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Resumo: As memórias reunidas por Caetano da Costa 
Matoso sabre a corrida do ouro em Minas Gerais preenchem la-
cunas da documentacdo oficial. SAD relatos escritos com o objeti-
vo de registrar a história de Minas e que podem ter sido reunidos 
para a redacdo de urna instraciio ou de urna obra histórica. Este 
artigo discute os temas mais relevantes nessa documentaedo e si-
tua-a dentro de urna tradicao historiografica do século XVIII. 

Abstract: The recollections of Caetano da Costa Matoso 
from the gold rush in Minas, fill in the voids of the official documents. 
They comprise reports written with the purpose of registering the 
History of Minas Gerais, even though being appended to a "instru-
cao" or a work composition into the History. This article focuses 
on the most important schemes in such document collection, not 
regardless of the historical tracfitions of the I 8th century. 

A historiografia de Minas Gerais sabre os primordios do século do ouro 
ficaria cmpobrecida sem os documentos que compoem o Códice Costa Matoso. 
Isto é particularmente verdadeiro para os prirncirissimos anos aqueles da 
verdadeira corrida do ouro, quando aventureiros de todo o Brasil c dc Portu-
gal chegararn, acompanhados por seus cscravos, cada vez cm maior nUrnero, 
cheios de sonhos de fazer fortunas nas ricas correntes auriferas das Minas de 
Cataguases ou Minas do Ouro, como a região foi inicialmente chamada. Seria 
o periodo anterior aquele cm quc as autoridadcs portugucsas conscguiriam 
obter algum grau de controlc sabre as fecundas e desordenadas lavras mine-
rais, com homens explorando os cursos d'agua e as montanhas cm busca do 
ouro e lutando, urn contra o outro, para se apoderar dele. Lcvaria anos ate o 
estabelecirnento das vilas, criadas precisamentc como urn meio de irnpor a 
ordem e o sistema legal nessas lavras. Para o historiador isto significa que anos 
se passararn antes que se criassem os cargos e órgaos burocráticos produtores 
dc docurnentos. 

A excepcionalidade dos documentos do Códice Costa Matoso está no fato de 
que cies precnchem este vazio. 0 Códice é a descobcrta de urn tcsouro rnaravi- 
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lhosamentc rico de documentos que dizern respeito a uma ampla gama de 
assuntos. Mas dentre seus mais valiosos documentos estao aqueles escritos por 
participantes do rush inicial — depoirnentos de testemunhas oculares e histOrias 
relatadas por aqueles que ajudaram a faze-las. Sao docurnentos escritos por 
aqucles que cavararn as entranhas dos terrenos auriferos e testemunharam, em 
primeira mao, o turbilliao e a partilha quc acompanhavam cada nova dcscoberta. 

Estes documentos sac) particularmente importantes porque a histOria 
mincira no século do ouro carece de literatura testemunhal, tao cornurn no 
descobrirnento e conquista do Mexico, Peru ou Virginia. A mais rica descober-
ta de ouro no "Novo Mundo" nAo produziu algo correspondente a Hernán 
Cortes, Bernal Diaz del Castillo, Francisco Pizarro, Bernardino dc Sahagun, 
Garcilaso de la Vega, Felipe Gusrnan Poma dc Ayala, William Bradford ou 
john Mas no Códice Costa Matoso encontramos paralelos, nurna forma 
rnais tosca. Não tao substanciais, por ccrto, mas de varias maneiras o Códice é 

mais titil, visto que nos supre corn clocumentos originais, para além de inter-
pretacties c vozes distantes. Eles nab foram escritos para exagerar ou glorificar, 
ja quc a maioria não foi assinada. Foram cscritos, prirnariamente, para narrar 
e descrever. Levam-nos a urn passo mais perto do quc realmente aconteccu — 
de como csses eventos forarn percebidos. Elcs nao content a linguagern florea-
da clas elites, dos intelectuais. Ao contrario, sac) escritos na linguagern do povo, 
e talvez por causa disso aincla ressoam ate nOs, através da passagern dos séculos. 

A verdadeira natureza do material que o dr. Costa Matoso coletou diz 
respcito ao seu desejo de produzir urna história de Minas Gerais, desde a sua 
mais antiga colonizacao. 0 0c/ice contem material quc remeteria aos interes-
ses dos intelectuais da epoca: as origens do povoamento, os lirnites geograficos 
da colbnia, sua estrutura politica c religiosa c, especialrnentc, sua cstrutura 
fiscal. Para urn magistrado formado na Univcrsicladc dc Coimbra, que seguiu 
os passos tradicionais de seus predecessores e entrou para o servico real, estes 
deveriam ser os topicos que interessavam. Seria um trabalho cuja forma bem 
pocleria scr comparada a da Instrucceio para o governo de Minas Gerais, escrita por 
José joao Teixeira Coelho,' ou da Corografia historica da provincia de Minas Gerais, 

Cortes, Hernán. Calias de relacion. 3a. Ed. Mexico City, Editorial Porrna, 1967. Diaz Castillo, 

Bernal. La conquista de Nueva Espana. Paris, Libreria cle la via cle C. Bouret, 1914?. Sahagun, 

Bernardino de. Ilisaria general de las cosas de Nueva Espana. Madrid: HistOria 16, 1990. Vega, 

Garcilaso cle la. Conzentarios Teaks: seleción. Ed. de Enrique Pupo-Walquer. Madrid: Cntedra, 

c 1996. Guaman Porna de Ayala, Felipe. El primer nuena crdnica e buen gobierno. Edicao critica 

por John V. Mura e Rolena Adonio e traducao do quichua por Jorge L. Urioste, 3 vols. 

Mexico City: Siglo Veinteuno, 1980. Bradfod, William. Of Plymouth Plantation. Selecão e 

edicão corn introducão cle Han ,ey Wish. New York: Capricorn Books, 1962; e Smith, John. 

The general hision) of Virginia, New England, and the Summer Isles. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 

1970. 
2. 	Coelho, jo2no José Teixeira. "Instruccao para o governo de Minas Gerais," Revisla do Instituto 

Ilistórico e Geografico Brasileiro XV (1852): pp. 257-476. 
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escrita por Raimundo Jose da Cunha Matos e publicada originalmente cm 
1837. 3  Pelo fato de o dr. Costa Matoso nunca haver tido a oportunidade de 
compilar sua "instrucao" ou "corografia", e clificil tracar paralelos. 

