carta de sesmaria concedida em 25 de novembro de 1733 a Domingos 
Martins do Prado o descreve como sendo 

.. morador em Capivari do Rio Verde no caminho velho cujo sítio 
tinha comprado e esta·va possuindo e como tinha quatro filhos 
sem me.ios para os acomodar por ter pouca terra••(6) 

(2) Ciro Cardoso, Agri1cuhura, Escravído1o e Capitalismo. p. 52. 
(3) RAPM, ano 111, 1898# p. 30.31. 
(4) RAPM, anor X. 1905, p. 90&-906. 
(5) RAPM ano IX', 1904, p. 413-414. 
(6) RAPM, ano IV, 1899, p. 854 a 856. 
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Francisco· Dias dos. Reis que recebeu carta datad;:~ de 18 de agosto de 1740. 
"morador no sertão. que na paragem chamada o quilombo se 
achavam muitas terras devotutas e porQue as ,queria povoar para 
sustento de sua famiJia••C7). 

Ainda merecem destaque mais dois exemplos deste tipo de unidade pro
dutiva. O primeiro. é o caso de Veríssimo Rodrigues Dantas cuja carta datada de 
18 de outubro de 1745, diz que ele era morador na Freguesia do Forquim, termo. 
da cidade de Mariana possuindo uma roça. pela qual queria 

''lhe concedesse sua carta de sesmaria das ditas terras por ser 
pobre e carregado de filhos e não· tinha com que os sustentas
se"t81. 

O segundo ,exemplO, é o caso de Manoel Gonçalves da V'eiga, moradorna vila 
do Carmo em cuja carta se diz que em determinada região das vertentes do Gua
laxo 

''se achavam uma barrocada de matos virgens da qual o suplican
te necessitava para largueza de sua roça e ter adonde plantasse o 
sustento necessário por ser homem casado, e pobre, e com mui
tas obrigações de mulher e filhos"(9). 

Os dados expostos até aQui levam-nos a caracterizar diferentes tipos de 
unidades produtivas em função da COI!Ibinação diversificada da mão-de-obra uti
lizada com a atividade: desenvorvida. E claro que tal tipotogia envolve apena.s as 
unidades produtivas que desenvolvem atividades agro-pastoris, associadas ou 
não à atividade mineradora. Assi'm; estes tipos são os seguintes: 

1• unidade agro-pastoril explorada através de relações de produção de 
tipo camponês; 

2) unidade agro-pastorif explorada através de relações de produção de 
tipo escravi.sta; 

3) unidade de produção diversificada. agro-pastoril e m ineral, explorada 
por mão-de-obra escrava. 

No primeiro tipo pode ser incluído um elemento diferenciador. Diz respeiito às 
unidaqes de produçâo camponesa que eventualmente pratiquem a mineração. 

E importante notar que a tipologia acima desenvolvida não encerra em si 
mesma um objetivo mas. constitui na realidade um mecanismo para se determi
nar a composição de importante parcela da estrutura social das Minas Gerais do 
século XVtll. 

A rearidade destes dados nos coloca diante de uma realidade mais ampla e 
complexa que é a existência de, peto menos; dois ·sistemas de relações de produ
ção diferentes: relações de produção escravistas e relações de produção campo
nesas. 

"Efetivamente, as formas de acesso a o solo e outros meios de 
produção (animais. instrumental agrícola, etc.) constituem a pe
dra angular da explicação histórica dos sistemas agrários, já que 
são a base das relações de produção na agricultura, da estrutura 
de classes ex~stentes nas zonas rurais"i10)_ 

Alguns aspectos da interação entre os sistemas de relações de produção se 
expressam através da interação entre agricultura e r:nineração que deve ser en -

(7) RAPM, ano VI, 190,1, p. 1206-1207. 
(8) RAPM, ano X ~ . 1906, p. 523-524. 
~9) AAPM, ano X .. 1905, p. 326-327. o documento é de 2610611745. 
(101 Ciro Cardoso, Agricultura, Escravidão. p. 39.. 
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tendida a partir de. sua existênciaem uma mesma unidade produtiva ou em:uni
dades diferentes .de· pr:oduçã~ Par~.a.compr.eensão destes aspectos temos .. que·. 
partir do tipo de unidade produtiva ... na· medida em-que, tipos: diversos ·partici-:· 
pam de. formas diferentes do· contexto global da economia •. 

