
A viagern de urn magistrado : 
Caetano da Costa Matoso a caminho 

de Minas Gerais em 1749 

Laura de Mello e Souza 
Universidade de Sao Paulo 

Resumo:Este artigo analisa o documento 138 do Códice Costa 

Matoso, o relato da viagern'clo ouvidor Caetano da Costa Matoso 
do Rio de Janeiro a Minas Gerais, realizada no principio de 1749, 
corno urna possibilidade para o estudo do processo de demarca-
cdo de fronteiras e viabilidade dos trajetos e do cotidiano nos 
caminhos, alern de desvendar sensacOes e impressiks do homem 
portugues diante da natureza e da paisagern da America portu-
guesa, cornparando-o e relacionando corn outros relatos da mes-
ma natureza. 

Abstract: The article analyses the document # 138 from 
the Códice Costa Matoso. Such document reports the journey of 
Caetano da Costa Matoso, therefore the "ouvidor", from Rio de 
Janeiro to Minas Gerais in the early 1749. Meanwhile it makes 
possible further studies into the boundaries' settling process, the 
trails viability and into the common life along those paths, it also 
reveals the feelings and perceptions of a Portuguese man towards 
the landscape and the environment of the Portuguese-America, 
whereas in comparison to other reports on the same issue. 

1. Viajantes em servico 

No principio do ano de 1749, Caetano da Costa Matoso seguia para 
Minas Gerais a fim de assumir o cargo de ouvidor da comarca de Ouro Preto. 
Não cabe aqui falar da pessoa ou de sua atuacao, o que foi feito corn muito 
mais competencia pelos editores do Códice Costa Matoso, afinal publicado sob os 
auspicios da Fundacao Joao Pinheiro. Como tema de reflex -do, interessa-me a 
viagem do magistrado, um entre tantos outros funcionarios portugueses que, 
em servico nas colemias, deixaram registradas suas impresseies'. 

0 relato da viagem se encontra Ss pp. 721-735 do Códice Costa Matoso, edicao coordenada 
por Luciano Raposo de Almeida Yigueiredo, Belo Horizonte, Funclac -ao Jo"do Pinheiro, 1999. 
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As viagens de autoridades coloniais são urna fonte rica e interessante, a 
meu ver ainda pouco explorada. Desvendam rnirltilpos aspectos de nossa his-
tória, dos mais práticos e concretos, como a dernarcacao das fronteiras e a 
viabilidade dos trajetos, aos menos evidentes e precisos, corno os sentimentos e 
sensacdes surgidos ante a inseguranca e o imprevisto do dia-a-dia 2 . Boa parte 
dessas viagens chegaram ate nós na forma de relatos escritos por terceiros: 
secretários ou auxiliares diretos dos dignitarios, como o que tomou nota da 
viagem as Minas feita por D.Pedro Miguel de Almeida Portugal, conde de 
Assumar i . 

Realizada trinta e dois anos antes da viagem de Costa Matoso, este se-
guiu trajeto diferente, subindo a serra do Mar por Parati e falhando trés dias 
em São Paulo, onde tomou posse e proferiu urn discurso eivado de ameacas 
veladas diante dos homens-bons locais, tidos, desde o episOclio dos Emboabas 
(1707-1709), por vassalos rebeldes 4. 0 relato difere também por dar grande 
atencao aos pousos; aos alimentos conseguidos a duras penas; as peripécias 
envolvendo as mulas de carga. 

D.Antonio Rolim de Moura, conde de Azarnbuja, é outro dignitario que 
nos legou registros sobre a viagem basicamente fluvial que, em 1754, levou-o 
para governar Mato Grosso. Urn desses documentos foi escrito por urn colabo-
rador direto, possivelmente secretário, e é profuso nas descricoes das roupas 
corn que se vestiam os membros da 0 outro é de autoria do proprio 
governador, e além dos detalhes sobre a forma dos pernoites, fornece uma 
quantidade de descricoes sobre a fauna e a flora das regioes percorridas 6 . 

Costa Matoso escreveu ele próprio o relato de sua viagem as Minas: do-
cumento comparavel, na importancia, a outros tantos do gênero, como os que 
se acaba de mencionar. 

