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Resumo: ✓ste ensaio tern por objetivo focalizar o tema dos 
antagonismos entre "forasteiros" e "lithos da terra", grupos étni-
cos, identidade e autoridade em Minas Gerais, nos primórdios do 
seculo XVIII. Estas questaes transcendem esta década e esta re-
giho e podern ser cliscutidas no contexto da história da America 
portuguesa e ate nas relacOes Metrópole-caônias no Império por-
tugues ultramarino. 

Abstract: The essay draws up a picture of the ethnical 
groups, the antagonisms between "forasteiros" and "filhos da ter-
ra", their identity, as well as the authority and governance in the 
early 18th century in Minas Gerais. Such questioning goes beyond 
the current decade and region and may be cast in a broader context 
of the History of the Portuguese-America, and even further in the 
metropolitan-settlements' relationships of the Portuguese overseas 
Empire. 

A colecdo de documentos referida como Codice Costa Matoso levanta temas 
cuja importancia transccndc Minas Gcrais, a primeira mctadc do século XVIII, 
a producao de ouro, o periodo inicial do povoamento e o governo civil e ecle- 
siastico. 0 proposito deste ensaio e duplo: primeiro, exarninar tres docurnentos 
especificos do manuscrito; segundo, focalizar tres tcrnas presentes cm Minas 
Gerais nos primórdios do século XVIII, mas também comuns ao Brasil colo- 
nial e ao Irnperio portugués de além-mar: identidade, etnia, autoridade e governo. 

Os tres documentos cm discuss -do são dispares no contendo, cstilo c valor 
histórico. Todos tratam diretamente das hostilidades entre paulistas e emboabas, 
da intervencao governamental e do papel de Manuel Nunes Viana na regiao 
que viria a sc tornar a capitania-geral de Minas Gerais. A "Macao do princi- 
pio descobcrto destas 1Vlinas Gerais e os succssos de algumas coisas mais me- 
mord.veis que sucederam do seu principio ate o tempo em que as veio governar 
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o Excelentissirno Senhor dorn Bras da Silveira"' (doravante mencionada como 
"Relacao") focaliza a região do Rio das Velhas e é urn relato, passo a passo, de 
como urn simples incidente ern torno do empréstimo de uma espingarda levou 
as hostilidades entre paulistas c emboabas; enfatiza o papel de Manuel Nunes 
Viana durante esses eventos e depois deles, suas negociacOes corn o governa-
dor Antonio de Albuquerque; e conclui corn o estabelecirnento do efetivo con-
trole pela Coroa. A "Historia do distrito do Rio das Mortes, sua descricao, 
descobrirnento de suas minas, casos nele acontecidos entre paulistas e emboabas 
e erecao de suas vilas" 2  (doravante "Hist:66a") é urna narrativa mais extensa, 
que cobrc muito do mesmo assunto do documento anterior, mas toma a hosti-
lidade emboaba-paulista e a subsequente vitoria emboaba como urn mornento 
decisivo da historia do Rio das Mortes. 0 terceiro documento é urn depoimen-
to baseado em ouvir-dizer concernente a Manuel Nunes Viana (doravante "No-
ticia"). 3  

Estes docurnentos são anOnimos, corn excecdo da "Historia", de autoria 
de Jose Alvares de Oliveira. Oliveira era urn emboaba, no Rio das Mortes, e 
foi urn dos dois procuradores escolhidos pelos emboabas para representar seus 
interesses nos encontros, determinados pelo governador, corn dois procurado-
res paulistas durante os conflitos. Sua irnportância como urn relato de prirneira 
mao e diminuida por ter sido produto de rerniniscencias levadas ao papel de-
pois de certo espaco de tempo. 0 autor escreve "seja-me também desculpada 
a negligencia da dcmora, atendendo aos anos que conto, porque em semelhan-
te idade tudo é rnelancolia, nada sangue, tudo pituita, nada bilia". Ele e cons-
ciente de ser vitirna de lapsus memoriae: "Segundo os vislumbres que ainda exis-
tern c sc conscrvarn na rninha memória, tudo e o mais que fica dito ate o 
presente..." e "acontecimentos e aches que, em memória, pelos muitos anos 
gastos das limaduras do tempo, ainda se conservarern". E valioso pelo fato de 
ser a poderosa expressao de urna perspectiva: a cmboaba. 0 mesmo não se 
pode dizer em relacdo a sua objetividade histOrica. Diversarnente da "Rela-
car)", tarnbém sob urna perspectiva pro-ernboaba, rnas contida em sua lingua-
gern, a "Historia" é cheia de invectivas contra os paulistas. Oliveira estava 
escrevendo para urn leitor especifico: Tomas Rubim de Barros Barreto do Rego, 
ouvidor-geral e corregedor da cornarca do Rio das Mortes, que encornendou o 
relato. Enquanto a "Relacdo" é largamente desprovida de julgarnentos rno-
rais, Oliveira descreve os eventos como se fossern urn auto edificante marcado 
pelo confronto entre o bern (emboabas) e o mal (paulistas), corn o triunfo da 
ordem sobre a desordem. Esta e a historia do estabelecimento do governo da 