No caso das Minas. Gerais da primeira. metade-do. século. XVIII a produção· 
camponesa foi baseada.na · posse·d·a· terra~ por. parte do camponês~ Isto se expres· 
sa na carta de sesmaria, que na realidade. era um documento que exprimia· a· 
propriedade da terra e de outros meios de produção pelo sesmeiro. A grande· 
ofer.ta de terras permitiu o surg;mento e desenvolv:imento da produção campo
nesa,. que a ntv~ quantitativo pode ter superado a produção escravista. embora 
os dad.os, por nós obtidos, não sejam· conclusivos. 

e. importante frizar que neste tipo de unidade produtiva. a camponesa, .se 
alguma parte da produção é voltada· para o mercado,. ala pode ou não, represen
tar tr,abalho excedente mas, de qualquer maneira a . produção deste eKcedente 
não constitui a meta ~central da unidade produtiva. 

A cofocação no mercado das Minas, pelo camponês,. de certa quantidade. 
de p-r·odutos ·constitui u:ma das fases elo processo. de sua i'nserçào na sociedade -
mineira. Por outro lado. temos, mesmo que eventualmente. o camponês partici
pando do mercado das minas enquanto consumidor de determinados produtos 
importados (ferramentas por exemplot. É importante perceber, que o fato da 
produção. camponesa eventualmente apresentar certo caráter mercantil, isto na. 
cessariamente não implica a existência de um excedente. mas um mecan,ismo a
través do qual. o produtor tem acesso às mercadorias necessárias à sua repr~ 
dução. 

De forma diferente se dá a inserção do segundo tipo de unidade produtiva: 
a produção agro-pastoril escrava. Neste caso temos uma produção que jfl na sua 
origem se volta para o mercado, com o objetivo especifico de expropriação do 
excedente gerado pelo ·escravo .. 

Se. no primeiro caso tfnhamos relações de produção e apropriação que se 
desenvolvem. em geral, no seio de· determinada estrutura familiar, no segundo
caso as relações s.e dão entre senhor e escr.av.o, diferindo radicalmente· das rela-
ções de produção camponesas. · 

Se na produção camponsea o objetivo é a reprodução da força de traba
lho, mesmo que tenha parcialmente caráter mercantil, no escravismo a reprodu
ção da força de trabalho se constitui em etapa de um processo de expropriação 
do excedente produzido pelo escravo. Isto não impede, logicamente, que de ai
guma forma Q camponês seja expropriado em parte ou em todo o seu exceden
te. 

Dito de outra forma, se na produção camponesa o produto se volta na sua 
maior parte para o consumo da própria força de trabalho, no escravismo a re-· 
produção da força de trabalho é apenas uma etapa que deve ser cumprida como 
fatalidade. para que seja atingido o obietivo final do sistema: a expropriação do 
trabalho, excedente do .escravo. 

O terceiro tipo de unidade é caracterizado pela utilização da mão-de-obra 
escrava na dupla atividade: agro·pastoril e mineração. Da mesma forma que no 
outro tipo de unidade produtiva que explora o escravo, aqui o excedente produ· 
zido também se constitui no obietivo final para o qual se volta a empresa. 

Além dos casos de produção diversificada., já referidos anter,ormente, co~ 
mo a concessão feita a Francisco Fernandes de Almeida em 1711, outros mere
cem ser citados. Nesse mesmo ano de 171.1 foi concedída carta. a Manue' de Al
meida que 

"tem lançado suas rCJ@s.de.milho e mais mantimentos com bas· 
tante largueza. e de presente tem afguns canaviais a ponto· de· 
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moer a dita cana. com mais fábrica de minerar em %ue ocupa trin
ta bateias por este mesmo Rio das Velhas acima"<11 • 

Gonçalo Nunes de Souza que recebeu carta datada de 10 de janeiro de 
1740. morador no Rio das Velhas abaixo 

use achava com grande número de escravos. e fábrica mineiran
do nas terras de ouro; e porque carece de terras que cuttivar para 
o sustento deles~ e junto a fazenda dos Poções se achavam matos 
devolutos"C12). 