2. r  urn tratarnento possivel clesses relatos de viagens encontra-se no meu capitulo "Formas 
provisorias de existencia: a vicla cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificacOes" 
in Laura de Mello e Souza (org.), História da vida privada no Brasil - vol. 1 - Cotidiano e vida 
privada na América Portuguesa, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1997, pp. 41-81. 

3. "Diario da jornada que fez o nano. Senhor Dorn Pedro desde o Rio de Janeiro ate a cidade 
de Sao Paulo, e desta ate as Minas no ano de 1717", Revista do Servico do Patrimônio Histórico e 
Artistico .Nacional, no. 3, pp. 295-316. 

4. Laura de Mello e Souza, "Urn docurnento inedito: o discurso cle posse de D.Pedro cle Almeida, 
Conde de Assurnar, como governaclor clas capitanias de Sao Paulo e Minas do Ouro, em 
1717" in Revista da Catcdra Jaime Corteslio, Instituto de Estuclos Avancados da USP, vol. I, n. 
I, 1997, pp.67-74. 
"Relacao da chegada que teve a gente de Mato Grosso, e agora se acha em companhia do 
senhor D.Antonio Rolim descle o porto de Araritaguaba ate esta Vila Real do senhor Born 
Jesus do CuiabS", Anais da Biblioteca Nacional, vol. 20, pp. 245-8. 

6. "Relacao da viagern que em 1757 (sic) fez o Exrno. Conde de Azambuja, sainclo da cidade 
de Sao Paulo para a vila de Cuiaba, côpia da de uma que suponho original, havida de uma 
clas farnosas Bibliote.cas nessa Corte", in Luis dos Santos Vilhena, Recopilacao de noticias da 
capitania de Sao Paulo (1802), Bahia Imprensa Oficial do Estado, 1935, pp. 45-90. 
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2. Um olhar fotografico 

As narrativas sobre as viagens de Assumar e Azambuja sugerem que o 
exagero é companheiro da surpresa — espécie de reacão natural ante situacaes 
inusitadas. Iguarias de macaco e de formiga, estas comparadas a mais deliciosa 
manteiga de Flandres; aranhas aos milhares, despencando das Arvores por so-
bre as canoas que levavam os viajantes podern ser tanto referencias precisas a 
situacoes reais quanto o registro ja deformado pelo impacto que o susto provo-
cava sobre a memória. 

Urna das caracteristicas do relato que Costa Matoso escreveu é a predo-
minância da contencao e da objetividade. Poucos adjetivos, nenhum excesso, 
raros momentos de admiracao. Aqui estamos longe dos arroubos edenizadores 
dos séculos precedentes, ou das edenizacOes tardias que continuaram pontuan-
do escritos variados ao longo do século XVIII — presentes, por exemplo, em 
relatos de sertanistas menores as voltas com a configuracdo da fronteira inter-
na, ou em algumas mitologias célebres, como a dos Martirios, ja. as vésperas da 
Ilustracdo 7 . 

Costa Matoso descreve, enumera, repete de forma quase monotona, pau-
tando-se antes pelo pragmatismo do que pela fantasia. A cada novo dia — e 
foram 12 ate o momento em que o texto se interrompe, nas cercanias de SR) 
João del Rei registra o horArio da partida e o estado do tempo, quase sempre 
nublado ou chuvoso, pois a viagem se fazia na estacao das Aguas. Quando 
qualifica, segue a tradicao e recorre a lugares-cornuns ou formulas muito cor-
rentes em outros escritos: "o denso dos matos", "sumamente espessos"; "o ele-
vado e grosso de muitas Arvores"; a baia "matizada de ilhas"; o rio "caudaloso 
e sombrio"; o dia "fresco e excelente"; o caminho "afogado e melancOlico", ou, 
sem muita imaginacdo, "excelente e desafogado". A cada aldeia — designacdo 
que usa para os arraiais incipientes com que vai topando pelo caminho, e 
reveladora do vies europeu que determinava seu olhar — conta as casas, anota 
se eram de barro ou pedra, de urn paviniento ou assobradadas, de sapé ou 
telha, com ou sem ermida vizinha. Casas de pedra, de telhas e de dois andares 
valiam mais , para ele, do que as outras, evocando, sem dnvida, os padreies 
valorizados na Europa natal. Registra cada subida ou descida de morro, co-
mentando haver, entre elas, "pouca ou nenhuma diferenca", e adotando uma 