FUNDACAO JoSo Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 3, pp. 194-202. 
Idem. Doc. 14, pp. 270-293. 
Idem. Doc. 15, pp. 271-272. 
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Coroa e dos principios mais caros ao coracao real: ordem, estabilidade, gover-
no civil, governo eclesiastico. Oliveira intencionalmente se esforca por uma 
linguagern e um estilo compativeis corn este tratado histórico-moral. Ha um 
pedido formal de desculpas do autor pelo esquecimento dos preceitos da retó-
rica, levando a uma "cacofonia de frases e grossaria do estilo", e pelo fato de so 
scr capaz de "toscos discursos". Oliveira explicita as lirnitacOes corn as quais 
trabalhou e se orgulha de ter colocado ordem em seu material: "deduzido por 
aquela ordem e na melhor forma quc meu lirnitado talento o soube escrcver 
tosco estilo exprimir". Isto conduz a urn cstilo barroco, especialmente no pre-
ambulo e na conclusao. Oliveira busca fazer da viagern de Cabral urn ernpre-
endirncnto nao rncnos nobrc que o de Vasco da Gama. 0 "ar condensado e 
tenebroso" do Atlantico evoca a linguagem d' Os Lusiadas. Os argonautas triun-
fam sobre a combinacao de forcas dos elernentos, que sao humanizados ("se 
embraveciam em tanta rnaneira e corn tanta sober -be). 0 texto e abundante 
cm rclerencias classicas, figuras dc retórica (notadamcnte a ironia) c joga corn 
palavras e conccitos. A tiltima parte torna aspectos do genero literario do 
panegirico urbano, no caso, dc Sao Joao del-Rci. 

No ccrne da "Relacao" c da "História" estao as relacoes entre "naturais" 
e "forasteiros", para usar a terminologia da época. A historiografia as tern super-
simplificado como urna dicotomia paulista-emboaba, em que o lugar dc nasci-
rnento e scu elemento definidor. A linguagem destes documentos revela uma 
concepcao mais sutil pelos contemporaneos. Ernbora "paulista" fosse urn ter-
mo genérico, nao se lirnitava as pessoas nascidas em Sao Paulo. Oliveira assi-
nala que as noticias das prirneiras descobertas atrairarn "paulistas e taubateanos, 
tambérn tidos por paulistas, como todos naturais de Serra Acima, prezando-se 
muito dcssc norne". Em resumo, o critério era ter vindo de "Serra Acirna". A 
"Rclacao" nota que a prirneira bandcira era composta por paulistas, mas acom-
panhada por "filhos de Portugal e do Rio de Janeiro", reforcando a nocao 
coeva de que ser urn bandeirante se referia mais a urn estilo de vida do que 
estar exclusivamente associado a urna regiao. 0 mesmo docurnento explica o 
uso corrente do termo emboaba ("que naquele tempo charnavam os paulistas 
aos reinóis emboabas") c csclarece: "emboabas charnavarn aos do Reino, pala-
vra que quer dizer galinha corn calcas". Corno seria de se csperar, Oliveira 
adota urna postura pró-ernboaba. Referindo-se aos habitantes do Arraial Novo 
corno emboabas, ele continua: "nornc este que, por abjecao, deu a altivez dos 
naturais a submissao dos forasteiros". A circunstancia de scr urna pessoa "de 
fora" nao implica ausencia de divisOes. Nunes Viana foi, sem dirvida, ofendido 
em sua dignidade quando o governador Mascarenhas e Lcncastre substituiu 
seus nomcados no Rio das Mortes (1709), alas a observacao de Nunes Viana 
sobre a substituicao de seus nomeados emboabas por "paulistas" e "cariocas", 
ou "filhos do Rio de Janeiro", reflete uma mais ampla desconfianca entre aquelas 
pessoas classificadas pelos paulistas corno crnboabas. Voltarci mais tarde ao 
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tema de uma identidadc crioula, mas tres aspcctos linguisticos e semanticos 
devem forcosarnente ser notados. Prirneiro, que o contraste entre os nascidos 
na Europa e os nascidos na America era comurn a todas as colônias européias 
na America. 0 que distingue o Brasil é csta definicao mais especifica que en-
volve o termo "paulista". Segundo, na India portuguesa do século XVII "reinol" 
era aplicado nao sornente aos nascidos em Portugal mas, também, a pessoas 
quc haviam chcgado na frota mais recente e cram vistas corn desprezo.' Con-
tinuavam a ser assim descritas ate a chegada da proxima frota. Isto sugere que 
a aculturacao era tambem um fator na deterrninacao de se urn individuo me-
recia o termo "reinol". Terceiro, os portuguescs nao cram os Unicos a fazer 
urna distincao linguistica entre os nascidos na Europa e os nascidos na Ameri-
ca. Tcrmos e palavras em espanhol e ingles refletem uma identica consciencia 
baseada em diferencas dc cultura c locais de nascimento c, como no Brasil, 
pode ter havido nuancas adicionais, raciais e morais. A linguagem e uma fonte 
importante para os historiadores, e os termos usados nestes documentos lan-
cam luz sobrc a complexidade dos tunas da auto-identificacao c da idcntidadc 
(que nao sao sinemimos) em 1Vlinas, e dao ulna dimensao brasileira ao tema da 
crioulizacao de todo o continente arnericano. 