Muitos dos docurnentos incluidos no Códice se mostrariarn de valia para o 
ouvidor no excrcicio de seu oficio. Urn dos constantes problernas para os admi-
nistradores reais c magistrados do seculo XVIII era saber quais as leis que 
estavam em vigor e quais as que haviam sido revogadas, no todo ou em parte. 
A imprevisibilidade das cornunicacbes tornava o problema ainda mais dificil. 
-Feria sido muito proveitoso a urn membro da judicatura real ter urn compen-
dio da legislacao adequada. A Insiruccdo de Teixeira Coelho, por exemplo, con-
tern urn indice muito Util das leis. Assirn, pode-se deduzir quc muito do mate-
rial quc o dr. Costa Matoso colctou podc facilmente ter scrvido a dois propósi-
tos: corno base para a atividade oficial do ouvidor e como fundamento para o 
trabalho do historiador erudito. 

Muito do Códice e dedicado aciucics itens clue urn magistrado deveria achar 
mais valiosos. Regimentos de todas as formas estao presentes, definindo os 
devcres dos ouvidores, superintendentes, governadores, bun como sumarios 
da legislacao vigentc c urna seric de leis, ordens régias c provisbes, especial-
mente as que se referiam ao relacionarnento entre o Estado e a Igreja. Como 
funcionario rcal, a cstrutura tributária de Minas Gerais scria de grande impor-
tancia, assirn como a presenca de mapas de ouro, as muito preciosas matricu-
las de escravos, os relatórios clas reccitas e despesas da capitania e a ampla 
gama de documentos referentes a impostos de toda espécie, dcsde propinas a 
funcionarios as taxas de irnportacao e exportacao. Corno ministro régio, o dr. 
Costa Matoso não podia ignorar a Igreja, e o Códice contem urna ampla selecao 
da docurnentacao sobre o assunto, incluinclo regirnentos, róis dc confcssados, 
pastorais ctc. Como na Corografia de Matos, o ouvidor procurou lidar corn a 
amplitude das atividades econeimicas nas quais os mineiros cstavam envolvi-
dos ao coletar o material rclativo a producao agricola. Finalrnente, o Códice 
contém urna seric de docurncntos referentcs ao contexto mais amplo cm que 
Minas Gerais sc cncontrava: documentos do Maranhao e Grao-Para ao Rio 
Grande Sul c Coleinia do Sacramento, bem como mathfestos dc ernbarcacoes. 

0 Codice tern muito cm comum corn a Instrucdo preparada por Teixeira 
Coelho. Como no Códice, este comeca corn urna "descricao corografica" da 
capitania. Tcixeira Coelho prossegue, entdo, cxarninando cada comarca em 
detalhe, cnfocando a estrutura civil c eclesiástica de cada urna, scguida por urn 
exame da administracao colonial e episcopal. Seguc-se uma narrativa histOri-
ca, cornecando corn a descoberta do ouro. Tal narrativa foi organizada pelas 
administracoes dos governadores. Na continuidade, temos urna analise da mi- 

3 ' Mams, Raimundo José da Cunha. Corogmfia histórica da prouhzcia de Minas Gerais. 2 vols. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia, 1981. 
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Rendas rcais História da descoberta de 
csrneraldas 

Códice Costa Matoso 	, hstrufdo dc Tcixcira Coelho 	Corografia de Cunha Matos 

Gcografia 	 j Corografia 	 Minas Gerais: panorama 
geral, incluindo geografia 

História do povoamcnto Descricao das comarcas Descricao das comarcas 

Documentos relativos ao Estado politico da capitania 	Corografia fisica 
govcrno 

Estado cclesiastico da 	Estado eclesiastico cla capitania 	Agricultura 
capitania 

Documcntos rcais em 	• História dc Minas Gerais descle o 
ordcm cronológica 	descobrimcnto dc ouro 

Quinto real e impostos 	Extracao de ouro c razdes para 
sua decadencia 

Forrnacao de fazendas 

História do descobrirnento 
de metais prcciosos 

Relatórios dc receita c 	I Minas dos diamantes 
despcsa 

Relatórios sobre a 	Pcdras prcciosas 
administracao episcopal 

Situac5o cconômica 	j Sesmarias 

Tópicos que n5o dc 	lAvacar 
Minas Gerais 

HistOria do descobrimento 
dc diamantes 

Demografia 

Igreja 

Administracao 

Tropas pagas c policia 	Fiscalidadc c tributacdo 

neracao de ouro e diarnantes e urn exame de todas as modalidades de tributos. 
Os capitulos finais tratam de outras fontcs dc riqueza, como as esmeraldas, a 
agricultura e a necessidade de melhor policiar a regido. 0 paralelismo entre a 
Instrufelo de Teixeira Coelho e o Códice Costa Matoso é muito forte e sugere que o 
dr. Costa Matoso pode ter operado dentro de uma tradicao administrativa de 
preparacao c organizacdo de dados. Esta possibilidadc e reforcada pelas simi-
laridades a forma da Instrufao dada ao Visconde de Barbacena, Luiz Antonio 
Furtado dc Mendonca, c editada cm 1788. 1  

Tabela I 
Comparacdo entre Costa Matoso, Tcixcira Coelho c Cunha Matos 

Mello e Castro, Martinho de. "Instruccdo para o Visconde de Barbacena, Luiz Antonio 
Furtado de Mendonca, Governador e Capitao General da Capitania de Minas Gerais", 
Revista do Instituto Histórico e Geogrdfico Brasileiro VI, 2 (abril 1844): 3-59, proporciona outro 
exemplo dessa prática administrativa. Mello e Castro divide sua "Instruccao" em sete par-
tes: estado da Igreja e Justica, controle da populacAo, promocao da econornia, contraban-
do, estaclo militar e situacao da Fazenda Real. Metade da "Instruccao" e cledicada ao niti-
mo item. Este documento foi escrito as vésperas da Inconal6ncia Mineira— 29 clejaneiro de 1788. 
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0 Códice Costa Matoso é a descoberta de um tesouro riquissimo de docu-
mentos, corn pepitas de valor, virtualmente, em cada pagina. Mas alguns des-
ses documentos podem ser encontrados em outros acervos, o que é verdade 
especialmente para os documentos régios. Outros, ainda, tem similares que os 
historiadores poclem usar para ilurninar o nosso entendimento das atividades 
oficiais da Igrcja c do Estado. Na minha perspectiva, dentre as mais valiosas 
pepitas dessa mina muito rica estao os relatos das testernunhas oculares sobre 
os primeiros anos do povoamento dc Minas Gerais. Ha aproximadamente uma 
dUzia dessas raridades. Diferentemente dos colonos ingleses da America do 
Norte ou dos conquistadores espanhOis do Mexico e da America do Sul, os 
portugueses e seus descendentes brasileiros não gostavam de se revelar nos 
escritos. Não ha diarios e sao poucos os relatos autobiograficos que poderiam 
elucidar os sentimentos mais intimos dos colonos. Para a major parte, suas 
vidas se passaram no anonimato, corn apenas alguns poucos cidadaos ascen-
dendo dessa obscuridade pessoas como Joao de Sousa Lisboa, cuja voz 
ouvida em muitos dos documentos do COdice e cujos trabalhos resultaram no 
confisco da massa do seu arquivo pessoal pelas autoridades. Geralmente, os 
historiadores clevem consultar os processos oficiais, tais corno os da Inquisicao, 
inventarios ou testamentos para encontrar as vozes dos que nao tinham possi-
bilidades de articulacao. Mas nesses casos as vozes são filtradas pelos escrivaes 
e pelas praticas oficiais de registro, que as encobrern e, em algum grau, as 
distorcem. nestes poucos documentos que ouvimos as vozes dos anônimos -- 
aqueles in dividuos cujo trabalho ajudou a criar Minas Gerais, e parece que as 
ouvimos sem maiores filtros. 