Desenvolvo estas ideias em texto Médito, "ImaginArio e delimitacão espacial", que faz parte 
de trabalho mais arnplo, aincla em fase de reclacão; ver também meu artigo "Frontière 
geographique et frontière sociale a Minas Gerais clans la seconcle moitie du XVIlle siècle" 
in Katia de Queiros Matoso, Iclelette Muzart - Fonseca dos Santos e Denis Rolland (org.), 
Naissance drt Brgsil NIoderne, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, pp. 273-288. Para 
a edenizacão tardia, cf. Sergio Buarque de Holanda, Visao do Paraiso — os motivos edgnicos no 
descobrimento e colonizafao do Brasil, 2". ed., Sao Paulo, Companhia Editora Nacional, 1969. 
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cadência repetida que a admiracdo ante uma paisagem raras vezes interrom-
pe. E quando o faz, obedece ao intuito de descrever corn precisdo e economia, 
banalizando-a: 

"Vim entrando pelo que chamam campo, deixando ja o caminho a que 
chamam do mato. E chatnado campo por descoberto, a respeito do mato, e na 
verdade e caminho excelente e desafogado; e igualmente subindo e descendo 
morros, ainda que mais pecluetlos; são todos faltos de matos e cobertos 
mente de um feno de uns dois palmos, e somente pelas baixas e [pelas bordas?] 
deles ha várias nódoas de mato a que chamam capOes e capoeiras — capaes salo 

aquelas nódoas que aincla estão de mato virgem e capoeiras aquelas que ainda 
são mato, mas é mais pequeno por cortado e tornado a crescer ha pouco tempo". 

Este escrito seco e objetivo tern importância inestimavel para o estudo da 
vida material no interior da America Portuguesa, mais precisamente ao longo 
do Caminho Novo, que Garcia Rodrigues Pais comecara a abrir em 1702 ". 
Mostra que, nas imediacoes da estrada, e também para atender as necessida-
des dos viajantes, erguiam-se moinhos de milho e de mandioca , fornecendo 
descricao detalhada de um destes equipamentos: 

"deita-se o milho seco em uns vasos de pau que estão metidos a superficie 
da terra, sobre o qual caem uns pesados pans com duas chapas de ferro nas 
pontas movidos pelo engenho; aqui se quebra em pedacos o rnilho e lhe fica 
tirado aquele cascabulho de fora; daqui se tira, e peneira para se separar o mes-
mo cascabulho, e depois de tirado se laity. assim quebrado em tinas de dgua, 
nas quais esta de molho oito e nove dias; e clepois clisso o tornam a deitar nos 
mesmos vasos, em que se mói mais, mais ficando em [pastamel mais grosso; e 
aqui se tira para uma grande caldeira de cobre feita em uma fornalha, onde se 
seca esta farinha e depois de seca fica servindo para se comer, e não serve para 
outra coisa"'". 

A narrativa de Costa Matoso persegue o detalhe e o nümero, trazendo 
dados importantes sobre o estado em que se achavam os registros, os rendi-
mentos que obtinham, os empregos clue dele derivavam — de provedor, escri-
vao, soldados — e os salários pagos. Por intermédio do ouvidor sabe-se que 
Secretario, hoje próximo a Petrópolis, ja tinha este nome em rneados do século 
XVIII, quando era roca de propriedade de "urn moco de boa presenca, natu-
ral desta Corte [Lisboa] e filho de um secretdrio que foi muitos anos do Rio de 
Janeiro, que aqui principiou a rocar este sitio ha vinte anos e dele adquiriu o 
norne..." Sabe-se ainda, contrariando autores nossos contemporâneos, que na 