Na dicotomia paulista-ernboaba, a enfase no lugar de nascimento e urn 
desvio do tema central, tao manifestarnente evidente nestes documentos, ou 
seja, as diferencas culturais. 0 atributo telirrico de paulistas nao os distinguiu, 
por si so, dos coureurs de bois da Nova Franca, dos gairchos dos pampas ou, 
mesmo, dos pioneiros na America continental britanica. 5  Tampouco seria a 
presenca de familias de patriarcas de proporcOes biblicas entre os paulistas que 
os tornavam singulares entre os grupos de descendencia européia nas Ameri-
cas. 0 aspecto que mais impressionava os conternporaneos, e que para os fo-
rasteiros era urna caracteristica distintiva, era que os padrdes de comporta-
mento e estilo de vida colocavam os paulistas a parte. 0 que distinguia alguns 
paulistas, mas nao todos, dos forasteiros era urna grande incidencia de relacio-
namento corn amerindias e uma cultura identificavel como paulista, que nao 
era nem totalrnente curopéia nem totalmente indigena, mas urn amalgarna 
suficientemente perceptivel para ser sui generis. A "Relacao" comenta isso, e 
urna das caracteristica era a ambivalencia cm rclacao as populacOes indigenas. 
Era pratica paulista "fazer a entrada aos gcntios para o conduzircm para 
Sao Paulo por negOcio e se servirem dele". Havia a preferencia por indios 
jovens, ja que eram mais faceis dc dornesticar e, presumivelmente, no caso 
feminino, mais descjaveis como parceiras sexuais. Alérn disso, os bandeirantes 

Francois Pyrard de Laval, Voyage de Francois Pyrard de Laval aux Lades Oneidales. 2 vols (Paris, 
1619), vol. 2, p. 8. 
Mario Gongora, Los grupos de conquistadores en Tierra Finne (1509-1530). (Santiago do Chile, 
1962), pp. 91-105. 

103 



substituiram urna fonte demografica da qual obtinham cscravos por outra. Os 
paulistas viam os "negros da terra" mais no contexto de sua própria economia 
doméstica do quc, como foi o caso dos escravos africanos desde o século XVI, 
no contexto de urna economia de exportacao. A "Relacao" faz o comentario 
de que, urna vez que os paulistas extraiam ouro em quantidades compensadoras 
("ouro de mais conta"), voltavam a Sao Paulo "a comprar escravos e não 

trataram, desse tempo em diante, a procurar gcntio". 6  0 autor pode tcr 
superestimado o caso no que concerne a desistencia absoluta dos paulistas em 
assediar as comunidades indigenas, mas fez o interessante comentdrio de que o 
ouro habilitou os paulistas a participar de uma economia colonial mais ampla, 
na qual o ouro era o meio de troca corrente, c a ter acesso ao tráfico de escra-
vos africanos, levando a urna substituicao dos indios pelos africanos como mao-
de-obra preferencial. Uma vez espalhada a noticia de que os paulistas tinham 
ouro, os mercadores costeiros se movimentaram rapidamente para explorar 
este mercado recentemente surgido, trazendo escravos para vender "Serra 
Acima" e retornando corn o ouro paulista. Embora os caminhos e as picadas 
resultassem em maior mobilidade e comercio, os quais derrubaram as barrei-
ras entre as cornunidades de "Serra Acima" c os enclaves costeiros nos 
primórdios do século XVIII, o componente indigena - lingua, valores, vida 
doméstica, costumes e habilidades continuou a distinguir os paulistas, que se 
orgulhavam de seu senso de identidade coletiva. 