Tais documentos, por si mesmos, sugerem que o dr. Costa Matoso 
tou os relatos. Isto emerge de sua própria linguagern. "[Dou parte do que vi e 
sei]" e "[Noticias do que ouvi sobre o principio destas Minasi" 5  seguern urna a 
outra no Códice e servem como urn rnaravilhoso contraponto a todo o senso de 
justica portugues • a distincao entre o testemunho ocular e o de oitiva: diferen- 
tes, mas validas formas de testemunho. 0 fato de que quatro documentos co- 
mecam corn "[InformacOes das antiguidades...]" sugercm que o dr. Costa 
1VIatoso oricntou seus inqueritos dessa forma. As quatro "InformacOes" eram 
da cidade de Mariana, freguesia de Guarapiranga, freguesia de Catas Altas e 
freguesia de Antonio Pereira.' 0 autor de "[Dou parte do que vi e sei]" escreve 
em sua contribuicao, a titulo de conclusao: "E o que sei, e vi, e conheci. Vossa 
Merce aceite a minha vontacle, clue c muito grande de dar gosto em tudo o que 
puder. Fez esse tratado corn essa clareza para Vossa Merce tirar o que lhe pare- 
cer. Ainda que vai mal arrumado e escrito, mande Vossa Merce pela sua vontade". 7  

5' FUNDACAO,Jodo Pinheiro. Ca& a Costa Maloso. Belo Horizonte: Fundacdo Joao Pinheiro, 
CEHC, I999. Doc. 5 e 6, pp. 210-219. 

6' Idem. Doc. 10-13, pp. 248-270. 
Idem. p. 215. 

21 



Jose de Lernos Gomes, autor dc "[Inforrnacao das antiguidadcs da fre-
guesia de Catas Altas]", foi mais longe para explicar o processo seguido na 
preparacao de seu rclato: "...procurei pelos rneios que me foram possiveis sa-
ber a certcza, sem embargo quc ainda nessas poucas pessoas quc se acham 
ainda ncste pais, e que são dos mais antigos, não deixa de haver variedade nos 
pareceres. Contudo achei que o sitio que hoje é arraial fora descoberto no ano 
de 1703..." 8  Gomes tido foi urna testernunha ocular de algumas coisas sobre as 
quais escreveu, mas ele, e sem dUvida outros, buscou "os antigos" como suas 
testemunhas. Urn outro autor e muito preciso sobre estas fontes de informa-
cão. 0 autor do muito inforrnativo "[Noticias do quc ouvi sobrc o principio 
destas Minas]" comcca seu depoimento assim: "Pouca noticia posso dar, pela 
falta de discurso que naquele tempo tinha, por vir muito menMo para estas 
Minas; mas pelo quc ouvia convcrsar o paulista corn quern assistia, direi o quc 
ouvia." 9  Ele e os demais estavam escrevendo para o registro da história e senti-
ram a necessidade dc indicar seu nivel de conhecimento e identificar suas fontes. 

Mas sec uma tcstcmunha ocular ou procurar tais testemunhos não signi-
fica que os autores desses relatos eram ou mcsmo tentassem ser irnparciais. 
Eles eram participes de urna das polemicas mais acesas naqueles dias. "Notici-
as dos primeiros descobridores das primciras minas do ouro pertencentes a 
estas Minas Gerais...", por exemplo, e urn docurnento escrito clararnente por 
urn paulista ou alguem que os apoiava. 0 autor define claramente as partes 
envolvidas: "nós" ("scrcrnos de S. Paulo"), "eles" ("aqueles dc Taubate") c "os 
forastciros rcais" (os emboabas), que receberarn a sareastica descric -ao de "in-
gTatos, dlhos da Europa".'' Mas sc os atores foram chamados a contribuir, 
pelo menos havia cnvolvidos dos dois lados da divisão politica c cultural. 0 
escritor da "História do distrito do Rio das Mortcs..." era urn lider emboaba 
que deixou sua posicao e atitudes muito evidentes." 

Curiosamentc, alguns dos autorcs representados no Códice parecem ha-
ver fcito oposicao aos emboabas c, na curiosa danca de interesses das duas 
primeiras décadas da história mineira, virarn-se compardlhando a mcsma po-
sicdo da Coroa. 0 conjunto exccpcional de circunstâncias dcixou a Coroa por-
tuguesa cmpenhada em limitar o accsso as recen temente descobertas minas de 
ouro — a firn de protcgcr os interesses da agricultura da perda dc rnao-de-obra, 
para mantcr alto o prey) do ouro c asscgurar o controlc real sobre as ativida-
des de mineracdo. Tais objetivos eram mais facilmente alcancados por inter-
medio da defesa dos interesses dos paulistas, os primeiros descobridores. Em-
bora csta primazia tcnha sido significativa, mais importantc cra o fato de scu 
mimero ser pequcno e a producao de ouro poder, por isso, ser controlada. A 

8. Iclem. p. 262. 
9. Idem. p. 217. 

Idem. pp. 166-193. 
Idem. pp. 227-242. 
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incontestavel presenca dc ondas dc migrantcs arricacava o controle real. As-
sim, a mentalidade controladora da Coroa e os paulistas, cuja simples existen-
cia parecia ser urn desafto a qualquer forma de controle real, depararam-se 
dividindo o mcsrno medo dos forasteiros, muitos delcs portugueses. 