Finalmente, merece ser citado o caso do capitão José Tavares que recebeu 
carta de sesmaria em 10 de fevereiro de 1741; ele era 

"morador na Freguezia da Roça Grande, Comarca do Rio das Ve
lhas, que ele era senhor e possuidor de mais de cinquenta escra
vos com os quais minerava em suas lavras pagando dízimos e 
capitação a S. Magestade e porque para sustento deles e de sua 
grande famHia comprara uma roça nas matas virgens do Sumi
doum a um Man·oel Nunes na qual tinha casas de vivenda e sen
zalas, árvores de espinho, criação de toda a casta e tinha plantado 
e êolhido três plantas"(13) 

O caráter distintivo entre o segundo e o terceiro tipo. ambos escravistas, 
não se origina na diferença de relações de produção, mas nas formas diferentes 
de explorar o mesmo tipo de mão-de-obra. A distinção se faz a partir das ativi
dades a que se dedicam. 

Se a unidade monoprodutora para explorar o escravo em todas as suas 
potencialidades, desenvolve o processo produtivo em etapas sucessivas, possibi
litando .o surgimento de momentos em que é menor a intensidade da jornada de 
trabalho e que, na lógica do sistema escravista, constituem momentos de ócio; 
na unidade de produção diversificada, as possibilidades de reduzir o tempo ocio
so são maiores. A existência da dupl.a atividade permitiria reduzir o tempo ocio
so que pudesse surgir na diferença entre tempo de traba'lho e tempo de produ
ção. O ,que se tem a fazer, é articular a sazonatidade dos dois ramos de atividade. 

Ainda com relação a diferenças ent.re o segundo e o terceiro tipo, há que se 
~levar em consideração que quanto mais complexa a organização da unidade 
produtiva, tanto mais complexas serão, por um lado, a-s articulações entre as vá
rias partes que compõem o todo, que é o trabalho do escravo. e por outro lado, 
a sua inserção na dinâmica social. · 

Assim, na unidade monoprodutora escravista o trabalho do escravo se de
compõem entre ·necessério à sua reprodução e, excedente. apropriado pelo· seu 
proprietário. Mas, se na unidade monoprodutora esta decomposição pode ser 
mais faci•mente percebida, no caso da produção diversificada o esquema setor
na mais compJexo. Se em ambos os casos o trabalho necessá-rio se apresenta a 
partir da mesma atividade, · no caso do trabalho excedente há uma diferenciação 
a ser feita. 

Se na unidade monoprodutora o trabalho excedente se expressa parte em 
produtos alimentares consumidos pelo senhor e sua família e, parte colocada no 
me'rcado e transformada em renda monetária; na unidade de produção diversjfi • . 
cada, o excedente se expressa em parte consumida sob forma de alimentos pelo 
senhor e família ·e, em parte de trabalho executado na mineração. Dito de outra 

(11) RAPM, ano 1/1, 1898, p. 29·30. 
{12) RAPM, ~no VI, 1901, p. 7~ 705. 
(13) AAPM, ano V'll, 1902, p. 454 a 466. 
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forma,. na unidade. de pr;odução diversificada. o trabalho excedente do escravo se. 
apresenta· sob duas. formas:. produção alimentar consumidar pelo senhor e famí~ 
lia, e· produção mineral que. mesmo não dando como. resultado· ouro e diaman· 
tes. não deixa de significar trabalho excedente. 

Se considerarmos que- a unidade monoprodutora necessita da etapa de 
circulação para que o excedente seja embolsado peta senhor sob forma. de renda 
monetária, a unidade de produção diV'ersificada·lavaa vantag~m.de.não necessi .. 
tar desta etapa. 