A faisca quc aparentemcnte incendiou as tensOes ja existentes pode scr 
atribuida a diferencas culturais. Ter um paulista consentido em atender ao 
pedido de urn "pobre emboaba" para emprestar-lhe uma espingarda reflete 
urn grau de confianca e mütuo entendimento. A subseqtiente recusa do paulista 
em aceitar a compensacao de 7 oitavas de ouro pela perda da arma é compre-
ensivel apenas no contexto de ter ele uma especial afeicao pela espingarda em 
questao e ter achado essa compensacao inadequada ou, ainda, de estar ciente 
de que nao havia urna disponibilidade de espingardas que tornasse possivel a 
sua reposicao imediata. A "Relacao" não alirma que o paulista acreditou que 
o cmboaba estava agindo de ma fe. Scria o caso dc, para o paulista, sua cspin-
garda possuir uma importancia simbólica maior que seu valor intrinseco? Os 
mesmos fatores aplicavam-se a decisao, aparentemente salomônica, de Nunes 
Viana cm oferceer urna compensacao financeira ou uma espingarda, a escolha 
do paulista, dentre as 80 do seu arsenal. No caso, !ado sendo conhecido de 
Nunes Viana e não sendo de sua vizinhanca, é facil entender a desconfianca do 
paulista, consubstanciada na apreensao cm entrar em sua casa e se expor a 
possivel captura, além do fato de o emboaba ser "afilhado" de Nunes Viana e 
ter procurado refilgio em sua casa. 
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Corn as primeiras extracOes de ouro realizadas por paulistas no Rio das 
Mortes e a subsequente chegada de intrusos, os paulistas distribuiram a si mes-
mos aqueles lugares privilegiados nos morros ou ao longo do ribeirao Sao Fran-
cisco Xavier. A "História" descreve como os emboabas tinharn que ficar em 
locais mais desfavoraveis. As ac -Oes seguintes distinguiram os dois grupos. Am-
bos construiram casas de taipa cobertas corn palha, rnas as dos paulistas ti-
nham estilo diferenciado, caracterizado por pérgolas espacosas para passear e 
exibir seus bcm supridos arsenais de armas. Sc o autor da "Relacao" nota que 
para os paulistas a posse de 20 ou 30 escravos asscgurava ao proprietario o 
respeito de seus companheiros, o emboaba Oliveira causticamente observa em 
sua "História" que os paulistas gostavam de exibir suas arrnas corno "fastos 
indicantes dc suas dissimuladas proezas". Mais expressiva era a difercnca es-
sencial na localizacao dos dois povoamentos: enquanto os emboabas estabele-
cerarn urn arraial c formaram urna comunidade, corn uma capela dedicada a 
Nossa Scnhora do Pilar, os paulistas "sc arrancharam por fora", perto do rnato, 
e pareciam haver construido suas casas sem nenhurna intencao de criar urna 
cornunidade. 0 distinto uso do espaco, as evidentes dessernelhancas estrutu-
rais de suas casas c a escolha da localizacao rm./clam algo das difercncas cultu-
rais entre emboabas e paulistas, seus comportamentos e ate seus valores. 

Os documentos referem-se a dissimilitudes em seus estilos de cornbate. 
Os emboabas preferiam posicOes defensivas abrigadas, corn protecalo nos flancos: 
a "casa forte" de Manuel Nunes Viana, junto corn seu "grande patio corn 
estacada roda" no Rio das Velhas; a "fortalcza dc pau-a-piquc corn seu fosso 
de terra" no Rio das Mortes. Em contraste, quando os paulistas escolhiam suas 
posicOes no Arraial Novo do Rio das Mortes mostravarn urn conhecimento do 
tcrrcno, mas sua cstratégia buscava antcs a dispersao que a centralizaedo de 
scus recursos cm urn Unico cdificio fortificado. Nisto, c cm sua estrategia de 
cerco, mostraram urn conhecimento melhor que o dos emboabas, embora a 
disparidade no tamanho das duas forcas possa ter sido o fator decisivo. Urn dos 
modus operandi dos paulistas cra a formacao cm cunha. Enquanto os reinóis 
"sairam cm destacamento numa esquadra", os paulistas "se dividirarn em man-
gas". 0 carater individual das ofensivas paulistas dava major oportunidade as 
acOes independent:es, mas também os expunha a risco. No Arraial Novo os 
pauhstas transferirarn para urn arnbiente semi-urbano urna forma de combate 
quc eles devern tcr utilizado no maw: csquivando-sc de uma area protegida - 
ncste caso, as casas c a igTeja para outra. Mas enquanto os emboabas procu-
ravarn cspacos abertos para combater, os paulistas "buscaram corn muita pres-
sa as emboscadas dos matos". Havia também difcrencas na cscolha das armas: 
enquanto os paulistas tinharn principalrnentc espingardas, os emboabas tinharn 
armas curtas. Os paulistas estavarn confiantes de que apenas seu nUmero e 
invencibilidade garantiriarn a destruicao dos ernboabas no Arraial Novo do 
Rio das Mortes. Eica a impressao de urna forca emboaba corn coesao, lidcran- 
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ca definida, lutando em posiceies fixas e disciplinada, em contraste corn urna 
grande forca numérica paulista, corn urn born conhecirncnto do terrcno e uma 
hem afiada prática de taticas de guerrilha, mas carente de tuna estrategia coe-
rente, urna estrutura de comando ou esprit de corps. 

0 paulista Jeronimo Pedroso, segundo a "Relacao", propôs urn desaflo a 
Manuel Nunes Viana, para tirar satisfacdo pclo paulista ofendido no caso da 
espingarda. Nunes Viana aceitou, deixando Pedroso escolher o dia e a hora. 
Este incidcnte mcrece urn corricntário cm torno da descricao lacunar da "Re-
lacao". Pedroso imphs a condicao de "quc ndo havia usar de estocadas nern de 
cutcladas, so sirn tocar urna espada na outra corn as pontas para o ar". Nunes 
Viana respondeu que "nao sabia essc jogo dc espada c quc saia, porém, 
fortuna do que elas dessern". Isto pode pareccr urn exemplo de urna diferenca 
cultural, mas o desafio revela urn modo muito interessante de agir, relacionado 
ao fato de que a csgrima era urna artc nobre. 0 duelo proposto pelo paulista 
sugere que Pedroso estava usando a cscolha da arma c do cstilo corno urna 
forma de auto-enobrecimento e para colocar-se a par corn o reinol Nunes Viana. 
Nunes Viana reconbeceu csta manobra e a rejcitou sob a alegacao de ignoran-
cia, evidentementc falsa dada sua reputacão de esgrirnista descrita na "Noti-
cia". Proclamando que a discricao era a melhor parte da honra, Pedroso reti-
rou scu desafio. 