FUNDA00 JoSo Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 896. 
Diogo cle Vasconcellos, História Antiga de Minas Gerais, Belo Horizonte, Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais, 1904, pp. 154 e segs 
FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundac -ao joiio Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 895. 
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beira do Caminho, a sete dias de viagem do Rio de Janeiro, havia urn sitio 
chamado Juiz de Fora, trazendo subsidios novos e fundamentais para o rnelhor 
conhecirnento da história desta cidade": 

"E este sitio como os mais; tern uma casa de sobrado e suas acomodacoes 
para os mais passageiros, e e chamacto do Juiz de Fora porque foi erigido por urn 
Luis Fortes, juiz de fora que tinha siclo no Rio de Janeiro, a quem, parece, 
crirninararn por amizade corn os franceses na ocasido em que ultimamente se 
apoderararn daquela cidade, e depois veio para este sitio, em que viveu." 12  

3. 0 Caminho 

A unir casas de barro, sapé, pedra ou telha; a subir e descer rnontes, 
corcoveando dos planaltos as escarpas para, logo adiante, lancar-se abrupta-
rnente ern novos declives; a atravancar corn atoleiros a marcha das bestas, sem-
pre atrasadas corn relacao aos protagonistas da viagem estava o Caminho Novo, 
personagem central da narrativa de Costa Matoso. 

Poucos docurnentos atestam, como este,, a irnportancia dos carninhos na 
vida colonial, marcada pelas distancias enormes, polo desconhecimento do ter-
ritório vasto, pela escassez de elementos capazes de oriental- o viajante. Diante 
do inusitado da paisagem, da floresta humida , escura e opressiva, o caminho 
era urna especie de ancora, sobretudo aquele que, subindo a serra do Mar, 
seguia sempre direto ate os Campos Gerais, estrada Unica "ern forrna que ain-
da os ignorantes dela a ha() de acertar". Digna de registro, a prirneira "estrada 
diversa" surgira apenas no décimo primeiro dia de viagern, desenrolando-se 
esquerda do Carninho Novo ern direcao a Vila de Sao Jose do Rio das Mortes. 

Os caminhos articulavarn a vida nas regioes interiores, permitindo a for-
rnacao de ilhotas rnais "civilizadas". Ao longo deles foram-se estabelecendo 
rocas e sitios que, corn o tempo, passararn a levar os nornes dos prirneiros 
povoadores: sitio do Fragoso, "de um Joao Fragoso que havera 26 anos fez nele 
sua roca" ; sitio do Queiroz, "o qual tern este norne do seu edificador, assirn 
corno todos os rnais sitios". Muitos deles surgiram em funcao do trafego: a 
rocinha do Azevedo tinha rancho para acomodacao dos arrieiros; e o sitio de 

t I Ver, por exemplo, Waldemar de Almeida Barbosa, Diciondrio Histórico-geografico de Minas Ge- 
rais, Belo Horizonte, [s/e], 1971: 0 autor diz que, apesar de frequentes documentos do 
século XVIII referirern-se a fazenda do Juiz de Fora, pesquisadores como Paulino de Oli-
veira, Linclolfo Gomes e Albino Esteves nao conseguiram identificar que juiz seria este a dar 
norne a fazenda. Da fazenda, continua o autor, teria surgido apenas a denominacao da 
cidade atual, pois a povoacão de Santo Antonio do Paraibuna, que deu origem a cidade, 
n'ao tern relacao *lima corn a fazenda. "Ate 1836, nao havia povoado *um, na margern 
direita do Paraibuna, onde depois surgiu o arraial" (p.254). 