Mas ate o mais partidario desses autores que contribuiram para a forma-
cao do Códice sentiu a necessidade dc equilibrar seu relato elaborado para o dr. 
Costa Matoso. Assim é o autor dc "Noticias dos prirnciros descobridorcs...", 
que cscreveu, muito claramente, corno urn paulista. A autoria desse docurnen-
to tem sido atribuida por Afonso de Escragnolle Taunay a Bento Fernandes 
Furtado dc Mendonca.' Os scntimcntos do autor emergent cvidcntcs cm urn 
ponto onde justapôs os "...ingratos filhos da Europa contra os farnosos desco-
bridores destes haveres..."'" Do mesmo modo, ele se refere aos forasteiros como 
“ novatos". Embora atribuindo os problemas dos prirnciros anos aos "ingra-
tos", o autor se sentiu compelido a observar que, dentre os geralmente bent 
cornportados paulistas, "havia, contudo, alguns paulistas que, levados de urna 
sobcrania dc rcspeito, qucriarn tributos dc adoracOes, como era sobrc todos 
Jeronimo Pedroso, corno foi notório, e scu irmão Valentim Pedroso de Barros, 
suposto este mais por elevados brios e caprichos de principe que de malda-
dc."HHavia um csforco cm cncontrar urn cquilibrio cntrc os dois lados, como 
também para n'ito parecer muito tenclencioso talvez ate urn esforco para 
relatar a verdade tal como percebida por urna parte interessada. 0 rnesrno 
autor tarnbém scntiu a ncccssidadc de glorificar figuras da situacao, referindo-se a 
dorn Pedro lI corno "nosso senhor de gloriosa memória" c ao prirneiro bispo de Mariana 
como tendo "rarissirnas virtudes e excelen tcs prendas verdadeiramente de principe". 

Este trabalho tern o mérito dc ter sido cscrito corno urna história. Scu 
autor consultou os documcntos da Torre do Tombo, referindo-se aos registros 
das leis extravagantes para os anos de 1613 ate 1637.' 5  0 autor evidencia tarn- 

12 Taunay, Afonso de Escragnolle. "Documentos inéditos sobre as primeiras descobertas do 
ouro em Minas Gerais". Revista rlo Insiduto Histórico e Geogrrifico de Silo Paulo XLIV, la. Parte 
(1948): 321-352. 

3. FUNDACAO Joao Pinheiro. Codice Costa Maloso. Belo Horizonte: FundacAo joao Pinheiro, 
CEFIC, 1999. p. 177. 

4. Idem. p. 193. 
15. Esta referencia a Torre do Tombo e as referacias as fontes ao longo da "Noticias dos 

prinleiros descobridores..." levantam questOes sobre a autoria cleste trabalho. Embora pou-
co provável, e também possivel clue o escritor deste relato histOrico seja o prOprio Caetano 
da Costa Matoso e que esta introducao represente o primeiro esboco de uma histOri-
ca, canto para uma instrucao Como para urn livro. Poucos residentes no local teriam a oca-
sião ou a inclinacAo de consultar a Torre do Tombo, mas urn magistrado a caminho cle sua 
primeira nomeacao para o exterior pocle bem ter sentido a necessidade de rever a legislacao 
existeme. Por oulro lado, é importante notar que o document() identifica o pai cle Bento 
Fernandes (e, presumivelmente, o proprio Bento Fernandes) conio sendo urn morador de 
Taubaté, mas "Noticias dos primeiros descobriclores..." se refere "seremos cle SA() Pau-
lo" e ao povo de Taubaté corno "aqueles". 
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bern uma preocupacdo corn as fontcs. Em uma passagcrn, referindo-se ao per-
clao concedido a Manucl de Borba Gato, cic nota quc a informacao foi "segun-
do as lcmbrancas". Importantc para o torn da "Noticia", o narrador não cm-
prega o estilo dc primcira pessoa, adotado por alguns dos outros colaborado-
res. Em vcz disso, uma história csta scndo composta talvez para disfarcar uma 
atitude partidaria atras da fachada de uma cstrutura histórica dcsapaixonada. 

Este relato rcprcsenta urna catcgoria na qual csses documentos não-oficiais 
do Códice podcrn ser organizados. Seus autores estavam preocupados cm forne-
cer urna narrativa da histbria mineira, scm muita intromissão pessoal. Eles 
foram concebidos como histórias. Isto c vcrdacic, por cxcmplo, para a "Rcla-
cao do principio dcscobcrto destas Minas Gerais...", que trata do periodo do 
dcscobrimcnto muito rapidamcntc c enfoca os eventos em torno da Guerra 
dos Emboabas, sobrc os quais o autor e capaz dc proporcionar muitos dctalhes 
vahosos. 0 desconhecido autor rcsidia em Vila Rica — frccluentementc sc refe-
re a "cstc Ouro Preto" ou "ncstc morro de Vila Rica". 0 torn c pró-cmboaba, 
mas não tao lastimoso. Ao contrario, o autor tenta &linear um quadro razoa-
vclmente objetivo das prirnciras decadas da histbria rnincira. 

A "Relac -do de algumas antiguidades das Minas" tambem sc encaixa ncs-
ta catcgoria, embora nao tao confortavclmcntc. Foi escrita no mesmo torn quc 
as outras duas, c scu autor cra provavclmcntc urn moraclor dc Vila Rica. 0 
loco é o periodo de 1711 ao comcco dos anos dc 1720. Comcntando sobrc o 
levante, de 1720, o autor coloca toda a culpa cm Filipe dos Santos, corno o 
principal organizador, c dcsoncra Pachoal da Silva Guimaracs e Scbastião da 
Veiga Cabral c scus filhos, também conspiradorcs, scquer mencionados. Signi-
ficativamente o autor divide as ondas dc migramcs em "rcinaiis c brasilciros". 

Mas a maior partc dcsscs rclatos tcm objetivos muito lirnitados e e vista 
por seus au torcs mais corno depoimentos pcssoais; scu torn varia des& a narra-
tiva ostensivamente objetiva ate a primeira pcssoa. Um comeca: "Entrei cm 
Vila Rica na era de I 712...". Outro: "Em o mês de dczembro de 1706 anos, 
cheguci a cstas minas do Rio das Vclhas, ondc cstou vivcndo ate agora..." Urn 
tcrcciro c cm forma de carta: "Scnhor, Pouca noticia posso dar, pcla falta dc 
discurso quc naquelc tempo tinha...". Ainda outro comeca: "Na forma quc 
Vossas Mcrds me ordenam". 

A dcspcito do torn pcssoal, muitos nao são autografos c scus autorcs sao 
dcsconhccidos. Somcntc tros cstao assinados: "[Dou partc do quc vi c sci]" foi 
assinado por André Gomes Fcrrcira; "[Informacao das antiguidadcs da frc-
guesia de Guarapiranga]", por Luis Jose. Ferreira de Gouveia; e "[Informacao 
das antiguidades da ficguesia de Catas Altas]", por Jose dc Lcmos Gomcs. Os 
demais nan trazcm assinatura. Bcnto Fcrnandes podc ter cscrito "Noticias dos 
primeiros dcscobridorcs...", c a "Histbria do distrito do Rio das Mortcs..." pode 
scr da lavra de Jose. Alvarcs de Oliveira. 

0 dr. Costa Matoso se esforcou para obter tcstemunhos de difcrentcs 
partes da capitania. Por isso muitas contribuicocs foram feitas por moradores 
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de várias comarcas. Sem dnvida isto assegurou uma amplitude geografica e 
tuna visao mais completa das variadas vivencias do povoamento da capitania. 