Rio das Velhas e Rio das Mortes tinham sido, ate cntdo, regibes periféri-
cas ao governo da Coroa, ernbora situadas dentro da capitania do Rio de Ja-
neiro. Autoridadcs metropolitanas c coloniais não tinharn experiencia prévia 
de corno lidar corn desafios dessa escala: cxtrach -  es dc ouro, deslocarnento c 
reassentarnento de rnilhares de pessoas, violencia, fome generalizada e doen-
cas. Em 1709 houvc a cornplicacao adicional da disputa de autoridadc, centra-
lizacla na figura dc Manuel Nuncs Viana. 

Nunes Viana vivia no sertao, onde criava gado, e se engajou na rninera-
cao c no contrabando. Os ernboabas convidararn-no para arbitrar, entre urn 
paulista e urn emboaba, sobrc a perda dc urna cspingarda. Nuncs Viana clei-
xou o sertdo e veio para o Arraial Velho do Caeté (a futura Vila Nova da 
Rainha). Emergiu como lider c tornou-se o foco da resistencia ernboaba. Foi 
cle qucm mandou urn ernissario ao lider paulistaiferonirno Pcdroso c cuja ini-
ciativa levou ao acordo mUtuo de retirada de suas forcas. A autoridade de 
Nunes Viana derivava do respeito quc ele havia conquistado entre os seus 
amigos reinbis. Scu titulo de capitdo -mor da cidadc dc Penedo, ern Portugal, 
era urna merce concedida pelo rei rims desprovida de autoridade e jurisdicao. 
Em urn encontro bern concorrido, em dezembro dc 1708, no arraial da Ca-
choeira do Campo, convocado pclos rcinbis, a "Relacao" descreve como "fize-
ram conselho os mais poderosos e elegeram seis eleitores para que estes, a vo-
tos, fizesscm govcrnador que os governasse, e corn efcito nornearam ao dito 
capitao-rnor Manuel Nunes Viana". Eleicoes populares nao cram excecOcs: 
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Bento do Amaral Coutinho era "sargento-mor de batalha, tambérn criado pelo 
povo". Mas a eleicão de Nunes Viana foi o processo de escolher urn 
colégio de eleitores era erninenternente europeu; segundo, isto não era um exern-
plo de urna democracia representativa em funcionarnento, urna vez que os 
potentados assurniram o encargo de eleger um colégio eleitoral; terceiro, tal 
cleicao não tinha autorizacdo nem aprovacdo oficial; finalmente, que tal eleito 
pudesse assurnir o titulo dc governador era urn insulto a prcrrogativa real e 
tornou Nunes Vieira vulnerável a acusacao de lese-majeste. Nunes Viana acei-
tou a indicacdo e norneou urn secretdrio, urn capita° de guarda e cabos maio-
res e menores. Ordenou a irnediata prisão dos poderosos paulistas Domingos 
Silva Monteiro e Bartolomeu Bueno Feio e os enviou para Sahara. Desanirna-
dos, os outros paulistas voltaram para São Paulo. Minas ficou ern relativa paz. 

De particular interesse são a reacao oficial a esta explosao de hostilidades 
no Rio das Velhas e, mais tarde, no Rio das Mortes, e a forma como trés 
sucessivos governadores lidararn corn a situacao local: dom Fernando Martins 
Mascarenhas c Lencastre (governador do Rio de Janeiro de agosto de 1705 a 
junho de 1709), Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho (governador do 
Rio de Janeiro de junho de 1709 a junho de 1713 e de Sao Paulo e Minas 
Gerais de junho de 1710 a junho de 1713), e dom Bras Baltasar da Silveira 
(governador de Sao Paulo e Minas Gerais de agosto de 1713 a setembro de 
1717). A reacdo da parte de cada governador é descrita na "Relacdo" e, para o 
Rio das Mortes, ern urn trccho maior da "História", nurna serie de cenarios 
que ganham em qualidade dramatica corno se fossern vividos nurn palco de 
teatro. 7  A série de interacOes rcvela rnuito das percepcOes dos participantes: 
como cics avaliavam as situacOes, os contextos culturais e o relacionamento 
entre a forca social e a autoridade e entre a autoridade derivada da populacdo 
e aquela investida em seus representantes por urn rei. 