O fato de cada um dos tipos de unidades:produtivas.ter um caráterdiferen~ 
te dos demais;, leva a que a inserção de cada um deles no contexto global da e
conomia. e ·da sociedade se dê de forma diferente. Assim .. se para a produção ~ 
camponesa· a necessidade do mercado. pode ser até certo ponto eventual, 1para a 
monoprodução escravista dá-se o contrário: a circulação é uma ·etapa necessária 
no prra;cesso global de aprop.riação do excedente, já sob a focma de renda mone-
tária. E necessário frizar que estamos nos. referindo aqui à necessidade que as 
unidades produtivas têm do mercado .para colocar seus produtos. Outra coisa é· 
considerar a necessidade que possam tEn de um mercado onde possam realizar 
seu abastecimento: de ferramentas. agrícolas e de minerar, por exemplo. Tam
bém nesta ótica, cada unidade vai se inserir da forma diferente no mercado e na 
sociedade. 

No caso da unidade de produção diversificada com mão·de-obra escrava. o 
mercado se apresenta como possi.bmdade, de venda de algum excedente agríco· 
la. em contrapartida ao fato de que, neste mercado adquire aquilo que não pro
duz: esc r avos •. instrumentos e,. até mesmo. alimentos. A dependência que este ti
po de unidade produtiva tem do mercado se expressa particularmente num fato: 
é através deste mercado, pelo tráfico. que o contingente de mão-de-obra é em -
sua maior parte reposto. Nesta perspectiva, a sabr,evivência deste tipo de unida
de se liga ao mercado, expresso parcialmente pelo fluxo de escravos para as Mi· 
nas •. 

A unidade monoprodutora escravista se. por um lado. depende do merca
do· para a colocação da produção, e realizar seu caráte,r mercantil, por outro fa
do. também depende deste mesmo mercado para a reposição do plantei de ~es· 
era.vos. Também aqui, temos a sobrevivência· do tipo de unidade vinculada ao 
comércio de escravos, enquanto principa~ mecanismo de reposição das perdas. 
ou de ampliação do contingente de trabalhadores. O carâter mercantil do escra· 
vismo colon:ial manifesta-se. também no fato de o trabathador ser uma mercado
ria, ·e o tráfico 1Uma atividade comercial como outra qualquer, que pode ser exer· 
cida com possibilidades reai,s de rucro. 

A pliodução camponesa, diante do mercado constituído pela sociedade mi· 
neira, é o tipo d!! unidade que apresenta o menor grau de dependência para com 
este mercado. E esta independência diante do m·ercado e, ao mesmo tempo. a 
capacidade de for11ecer, quando necessário. ou quando estimulada, para este 
mercado e qoe faz da produção camponesa. uma retaguarda sólida de sustenta
ção da empresa mineradora através da sociedade mineira colonial. logicamente 
estamos conscientes de que esta retaguarda não. é constituída apenas por unida
des.camponesas de p.rodução; dela também fazem parte os outros tipos de uni
dades. E mais~ em momento algum .desconhecemos a existêncja de volumoso 
comér,cio formado por mercadorias importadas (de outras. r.egiões da colônia e 
também de fora dela~. além do fato de reconhecermos que. a produção interna 
em momento algum,. na primeira metade do. século6 possa, ter satisfeito inte· 
gralmente as necessidades· de reprodução da sociedade mineira ... 

Pelo exposto, fica claro como· a diversidade de tipos. de unidades produti
vas mostra a diver:sidade de relações no. processo social gl.obai..A dificuldade de 
compreensão deste processo torna-se mais clara quando considerarmos que a 
análise dos tipos anteriormente desenvolvida'. não implica-ém desconsiderar suas 
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especificidades. Embora possamos traçar uma tendência, ist,o não implica em 
desconsiderar o fato de Que unidades produtivas de um mesmo t,ipo possuem 
especifictdades que as d~stjnguem entre si. O aprofundamen1o desta questão es
capa aos obj.etivos deste artigo. 