E a partir da descricao desscs horncns quc aprendemos sobre as experien-
cias dos primeiros anos, os anos antcriorcs ao cstabelecimcnto das priniciras 
vilas c a criacao das primeiras comarcas. Pcla primeira década e meia, o distri-
to das minas era o quc se poderia esperar - urn rnundo sem lei, ondc homcns 
lutavam entre si por riqueza e poder. E somente por interrnédio desses partici-
pantcs quc aprendemos alguns dctalhes dc tais conflitos. 

0 clue emerge desscs documcntos c a sensacdo de turbulencia nas areas 
dc mincracao: os problernas e a violencia relacionados a prOpria corrida do 
ouro. Muitos desses autorcs cstivcram na zona aurifcra em sells primciros anos, 
cm alguns casos dcsde a propria clescoberta. 0 desconhecido autor de "[Noti-
cias do descobrimento das minas de ouro c dos governos politicos ncla havi-
dosr, por exemplo, chegou ao Rio dc Janeiro cm 20 de marco de 1692, 
presurnivelrnente dc Portugal, onde vivcu por cinco ou scis anos, ate quc "se 
pubhcou quc os paulistas tinham dcscoberto muito ouro onde chamavarn de 
Cataguases..." 16  Por causa da insuficiencia de suprimentos, esperou ate marco 
de 1668 ou 1669 para seguir suas ambicOes. Chegou na regiao das minas cerca 
de quatro rncscs depois. Mas esta foi aparentemente só a prirneira de tres via-
gcns que cssc individuo fez ao distrito mincrador antes de dccidir fixar rcsiden-
cia, em ]702. Este c outros autores representam, de fato, a rnobilidadc que 
caracterizava as Minas desde seus mais remotos dias, com as pessoas se mu-
dando frequentemente de um lugar para outro - urn processo encorajado pe-
las leis dc conccssao das datas, quc davarn grandes vantagens aos descobrido-
res de novos vcios auriferos. 

Parte da dificuldade dos anos iniciais do povoamento era a deficiencia de 
comida c suprimentos. Durantc csses primeiros anos o rush foi dcsacelcraclo, ou 
ate intci-rompido, pclas dificuldades dc viajar c pcla falta dc alirnentos, quando 
o nnmero de consurnidores superava o abastecimento. Sem thavida muitos in-
dividuos mon-cram nos caminhos ou desistirarn c voltaram para casa tao logo 
se defrontaram corn a cscassez e os prccos extraordinarios que tinham de pa-
gar. A viagem em si mesma era longa: os quatro meses gastos por esse primiti-
vo irnigrante era provavelrnente urn tempo incornurn após a abertura do carni-
nho, mas gastar quarenta dias para vir do Rio de Janeiro c sessenta dc Sao 
Paulo não era. Os problernas de desabastecirnento nos caminhos reforcavam, 
segundo o autor da "Noticias dos primeiros descobridores...", o "proverbio 
cornurn de quc a forne nao tern lei",' 7  pois os viajantes roubavam uns aos ou-
tros para continuarern vivos. 0 autor da "Relaeao do principio descoberto..." 

6. FUNDAQAC1Jodo Pinheiro. Códice Cosla Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 245. 

I 7. 	Idern. p. 175. 



relata as mesmas condicOes no caminho da Bahia para os pOlos mineradores: 
"...no qual rnorreu muita gente naqucle tempo: de doencas c a necessidade, c 
outros que matavam para os roubar na volta, que levavam o ouro, e ainda os 
camaradas que iam juntos fazer seu negócio ou de retirada corn algurn ouro 
matavarn uns aos outros pela ambicao de ficarem corn cle, como sucederarn 
muitos casos dcstcs..."' 

E a chegada nao significava o firn dos problernas para o cansado caca-
dor-de-sonhos. Corno sernpre acontecc nessas situaceics, nos prirneiros anos 
nao havia suficiente cornida c o quc estava disponivcl alcancava precos 
exorbitantes. 0 autor da "[Noticias do descobrimento das rninas de ouro...]" 
registrou alguns precos que foi forcado a pagar c, simultancamente, revelou 
alguma coisa sobrc as "dclicias" da antiga cozinha mineira: 

1 alqueirc (aproximadamente 14 quartos ou 15,9 litros) de 
milho cm grao 	 20 oitavas; 
1 alqucirc de fcijao 	 30 oitavas; 
1 prato pequcno de sal 	 8 oitavas; 
1 galinha 	  12 oitavas; 
1 pcqucno cão ou gato 	  32 oitavas.' 9  

A cscasscz dc provisOcs c a conscqUentc alta dc precos dcvcm tcr produ-
zido urna impressao indelével na opiniao pUblica, ja que outras especificacOes 
dc precos aparecem em outros testernunhos escritos quase rneio século depois. 
0 autor de "[Noticias do quc ouvi...]" registra os seguintes precos: urn alqueire 
de milho, 24 oitavas; urn barril de gcngibre, aguardcnte, vinho ou sal valia 
urna libra de ouro; urna galinha, duas ou we's oitavas; e dez ou doze bananas, 
urna oitava." 

0 resultado foi o cxtrcmo sofrimcnto: "...muitos acabaram dc fomc, scm 
remédio, e houve tal que rnatou ao scu companheiro por lhe tornar corn a sua 
tcnaz de pau urna pipoca dc Este tcstemunho e apoiado pelos regis-
tros oficiais. 0 governador Artur de SA c Menezes relatou quc a "...necessida-
de chegou a tal ponto que des corniarn os mais sujos anirnais, e se faltavam 
[ate] estes para sustentar a vida corriam ao mato corn scus escravos para viver 
de frutos da floresta... ))22 

A primeira grande fome ocorreu cm 1698-1699, e foi rapidamente segui-
da por outra cm 1700-1701. Os precos durante essa scgunda escasscz dobra- 

18 Idem. p. 196. 
19 ldem. p. 245. 
20 Idem. pp. 218-219. 
21 Idem. pp. I 74-1 75. 
22 Meneses a D. Pedro II, 20 de maio, 1698, in Zemella, IVIafalda P. 0 abastecimento da capitania 

das Mina s gerais no siculo WI" Universidade de Sao Paulo, Bolecim 118. Sao Paulo: Univer-
sidade de São Paulo, 1951: p. 219. 
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ram os do ano antcrior. 23  Muitos dos exploradores dos vcios aurifcros deixa-
ram as zonas dc mineracao para csperar a estacdo da colhcita. 