Em abril de 1709 Mascarenhas e Lencastre chegou a Minas. Além de sua 
cscolta, o governador era acompanhado por duas companhias de infantaria, 
de acordo corn a "História". Ele foi recebido no Rio das Mortes corn fuzilaria, 
tres noites de luminarias c a bandeira real ostensivarnente dcsfraldada, naquilo 
que Oliveira descreve como uma demonstracao de lealdade, obediencia e pa-
triotisrno. 0 governador convocou todos os moraclores, e lembrou-os de que 
cram todos elcs portugueses c vassalos do mesmo rei c quc "revolucoes e con-
tendas" eram improprias. Ele convidou paulistas e forasteiros a escolherem, 
cada grupo, dois representantes para, deixado o passado para tras, tentar re-
solver os problernas e trabalhar cm busca de urn acordo. Tal documento foi 
apresentado ao governador. Mascarenhas e Lencastre criou companhias de 

Meu enfoque foi sugerido por urna leitura de Rliys Isaac, The Transformation of Virginia, 1740- 
1790. (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982), especialmente pp. 323-57. 
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infantaria e cavalaria. Tambern afastou os nomcados por Nunes Viana no Rio 
das Mortes e os substituiu por paulistas e "filhos do Rio de Janeiro". Nunes 
Viana despachou o capitao Bras Fernandes Rola corn urna carta aconselhando 
o governador contra essa decisao. Entao, acrcditando ter concluido seu traba-
lho, o governador prosseguiu em direcao as Minas Gerais (regiao de Ouro 
Preto), pelo Rodeio, onde foi recebido por urn grande némero de reinóis, pelos 
cabos indicados por Nunes Viana c pelo próprio Nunes Viana. 0 encontro 
nao foi auspicioso. Mascarenhas e Lencastre recusou revogar sua decisao de 
substituir os nomeados de Nunes Viana no Rio das Mortes. De sua parte, 
Nuncs Viana dcclarou que "aquele povo cstava de animo a o nao deixar entrar 
para estas Minas". Ante o impasse, o governador voltou ao Rio de Janeiro. 

Estes simples fatos merccem cornentarios e interpretacao. No Rio das 
Mortes Mascarenhas e Lencastre cstava cm urna cornunidade composta de 
reinbis legalistas c alguns paulistas. Sua abordagem ao problerna corn urn ape-
lo ao patriotismo c a lealdade ao rei, a criacao de uma comissao para a apre-
scntacao de urn tratado e a criacao de companhias de infantaria e cavalaria 
nap revela um born entendimento da situacao local. Seria de se esperar que ele 
agradecesse aos procuradores em norne do rei e os recornpensasse corn as car-
tas-patente de capitaes de auxiliares. Na "História" parece que o governador 
nao tentou resolver a recusa dos paulistas ern assumir as atribuicoes inerentes 
ao comando das companhias. Os emboabas, embora protestando lealdade ao 
rei e a patria, e ostensivarnente trabalhando corn os procuradores paulistas 
para produzir o "tratado", perceberam (segundo Oliveira) que os paulistas es-
tavam agindo de ma fé. Na verdade, os emboabas estavarn trabalhando simul-
tanearnente nurn cntrincheirarnento. Ao substituir os norneados por Nuncs 
Viana, Mascarenhas e Lencastre estava alirrnando sua autoridade como go-
vernador e dissuadindo Nunes Viana de qualquer nocao que pudesse alimen-
tar de que sua elcicao lhe conferia legitirnidade. Mascarenhas e Lcncastre esta-
va tambern, irnplicitarnente, rejeitando o processo eleitoral e a idéia de autori-
dade ernanada do povo. Igualrnente o governador reatirrnou sua autoridade 
ordenando ao capita() Fernandes Rola a "cncostar a gineta". Isto nao sc rcfere 
a uma modalidade de equitacao, mas sirn a urna lanca curta ou espontao, 
antiga forma de insignia associada ao titulo de capitab e sirnbolo de respeito. 
Por esta ordeal, Mascarenhas rejeitou a legitimacao do processo cleitoral e da 
autoridade de Nunes Viana ("por nao ter poder quem lhe dera"). Nunes Viana 
aprendeu essa licao. No encontro subsequente entre Mascarenhas e Lencastre 
e Nunes Viana, no Rodeio, os cabos de Viana estavam "sem insignias". Dada 
a tendencia dos colonizadores em usar insignias, isto e incomurn. Claramente, 
Nunes Viana, sensivel a delicadeza de sua posicao e temeroso do perigo poten-
cial dc ser acusado de lèse-majeste, ordenou a scus cabos nao usarem insignias 
nessa ocasiao. Significativo também e que, nesse encontro no Rodeio, Nunes 
Viana estava desacompanhado de um séquito e que seu Unico simbolo de ofi- 
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cial era " o seu bastao alvorado como capitao-mor da vila do Penedo". Por seu 
"bastao alvorado", estaria demonstrando ao governador que ele, Nunes Viana, 
havia sido tambérn um beneficiado pelo favor real? Ou estaria tentando afir-
mar a legitirnidade de sua presente posicao em decorrência dessa merce? Ou 
esperava enfatizar a circunstancia de que — a despeito de agora residir no Bra-
sil — ele, nao menos que o governador, era urn reinol e havia recebido uma 
honraria na Metrópole? Ou estaria Nunes Viana simplesmente demonstrando 
respeito ao governador? Finalmente, ha a invocacao por Nunes Viana do 
"povo", pela qual ele desvia de si rnesnlo para o "povo" a decisao de nao 
permitir ao governador prosseguir. Este uso de urn rnfiltiplo e anônimo agcnte 
relembra Fuente Ovejuna, o drama de Lope de Vega, no qual urn inquérito é 
feito sobre a morte do cornendador, e a resposta foi "Fuente Ovejuna lo hizo". 8 

 Embora o encontro entre Mascarenhas c Lencastrc e Nunes Viana tenha ter-
rninado em impasse, nenhum deles foi humilhado nern sofreu diminuicao de 
autoridade: o governador recusou alterar sua posicdo e Nunes Viana não for-
cou sua proposta. Aquele pediu tres dias para preparar seu retorno ao Rio, o 
quc foi concedido, e, de fato, saiu no segundo dia. 