12 FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 892. 
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Luis Ferreira, alérn das casas de morada, choupanas para o seu servico e ermida, 
comportava "algumas poucas acomodacOes para passageiros". Outros acaba-
ram cedendo parte de suas terras para a instalacao dos registros, como aconte-
ceu no de Matias Barbosa, em funcao menos da generosidade do que do interesse: 

"0 dono da de graca as casas desta fazenda para ele estar, pela grande 
conveniencia que lhe faz o estar aqui, porque tido passam cargas que aqui não 
parem e descarreguem, e por isso destinam a jornada a ficar neste sitio, e assim 

certa a despesa e o lucro para o clono da fazenda"' 

Alguns dos homens estabelecidos no Caminho Novo e que de certa for-
ma viviam em funcao dele tinharn vinculos corn Coimbra. Pedro Dias, filho de 
Garcia Rodrigues, havia estudado naquela universidade. 0 ouvidor nao che-
gou a conhecê-lo, rnas hospedou-se em sua casa, sendo, por ordens suas, aco-
modado corn conforto. Em outra ocasido, encontrou dois contemporâneos dos 
tempos de Coimbra. Sabendo-o nas adjacéncias, esses dois homens forarn 
esperá-lo na beira do Caminho, levando-o a casa onde viviam e tratando-o 
"corn bizarria, sentindo que eu não houvesse de ficar ali". Depois, como era 
habito nas viagens America Portuguesa adentro, os hospedeiros montaram a 
cavalo e acompanharam o viajante por um longo tempo, "ate um alto distante, 
em que já não consenti eles passassem". Curiosas regras de civilidade, respeita-
das mesmo em condicOes pouco propicias a tal exercicio". 

Costa Matoso percebeu corn acuidade que o Caminho promovia e refor-
cava a condicao social. Ao longo dele vicejou urn grupo de potentados, que 
como tantos outros desernpenhou o papel arnbiguo próprio a tais homens na 
America Portuguesa: a descendencia de Garcia Rodrigues Pais'. 

Era ele o primogenito de Ferndo Dias Pais e de sua mulher Maria Garcia 
Betim, e corno escreveu Diogo de Vdsconcellos, "foi o homem que ligou seu 
norne a toda a história de Minas nos primeiros tempos, desde a expedicao de 
seu pai em 1674 ate o ano de 1738, quando rnorreu aos 7 de marco em Sao 

Paulo" Em 1701 ja principiara a abertura do Caminho Novo, conforme 
relatava em carta ao rei D.Pedro H 17 . No ano seguinte, o monarca fazia-o 

13. FUNDAGAO Joao Pinheiro. Codice Costa Matoso. Belo Horizonte: FundacSo Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 891. 

14. Ver, a respeito, meu artigo "Violéncia e praticas culturais no cotidiano de urna expedicSo 
contra quilombos" in JoSo Jose Reis e Flavio Gomes (org) - Liberdade por um fto - Itistória dos 
quilombos brasileiros, SA() Paulo, Companhia clas Letras, 1996, pp. 193-212. 

15. Para o papel contraditório dos potentaclos, cf. o livro de Carla M. Junho Anastasia, Vassalos 
rebeldes - siolencia coletiva nas Minas na prinzeira metade do seculo XVIII - Belo Horizonte, Editora 
C/Arte, 1998, 152 p 

16. Diogo de Vasconcellos, História Antiga de Minas Gerais, Belo Horizonte, Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais, 1904, pp. 154 

17. Pedro Taques de Almeida Paes Lerne, Nobiliarchia Paulistana Histórica e Genealogica, tomo III, 
São Paulo, Publicacoes Comemorativas spb o Alto Patrocinio da Comiss -ao do IV Centend-
rio da Cidade de São Paulo, [ Livraria Martins Eclitora, 1953], p. 78 . 
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Guarda-Mor das Minas. Em 1718, por remuneracão aos servicos prestados, 
viria o favor responsavel pela fixacao definitiva dele e dos seus na regido que 
ajudara a desbravar: a concessão de 4 sesmarias a sua pessoa e de mais uma a 
cada filho seu, todas a serem escolhidas ao longo da estrada — tamanha quan-
tidade de terra, que acabaria largando "muita parte" para ficar so corn a que 
bordejava o Caminho, "que é coisa imensa", conforrne julgou Costa Matoso. 