0 problcrna para cstcs quc sairarn cra que suas datas cram considcradas 
abandonadas c podiarn ser tornadas por outros. Parccc quc isto acontcccu a 
Tome Camargo Pirncntcl, urn rnembro da clitc de Sao Paulo e funciondrio 
real. Pimentel perdcu sua concessão para o português Pascoal da Silva Guirna-
rdes. 24  A extcnsão da data perdida por Pirncntcl no Morro de Vila Rica fica 
clara pclo fato dc quc cm 1711 Guimaracs tinha perto dc 300 cscravos traba-
lhando ncssa lavra. 25  As forncs c o conscqucntc acirrarncnto das disputas sc 
somararn ao caos c a violência dos primciros anos dcpois do descobrirncnto. 
Para rnuitos a cscolha cra cntrc a penUria ou a perda dc suas concessöcs. 

Muitos dos docurnentos falam da aspercza das condicöcs dc trabalho — 
urna situacão quc deve sex acresccntacla a inccrtcza da vida na zona dc minc-
racão. 0 autor da "[Noticias dos prirnciros descobridorcs...]" cscrcvcu cxtcn-
sarnentc sobre as dificuldades de rnincrar no Ribcirão do Carmo dificuldades 
tao grandes quc a area foi abandonada cm 1701. 0 proccsso era perigoso 
mcsrno nas arcas ondc a rnincracão cra possivel, pois cnvolvia o rncrgulho na 
rapida correntcza para escavar o cascalho a ser batcado. 26  0 anOnirno autor de 
"[Noticias do quc ouvi...] dcscrcveu canto os perigos quanto as rccornpcnsas 
da rnineracão quando cscrcvcu "o ouro cra a rnontes, mas tambérn as rnortcs a 
chumbo c de corrucOcs cram muitas, todos os dias". 2 ' 

Mas talvez o mais irnportantc cvento dcscrito c dctalhado por esses rcla-
tos c a Gucrra dos Emboabas, a brcvc mas muito crucial batalha pcla domina-
cdo da zona mincradora. Foi urn conflito quc posicionou os paulistas c as auto-
ridadcs rcais contra os forastciros. Mais importantc, foi urna contestacão do 
controlc — sobre corno as descobertas dc ouro dcveriarn scr exploradas. A vitO-
ria cmboaba significou quc o cfetivo controlc sobre urn amplo Icquc dc assun-
tos — sociais e culturais, bern corno politicos c cconOrnicos — dcvcria ser submc-
tido não a vontadc real, mas a ncgociacOes abertas c sublirninarcs cntre, dc urn 
lado, a cstrutura hicrarquica, o Estado, a Igrcja c as clites reunidas c, de outro, 
a cultura popular, a csmagadora maioria da populacao, quc cstava, crn grandc 
rncdida, scm rcprcscntacdo perante os valorcs hicrarquicos dorninantcs. A 
vitOria dos emboabas significou que a Coroa iria gastar rnuito do século XVIII 
para tentar, em vdo, assurnir o controle sobrc a capitania. 

23.  FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 175. 

24.  Vasconcelos, Diogo de. História antiga de Minas Gerais, 2 vols. Rio de Janeiro: Imprensa Na-
cional, 1948: I, pp. 214-215. 

25. Sesmaria conceclida a Pascoal da Silva Guimardes, 16 de abril de 1711, Revista do Arquivo 
Priblico Mineiro, II, 2 (abril-junho, 1897), p. 208. A concessão registra especificamente que 
Guirnariies estava moranclo corn a familia e 300 escravos. 

26.  FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. pp. 179-181. 
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Na perspectiva desses autores o conflito era entre os migrantes portugue-
ses, referidos nos documentos corno os "filhos da Europa", "filhos do Reino", 
"homens de Lisboa", "reinóis", e os paulistas. "Emboabas" e urn termo gene-
ricarnente usado, e os autores que o empregaram se sentiram compelidos a 
explicar suas origens. "Forasteiro" nao é usado geralrnente. De modo geral, o 
conflito e clescrito em urna ótica muito humana. Incidentes especificos — corno 
o pedido de Jeranimo Pedroso para reaver urna espingarda tornada empresta-
da e perdida por urn migrante português - sao descritos corn urn marnero rnui-
to gran& de detalhes, tal como outros eventos rclativarnentc triviais. A perso-
nalidade de lideres como Manuel Nunes Viana, Manuel de Borba Gato ou 
Jeranimo Pedroso e corporificacla dc moclo a permitir ao leitor Va-los como 

não desumanizados em categorias. 
0 conflito foi reduzido a termos muito simples, mas precisos, pelo autor 

dc "[Noticias do que ouvi...]", quc esereveu: "Comecaram os paulistas a des-
cobrir ouro e a fazcr fazendas por esses campos para rneterem nestc Ouro 
Preto mantirnentos. Aurnentararn-se as fazendas, veio vindo muita gente, ate 
que se levantaram os hornens dc Lisboa contra os paulistas, quc os derrotararn, 
de sorte que ficaram senhores, e tao soberbos ficaram que correrarn corn o 
governaclor do Rio de Janeiro."' 

Interessante é o tratamento dado a Manuel Nuncs Viana. Indiferente da 
posicao politica do autor, de é descrito, de modo consistente, como "governa-
dor eleito pelo povo" ou forma similar. 29  A frequente reafirrnacdo deste ato de 
usurpacdo da autoridade do rei e uma indicacao de sua importancia simbólica 
para os moradores das Minas Gerais do seculo XVIII. Foi urn ato que aglutinou 
poder, drama e, eu suspeito, para muitos, o senso de orgulho. Isso fica evidente 
nas palavras do autor da "Relacao de algumas antiguidades das Minas", quan-
do descreve a eleicao de Viana e sua posse no cargo "que lha &ram na forma 
do estilo, ficou sendo legitirnamente governador das Minas por eleicao e acei-
tacao do povo..."" 

Poucas fontes proporcionam a riqueza de detalhes da "Relacdo do prin-
cipio descoberto...", no que concerne a Guerra dos Emboabas. A descricao é 
muito exata. Por exemplo, o autor escreve clue o governador Antânio de 
Albuquerque chegou ao Arraial Vclho do Caete as 4 horas da tarde e se en-
controu corn Manuel Nunes Viana, governador eleito pelo povo, no dia se-
guinte.' Do mesmo ponto de vista, poucas fontes são tao informativas quanto 
a "História do distrito do Rio das Mortes...", que, a despeito de os parágrafos 
de abertura sugerirern urna história universal tradicional, é de fato urn docu- 

28. Iclem. 
29. Idem. Doc. 3, pp. 194-202; Doc. 4, pp. 203-209; Doc. 5, pp.210-216 e Doc. 7, pp. 219-227. 
30. Idem. p. 223. 
31. ldem. pp. 199-200. 



mento muito csclarcccdor, escrito por urn emboaba suficientemente importan-
tc para ter atuado como procurador durantc os succssivos esforcos do govcrna-
dor Fernando Martins Mascarcnhas c Lcncastrc para ncgociar uma solucao 
para o contlito." Sern dnvida o autor deste documento foi ou Juliao Rangel de 
Sousa Coutinho ou José Alvarcs de Olivcira — mais provavelmente cste niti-
mo." Como o autor anterior, Coutinho ou Olivcira fornece dctalhes muito 
ricos e cxatos, incluindo datas quc raramente aparecem ncsses documentos 
coin tanta freqii 'encia c precisao. 