Antonio de Albuquerque foi o segundo governador a visitar Minas. Ao 
contrario de seu predecessor, tinha extensa experiencia no Brasil. Corn 12 anos 
acornpanhou seu pai quando este assurniu o governo do Maranhao (1667). 
Ambos retornararn a Portugal, mas o filho voltou ao Brasil em 1678 para cui-
dar das propriedades da familia em Santa Cruz de Carneta. Albuquerque se 
tornou governador do Grao-Pará (1685-1690) e do Maranhao (1690-1701). 
Desembaracou-se de ambos os cargos corn distincao. Viagens de inspecao ao 
Arnazonas c rio Negro farniliarizararn-no corn o interior do Brasil.' Depois de 
tomar posse corno governador da capitania do Rio de Janeiro, informado da 
seriedade da situacao em Minas, Albuquerque dirigiu-se para a regido. Ao 
contrario de seu antccessor, viajou secretamente, corn uma pequena escolta, c 
tomou providencias para irnpedir que a noticia de sua chegada ao Arraial 
Velho do Caeté o precedesse. Nunes Viana visitou-o. No dia seguinte 
Albuquerque ordenou-lhe que dcixasse Minas e retornasse as suas fazendas no 
sertao. Nunes Viana curnpriu a ordem em tres dias. A "Relacao" 1anca luz 
sobre a pronta obediencia de Nunes Viana. Pela frase "convinha ao servico de 
Sua Majcstade", Albuquerque não so invocou o norne do rei mas enfatizou sua 
própria autoridade como legitirno representante de Sua Majestade. Ern segun-
do lugar, ele foi muito bern inforrnado antes de seu encontro. Ele sabia do 

8. Lope de Vega, Fuenle Ovduna, 3° Ato, verso 2210; veja também Teresa J. Kirchner, El prola- 
gonista colectivo de Fuente Ovejuna (Salamanca: Ediciones Universidad de Salarnanca, 1979), 
pp. 120-140. 

9. C. R. Boxer, The Golden Age of Brazil, 1695-1750 (Berkeley e Los Angeles: University of 
California Press, 1962), pp. 75-76. 



desagrado entre os moradores de Sabara corn seu "governador" eleito, decor-
rente do comportamento autoritario de Nunes Viana na tentativa de impor 
urn monopólio sobre o gado a ser abatido. Alérn disso, embora nao haja co-
rnentario sobre este efeito em nenhuma das fontes, o governador deve ter se 
lembrado da trajetória pessoal de Nunes Viana, cheia de altos e baixos, inclu-
indo o assassinato de urn homem logo após sua chegada a Bahia e rurnores de 
atrocidades que ele teria cornetido no sertao. Nado é exagero afirmar que 
Albuquerque teria arneacado prender Nunes Viana se este rid() deixasse Minas. 

Albuquerque foi o prirneiro governador a percorrer urna grande exten-
sao das Minas Gerais e a tratar diretarnente corn a populacao. Sua estratégia 
foi perfeita. Garantiu cstatuto de vila aos arraiais mincradores: Vila Rica do 
Ouro Preto, vila do Ribeirao do Carmo e vila de Nossa Senhora da Conceicao 
do Sabard. Pela concessao da condicao de concelho, atingiu varios objetivos: 
asseveracao da autoridade real; reconhecimento das realizacoes de tais cornu-
nidades; investidura dc autoridade local legitima nos senados da Camara; a 
criacao, enfirn, de urna forca estabilizadora, urn agente de controle social, urna 
cstrutura regulatória c urn instrumento do governo representativo. 0 pelourinho 
e o senado da carnara eram importantes simbolos do "ethos" portugues: lem-
brancas da heranca portuguesa, de lealdade ao rei e ao pais, da fé católica. Isto 
foi urn voto de confianca na habilidade dos notaveis locais cm exercer a auto-
ridade a elcs delegada. Sem confrontacao pnblica nem perda de sua posicao, 
por estas acOes, Albuquerque segregou, efetivamente, Nunes Viana. Pela invo-
cacao dos privilégios e prcrrogativas nele investidos pclo rei, Albuquerque as-
segurou que a presenca real fosse scntida em IVIinas. 