Garcia Rodrigues parece ter sido potentado caracteristico dos primeiros 
tempos das Minas: orgulhoso, proclamando-se independente mas, ao mesmo 
tempo, useiro de cortejar o poder. Costa Matoso registrou um seu comporta-
mento que provavelmente ouviu dos contemporaneos: agraciado pelo rei corn 
a guardamoria, não a quis aceitar, "dizendo, arrogantemente, que ele não 
queria que el-rei lhe fizesse merce porque ele e que as queria fazer a el-rei". A 
atitude foi vista pelo ouvidor corno soberba própria a paulistas, estando entao 
ainda vivos na memória os episoclios da guerra emboaba, prodigos em insolen-
cias praticadas pelos habitantes de Sao Paulo: "e levado desta rnesma elevacao 
de paulista", prossegue Costa Matoso, "deu a el-rei a passagem destes dois rios 
[Paraiba e Paraibuna], que no principio mandava fazer pelos seus escravos 
sem emolumento e ofereceu a el-rei, dizendo que podia fazer nela um born 
rendimento." 0 colono plebeu que concede favores ao rei imita a ética pi-61)6a 
a nobreza européia, assim incorporada em meio rostico e de sedimentacao 
social ainda em curse. A independencia de Garcia Rodrigues nao o impedia 
contudo de ir amincle a Ribeirao do Carmo, "tendo voto sempre ouvido nas 
deliberacoes do governador D.Braz, de quem foi 

Pedro Dias Pais Leme, ou simplesmente Pedro Dias, como escreve Costa 
Matoso, era o primogenito da uniao entre Garcia Rodrigues e D. Maria Antonia 
Pinheiro da Fonseca, sua prima. Quando o ouvidor passou pelo Carninho, era 
"o Guarda-Mor de todas as Minas", pois sucedera ao pai, morto onze anos 
antes. Continuava agindo como potentado absoluto da região do Caminho 
Novo, onde era "senhor de duas léguas de terreno, pelo caminho que vim ate 
a borda deste rio [Paraibuna], de cinco ate Paraibuna, de mais duas ate Tres 
Irmaos, e sem medida pela largura, por ser tudo sertdo, de que usa como lhe 
parece". 

Ao longo do Caminho, ainda tinham terras outros parentes de Garcia 
Rodrigues: o sogro, Alcaide-Mor do Rio de Janeiro, e que emprestara o nome 

Nao ha como evitar a analogia corn Goncalo Mendes Ramires, o major fidalgo de Portugal, 
que, informaclo da intencao cle faze-lo Marques de Treixeclo, assirn reage: "Aincla nao ha-
via reis em Portugal, nem sequer Portugal, e ja rneus avós Rarnires tinharn solar em Treixedo! 
Eu aprovo os grandes dons entre os grandes fidalgos; mas cumpre aos mais antigos comeca-
rem. El-Rei tern uma quinta ao pe de Beja, creio eu, o Roncao. Pois diz tu a El-Rei que eu 
tenho imenso gosto em fazer, a ele, Marques de Roncao". Ver Eca de Queiroz, A dustre Casa 

Ramires, in Obra Completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, AS, 1997, 2" vol., p. 453. 
Diogo de Vasconcellos, História Antiga de Minas Gerais, p.154. 
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a urna das rocas onde paravam os viajantes; o cunhado Manuel de SA, casado 
corn urna de suas irmds; o juiz-de-fora do Rio, Luis Fortes, que vinha a ser 
irmão de Manuel de Sa; urn rnernbro da familia do juiz-de-fora. Esta constela-
cao e um exemplo das redes de familias extensas tipicas dos tempos antigos, e 
que, no caso, tinha por coluna dorsal o Caminho Novo das Minas. 

4. 0 viajante 

Costa Matoso difere de outros viajantes por quase não falar da natureza, 
ou faze-lo de forma breve e lacOnica. Seu olhar curioso capta instantaneos do 
que ve , privilegiando pessoas e situacOes concretas, anotando rendirnentos e 
despesas da Coroa. Registra invariavelmente a rotina da jornada: as partidas 
sernpre entre cinco e seis da manha; as tardes quentes, imprOprias para viajar, 
entrecortadas por relampagos, trovoadas e fortes pancadas de chuva; os cava-
los e bestas patinando na lama, cedendo ao peso das cargas ou dos cavaleiros. 
Anota cada pouso por que passa ou onde pernoita, numa meticulosidade e 
aplicacao de cartografo. Locomove-se corn bUssola, dando sempre a direcao 
dos trajetos. Seu relato indica urn homem prAtico, atento aos aspectos concre-
tos da vida, nada afeito a divagacoes. 