Este documento e urna visao inestimavel do conflito entre emboabas c 
paulistas em vários nivcis. Primeiro, nos termos da sua narrativa, que ofercce 
importante informacao sobrc o verdadeiro conflito na area dc Sao Joao del-
Rci. Scgundo, apresenta cssa informacao claramente sob a perspcctiva 
emboaba. Terceiro, o autor se preocupa em indicar quc cle era urn lider 
cmboaba. Quarto, o autor é urn participantc dos principais cvcntos quc cle 
&screw c se esforca para dizcr ao leitor quc cstava cnvolvido em importantcs 
ncgociaCoes e certamentc envolvido em tomar decis6es criticas. Finalrnente, 
sua narracão possibilita urn aprofundamento no modo dc pcnsar c nos precon-
ceitos dc urn lider emboaba. 

uma humildade e urn estilo no depoimcnto final dessc autor que con-
tradiz a importancia dc sua contribuicao: "Estao narradas todas as tragédias, 
casos acontccidos c aciics cxccutadas no distrito c Arraial Novo do Rio das 
Mortcs, hoje vila de Sao Joao del-Rei, desdc o seu principio ate o governo do 
condc dorn Pedro, scgundo os vislumbres quc ainda existem c sc conservenl na 
minha memória, tudo c o mais quc fica dito ate o prcsente, dcduzido por ague-
la ordem e na melhor forma que scu lirnitado talento o soube escrever e tosco 
cstilo exprimir." 

juntos, esscs documcntos dcscrcvcm urn conflito quc foi scgmcntado cm 
urna seric de acoes que duraram dcsde 1706/07 ate 1709, quando os paulistas 
lizeram urn Ultimo c substancial esforco para rccuperar o controle da Arca do 
Rio das Mortes." Ernbora os autorcs dcscrcvam as batalhas, cles dcscrcvcm 
principalmente pcquenos atos de insulto, movimentacao e conflitos banais en- 

32. ldem. pp. 227-242. 
33. Julia() Rangel de Sousa Coutinhojose Matol e José Alvares de Oliveira foram escolhidos 

representantes dos emboabas. 0 autor se refere, no texto, a Jose Matol em termos clue 
sugerem não seja este o autor, deixando a autoria, assim, para os outros dois. Os paulistas 
escolheram José Pires de Almeida e Jose Maria Moreira da Silva, permanecendo desconhe-
cido o nome do terceiro. A petic5o cle Miguel Rangel de Sousa Coutinho, sem data, mas 
anexada a urna consulta ao Conselho Ultramarino cle 30 de agosto de 174-8 encontra-se nos 
Anids da. Biblioleca Nacional 50 (1938): pp. 14.-15. 

31. FUNDACAO Joao Pinheiro. (Mice Cosia Mango. Belo Horizonte: Fundacdo Joao Pinheiro, 

CEPTC, 1999. p. 242 
35. Iclem. Doc. 3, pp. 194-202; Doc. 7, pp. 219-227 e Doc. 8, pp. 227-24-2. 
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trc as pcssoas. A importancia da Gucrra dos Emboabas nao se cncontra em 
sua ferocidade ou perda de vidas. Esses c outros documentos clucidam urn 
irnportantc cvento. 0 destino da rcgiao aurifcra foi dramaticamentc modifica-
do pela vithria dos cmboabas. 0 ouro nao podcria scr produzido por urn pu-
nhado dc paulistas corn urn pequcno nUrncro dc cscravos, limitados pcla von-
tadc rcal. Em vcz disso, a corrida do ouro sc transformaria cm completo vai-c-
vcm. Sc a Coroa pensou que poderia controlar os paulistas, nao foi sob tais 
ilusöcs quc lidou corn os emboabas. A MetrOpole gastou as decadas seguintcs 
tcntando cstabcicccr o controlc e mantes-1o. 

Outra imponantc contribuicao Icita por esscs autorcs e a de nos dar uma 
irnagem dos primOrdios do distrito minerador. E ncssas dcscriVics quc se pode 
ver a forca de dctcrrninados individuos. Isto pode scr obscrvado de varias maneiras. 

0 autor de "[Noticas do quc ouvi...]", quc chegou em Minas Gcrais como 
urn jovern, "muito mcnino", proporciona urna rica narrativa das atividadcs 
das bandciras, corno lbc forarn contadas por urn paulista." Rclaciona o uso 
quc os bandcirantes faziam dos indios e da dctalhcs de animais c plantas en-
contradas no carninho. Elc também fornccc uma descricao da dcscobcrta do 
ouro por urna bandeira guiada por um capita() dc nomc Jaguara quc ,  havia 
sido levado ao ouro pclos carijós, cm troca de sua liberdadc. E ulna 
narrativa envolvcn tc, cmbora considcrando quc o tcstcmunho é de segunda mao. 

Os docurnentos também nos dao flagrantcs do nascimcnto dos centros de 
mineracao. 0 autor de "[Noticias do que ouvi...]" caracteriza os nncleos 
aurifcros, tal corno dcvcm tcr sido na virada do seculo, corn exprcssOes calcula-
das para enfatizar seu pequeno tarnanho. Ouro Prcto "nao tinha mais mora-
dores que o coronel Francisco do Amaral c seu sobrinho Bcnto do Amaral"' c 
a igreja "cobcrta cm palha". No campo de Antonio Dias "so havia urn cort:e dc 
carne dc urn hornem charnado Hcnriquc Lopes."" Para o distrito do Carmo, o 
autor dcscrcvc urna igrcj a similar e arrola alguns rnoradorcs proeminentcs, um 
para cada comunidade, incluindo jose Rabdo Pcrdigao, cuja "Noticia terccira 
prática quc da ao R. Pc. Diogo Soares o mcstrc de campo José Rabclo Pcrdi-
gao sobrc os primeiros descobrimentos clas Minas" 6 um importante complc-
mcnto ao Códice Costa Matoso." 

36. I dem. pp. 217-218. 
37. Francisco do Amaral [Gurgel] nasceu no Rio dejaneiro; manteve o fornecimento de ah-

men tos na area de 1701 a 1796; e serviu corno capitao-mor de Ouro Perto antes cle 1709. 
Bento do Amaral Coutinho, nascido no Rio de Janeiro, foi urn dos lideres emboabas e urn 
dos homens que elegeram Manuel Nunes Viana para governador da zona mineira. 