Nossas observações até aqui têm se centrado nas unidades produtivas que 
desenvolvem algum tipo de produção agrícola, seja ela mercantil ou não. 

É necessário no entanto frizar que não desconhecemos a existência de 
unidades produtivas que, embora não se enquadrem nos tipos citados, nem por 
isso deixam de ter sua' relevância na dinâmica sociat 

Tal é o caso dos tipos de unidades produtivas voltadas exclusivamente pa
ra a mineração, e que utilizam má·o-de-obra escrava. Quando comparadas com 
as unidades escra.vist~s de produção di'versificada destaca-se de imediato a ques
tão do custo de reproduçã.o, tanto do escravo quanto do senhor. 

O minerador l)roprietãrio de' escravos. que se dedica excfusivamente à mi
neração, é obrigado a comprar no mercado os ~rimentos consumidos por ele, a 
família e os escravos. Se considerarmos a parte destes alimentos que têm ori
gem em trabalho escravo. ,logicamente~ no preço pago por eles estão contidos os 
custos de produção da agricultura (escravista no caso) bem como o lucro do a
gricuttor-proprietário. o que cons.titui uma parte da renda da escravidão. Por sua 
vez o agricultor escravista consome com sua famíl.ia, parte da renda da escravi
dão expressa em produtos,. enquanto para o consumo de seus escravos ele não 
desembolsa nenhuma renda, já que os alimentos foram produzidos pelos pró· 
pri,os escravos. 

Se como foi dito, a unidade monoprodutora agriooJaõ escravista, necessita 
da esfera da circulaçã.o para que o trabalho excedente do' escravo possa ser a· 
propria,do ··sob forma de renda monetária;. as unidades voltadas exclusivamente 
para a mineração, escravistas, necessitam daquela es.fera, não para a transfor
mação do excedente em renda monetária mas. para a obtenção dos produtos 
indispensáveis à sua reprodução enquanto unidade produtiva. 

Nos vários tipos de unidades e relações descritos, um aspecto se destaca 
no tocante à posição de uma atividade diante da outra. Não se trata de saber 
aqui, qual atividade é mais importante mas, saber como se articulam, e,asoonR 
tradições que podem advir desta articulação, pelo fato de serem refações distin
tas que definem distintas unidades de produção. Se a agrícuttura é por um lado 
uma atividade subsidiária da empresa mineradora, por outro, a permanência da 
atividade mineradora depende da sustentação que lhe: dá a atividade agrícola. Se 
a mineração está na gênese da agr,icultura, esta po:r sua vez se constitui em base 
de preservação da atividade mineradora. 

A compreensão da dinâmica da soci·edade mineira colonial implica consi,
derar as especificidades de cada tipo de unidade produtiva, bem como, dentro~ 
de cada tipo, as particularidades das unidades que o compõem. Isto deve ser· 
considerado também na ótica do processo de constituição e desenvolvimento 
das unidades e da sociedade, pois momentos distintos apresentam diferente,s ar
ticulações entre as partes que constituem o todo. 

Finalizando. reafirmamos a necessidade de se resgatar a importância do· 
estudo da estrutura agrária, para que se tenha uma visão da sociedade mineira 
colonial mais próxima da realidade. Esta sociedade, na primeira metade do sécu· 
lo XVIII teve, como uma de suas partes constitutivas, uma estrutura social agrá
ria na qual se .identificam, pelo menos em princíp.io, o setor agrário dos senhores 
de escravos. o setor agrário dos escravos e os camponeses. Estas três posições 
de classe, definidas a partir da documentação analisada, m.ost,ram uma parte ex
pressiva da ·sociedade mineira colonial, motivo pelo qual deve ser resgatada sua 
importância. E mais, se a estrutura agrária se expressa, em parte. através dos ti
pos de unidades acima descritos, é necessário considerar o fato de que o proce~s
so contrnuo de transformaçãa, pelo qual passa a sociedade mineira colonial 'eva 
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a que, em cada momento sua configuração seja diferente, embora permaneça o 
caráter cl nssista anteriormente definido. 
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