A mata virgern que cobria a serra do Mar e seguia por sobre a Mantiqueira 
para rarear nos Campos Gerais foi objeto da admiracao de rnuitos viajantes, 
antes e depois do ouvidor. A ele, parece que so causou incOmodo. As descri-
Vies das cavalgadas rnata adentro soam claustrofObicas: 

"assim continuava sempre o caminho todo fechado de um e outro lado, e 
quando não era copaclo, ao rnenos era quase inacessivel ao sol, e para se ver o 
céu se precisa de se levantar a cabeca na muita altura das Arvores" 2". 

Saudava os morros descobertos, apesar do calor apertar na auséncia da 
cobertura vegetal densa: 

"contudo vinha ja corn algurn desafogo, vendo que respirava e se estendi-
am mais ao longe os objetos da vista, deixando aquele afogado e melancólico 
caminho em que em dez dias lido via outra coisa senão o mato e Arvores imedi-
atas a 

Homern afeito a controlar a paisagern corn os olhos, esquadrinhando as 
distâncias para melhor avaliá-las e estirnar a duracao das jornadas, Costa Matoso 
sente alivio quando a rnata densa fica para trAs: 
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20 FUNDACACI Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 886. 

21 FUNDACAO JoSo Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao JoSo Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 895. 



"Vim entrando pelo que chamam campo, deixando ja o caminho a que 
charnam do mato; é chamado campo por descoberto a respeito do mato, e na 
verdade é caminho excelente e desafogado [...]. E assim dava este caminho lu-
gar a alguma extensão de léguas na vista para a parte de oeste, que para a de 
leste ia sempre a vista em pouca distancia dos mesmos matos a que aqui cha-
mam os Gerais... ,,22 

Num indicio curioso de que, naquela época, mesmo as mentalidades mais 
pragmáticas nao ficavarn a salvo de urn ou outro apelo menos racional, Costa 
Matoso ostenta concepcoes geograficas de matiz ainda fantasiosa. A altissima 
serra dos Orgaos, diz ele, principiava na capitania de Ilhéus, corria para o Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Laguna, Rio Grande, Maldonado, Montevidéu e, cru-
zando o Rio da Prata, ganhava Buenos Aires para, já em dominios de Castela, 
"ir prender na célebre cordilheira do reino do Chile". 

Ainda imprecisa, mas de qualquer forma menos fantasiosa é sua obstina-
cao em ver nascentes do Prata em muitos dos rios que vadeou, desde o rio das 
Mortes ate os modestos regatos nas imediacties do Paraibuna ou do Registro 
Velho. Se tais cogitacOes carecem de fundamento, mostram contudo que, nas 
suas divagacoes, Costa Matoso perseguia a idéia de urn sistema hidrografico. 
Mesmo quando abandonava urn pouco o apego ao concreto, deixando-se em-
balar pelo ouvir-dizer e pelas tradicoes coevas, dando major curso a irnagina-
can, o ouvidor-viajante mantinha o apreco pelas idéias claras e apresentadas 
de forrna organizada. Pouco afeito ao sonho ou ao devaneio, procurava ordená-
los quando, por um momento, se deixava levar por eles. 

Durante o periodo em que esteve a frente da Ouvidoria de Ouro Preto, 
Costa Matoso, viajante acidental, foi um ouvidor feroz e obstinado, coletando 
documentos preciosos para a história das Minas no século XVIII e promoven-
do devassas a torto e a direito. A pesquisa biografica desenvolvida por Luciano 
Figueiredo, organizador da edicao do Códice, indica que, pelo menos em duas 
circunstâncias — 1758 e 1773 — pediu e obteve licenca — primeiro do Papa, 
depois da Real Mesa Cens6ria — para ler livros proibidos. Indicio de que, re-
fratário as viagens concretas, seria contudo propenso as imaginárias. 

22 ' FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 896. 
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