38. Lopes desempenharia urn importante papel na história de Vila Rica como defensor dos 
interesses reais e urn dos principais benfeitores da Miseric6rdia. 

39. Perdigao, Jos6 Rabelo, "Nokia lerceira pratica que da ao R. Pe. Diogo Soares o mestre de 

campo Jose rabelo Percligao sobre os primeiros descobrimentos das Minas", Revista do Insti-

tut° Histarico e Geografico Brasileiro LX1X (1908): 275-281. Esta "Noticia" e datada em 2 de 

janeiro de 1733. 
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0 autor da "Relacao do principio descoberto" noticia a fundacao das 
primeiras vilas pelo recém-chegado governador Antonio de Albuquerque. Sua 
descricao trairia, talvez, seus sentirnentos como habitante de Ouro Preto. Ele 
afirma que Albuquerque "entrou no arraial do Ouro Preto e o levantou por 
Vila Rica, e depois a Vila do Ribeirao, mas os camaristas da Vila Rica se 
descuidararn em levantar pelourinho e o fizeram primeiro os do Ribeirao, e 
por csta razao ficou sendo vila mais antiga..." 4° Em uma frase o autor revcla 
dois niveis de fidelidade a Ouro Preto. Vila Rica foi, claro, urna uniao de dois 
arraiais — o de Ouro Preto e o de Antonio Dias, e este Ultimo foi pelo menos tao 

grandc e irnportantc quanto o antcrior: urn detalhc quc o autor esquece dc 
mencionar. Talvez mais interessantc, as datas das concessöes de Albuquerque 
nao coincidem corn a seqUencia de incorporacöes tal corno relembradas pelo 
autor. Albuqucrquc estabcleccu tres vilas ncssc periodo: Nossa Senhora do 
Carmo do Albuquerque, 8 de abril de 1711; Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pillar e Albuquerque, 8 de julho de 1711 e Vila Real de Nossa Senhora da 
Conceicao do Sahara, 17 de julho de 1711. Provavelmcnte cssa visao dos eventos 

a justificativa inconsciente do autor para a incongruencia de o arraial do Ribei-
rao do Carmo ser a primeira localidade elevada a vila e, posteriormente, tornar-
se a Unica cidade da capitania, a despcito de ser muito mcnor quc Vila Rica. 

Institucionalmente, a estrutura completa da Igreja Católica foi cedo mo-
delada. Nas páginas desses docurnentos encontramos a presenca do clero regu-
lar, muitas vezes cngajado em atividades nao-eclesiasficas, mas tambérn vemos 
a construcao de igrejas tao logo os mineiros abriam uma lavra. A igreja de Vila 
Rica foi descrita como sendo de "cluatro forquilhas, forrada de esteiras de 
taquara c cobcrta de palha."`" As igrcjas do Rio das Vclhas sao dctalhadas 
como senclo, em 1706, "altares corn estacas e tapados corn esteiras de 
taquara..."''' Os mineiros buscavam prover suas necessiclades espirituais do 
mesmo rnodo que trabalhavam para alcancar as materiais. 

Mas os documentos do Códice Costa Matoso falarn tambérn de questbes 
eclesiasticas mais amplas. A mais crucial delas era sob qual das duas jurisdicifies 
cstava a rcgiao: sob a do arccbispo da Bahia ou sob a do bispo do Rio de 
Janeiro. Quando o primciro visitador-geral do Rio cle Janeiro chegou ao distri-
to das Minas, ali cncontrouja instalaclo, urn representante da Bahia. A despei-
to da precedencia, pela discussao c gritaria, o representante do Rio de Janeiro 
venceu a pendencia e ate rnais, ja quc nem todos os distritos mineradores fazi-
am parte da diocese do Rio de janeiro ate que urn bispado foi criado cm Mi-
nas, cm 1745. 13  Corn o assunto da jurisdicao territorial rcsolvido, o bispo frci 

40. FUNDAQAO Joao Pinheiro. Códice Costa Maioso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 200. 

41. Idem. p. 218. 
42. I dem . p. 212. 
43. Idem. p. 222. 
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Francisco de Sao jeronimo mandou outros inspetores cm 1701 e, de novo, em 
1703, iniciando ulna pratica que durou todo o século 

Esses trabalhos também permitem urna visão da implantacao do Estado 

por intermédio da imposicao de urna burocracia civil. Podemos perscrutar os 
vários esforcos feitos pela Coroa para criar uma burocracia e uma estrutura de 
governo, a fim de controlar os mineiros e, naturalmente, coletar impostos para 
a Fazenda Real, constantemente nccessitando de receita adicional. Aqui ha 
uma poderosa sinergia entre os relatos das testemunhas oculares e os docu-
mentos coletados pelo dr. Costa Matoso. As descricOes do papel dos superin-
tendentes, guarda-mores c ouvidores cram sustcntadas por regimentos apro-
priados e cartas régias ampliando ou estendendo os regimentos. A imposicao 
dc tributos e so ocasionalmente mencionada nos relatos das testemunhas ocu-
lares, mas e certamente o assunto da maior parte da atencão do dr. Costa 
Matoso, cujo ordenamento da documentacao sobre impostos é uma importan-
te contribuicao para a história da capitania. Mas também depararno-nos corn 
o uso das estruturas eclesiasticas para "domesticar" os indisciplinados minei-
ros. A criacao de novas vigararias, a expulsao de padres que serviam de mau 
exemplo, e a descricao da entrada do novo bispo, tudo faz parte da colecao e 
fornece urn excelente registro da relacao simbiótica entre a Igrcja e o Estado — 
cautelosamente simbiótica, ja que o Estado buscava assegurar a primazia no 
relacionamento. u urna visao completa do esforco da Coroa em usar as estru-
turas administrativas, civis c eelcsiasticas, para transferir c implantar institui-
coes familiares, a fim de estabelecer urn contexto para o crescimento e o desen-
volvimento da capitania. 

Finalmente, o quc o Códice Costa Matoso fornccc e urna grande quantidade 
de observacoes sobre a vida dos rnineiros e as instituiceies que as guiavarn. 
Essas memórias constituem a introducao para o restante da colecao — elas sao 
o alicerce para a massa de documentacao institucional a seguir. Através desses 
documentos vemos a evolucao de urna nova sociedade. 0 norte de Portugal e 
os Acores exportaram, corn abundancia, seus filhos e, menos frequentemente, 
suas filhas , a procura de urna vida mclhor. Nos indisciplinados campos minci-
ros eles iriarn se juntar a cacadores-de-fortuna de outras partes do Brasil c, 
especialmente, as multideies trazidas, acorrentadas, da Africa. Nesses campos 
os tres grupos se cncontraram, interagirarn e produziram a singular e rica cul-
tura que é Minas Gerais. 
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I I orizonte: Imprensa Oficial, 1953: 1, pp. 56-57. 
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