Em outubro de 1709 Albuquerque viajou para o Arraial Novo do Rio 
das Mortes, novarncnte corn pequena escolta. Scu discurso na porta da igreja 
relernbrou aquele de Mascarenhas e Lencastre, fazendo notar corno tais dis-
térbios eram urn desservico ao rei e em detrimento dos colonos, exortando seus 
ouvintes a se dedicarern a mineracao, e nao as arrnas. Ficando no arraial, asse-
gurou aos emboabas que eles nada tinharn a terner da partc dos paulistas em 
Sao Paulo, aos quais o governador havia despachado urn jesuita corm emissa-
rio. Percebendo a incredulidade a seu redor, despachou um batedor, que vol-
tou corn a noticia de que os paulistas estavarn ja cm Guaratingueta. 0 gover-
nador mostrou coragern pessoal, rnas o encontro que se seguiu foi ignorninioso. 
Urna forca dc oito a dez mil paulistas avancava sobre Minas, cornandada por 
Arnador Bucno da Vciga e Albuquerque os cncontrou na estrada dc 
Guaratingueta. Na ocasiao, ele nao fez urn apelo direto a Bueno, mas a seus 
cabos, para que rctornassern a Sao Paulo. Agindo dessa forrna, Albuquerque 
negou a Bueno o reconhecirnento de seu papel de lider, cnquanto tambérn 
rninava sua autoridade, tentando insuflar dirvidas em seus subordinados. 0 
governador usou a mesma estrategia empregada antes corn tanto sucesso: ape-
lar para o norne do rei c relembrar aos paulistas que des cram "vassalos de el- 
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rei dc Portugal". Tambern mcncionou que enviaria urn relatório ao soberano, 
que haveria urn inquérito sobre todos os "desacatos" cometidos contra os 
paulistas e que os responsaveis seriam levados a justica. Albuquerque errou 
por completo na avaliacao de seus ouvintes. Os cabos rejeitaram esta abertura 
e, na "lingua da terra", ameacavam matar "este puto emboaba". Albuquerque 
e sua comitiva fugiram expeditamente. 

As difcrcntes fases da viagem de inspecao de Albuquerque a Minas tive-
ram diversas consequencias. No trato corn Nunes Viana ele teve sucesso, tanto 
quanto em suas politicas e acoes de cooptar o povo corn a criacdo de vilas, 
satisfazendo as aspiracOes dos colonos, c, ao mesmo tempo, impondo institui-
cOes de governo local. Talvez o sucesso tenha reduzido sua precaucao. No 
Arraial Novo ha sinais de superconfianca e de relutancia em considerar o con-
selho que the foi dado pelos cmboabas. Suas afirmacdes de ser capaz de forcar 
urna retirada paulista cairarn em ouvidos moucos, descrentes. Ernbora os 
emboabas respeitassern sua autoridade, como foi tarnbérn no caso de 
Mascarenhas e Lencastre, a eloqUencia dos governadores perdeu credibilidade. 
No trato corn os paulistas Albuquerque avaliou mal a situacdo. Seu apelo foi 
inadequado. Sua estrategia em não confrontar Bueno pode ter enfraquecido 
sua posicao c sugere quc ele nao possuia uma inforrnacao-chave: a de que ern 
1 0  de abril de 1709 a Camara de Sao Paulo havia registrado a indicacao, por 
aclamacao popular, de Bueno como "cabo maior e defensor da patria", man-
dando-o cumprir obrigacoes a servico do rci ate o tempo em que a Coroa ou o 
governador houvessern por bern.m Adernais, enquanto a velocidade e uma 
pequena escolta cram vidveis nos primeiros estagios, doravante, a ausencia de 
urna grande forca, para infundir respeito e ate medo nos paulistas, condenou 
seu projeto. Oliveira registra que Albuquerque "experirnentou algumas 
desatcncoes". Esta não fbi a Ultima visita de Albuquerque a Minas. Ele assu-
miu o governo da nova capitania de São Paulo c Minas c, deixando urn subs-
tituto no governo do Rio de Janeiro, fixou residencia ali. Ele foi acornpanhado 
pelo primeiro ouvidor a ser instalado em Vila Rica. Quando o corsario bretao 
René Duguay-Trouin invadiu c ocupou o Rio de Janeiro (1711) Albuquerque 
liderou urna forte tropa de voluntarios mineiros para libertar a cidade. 

Estes docurnentos lancam luz nos antagonisrnos entre "forasteiros" e "Ii-
lhos da terra", nos grupos étnicos, na identidade c nas interacOes entre os re-
presentantes da Coroa c o povo de Minas Gerais do comeco do século XVIII. 
Também levantarn assuntos rnais amplos, que transcendem esta década e esta 
regiao, e podem ser discutidos no contexto da história do Brasil colonial e ate 
nas relacOes Metrópole-cothnias no Império português ultrarnarino. 

I O . Aureliano Leite, 0 cabo-maior dos paulistas na guensi coin os emboabas (Sao Paulo: Livraria Martins, 
I 942), pp. 81-85. 
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O primeiro diz respeito a marginalizacao das pessoas nascidas na Ameri-
ca na rnentalidadc da MetrOpole. Vistas do centro, isto é, de Portugal, que era 
(segundo os metropolitanos) a epitome da ortodoxia religiosa, da civilidade, da 
moralidade e da estabilidade, a terra e as pessoas do Brasil eram marginaliza-
das, na medida em que se desviavam desses ideais. Isto se aplicava não so aos 

individuos, seus valores e modo de vida, mas se estendia ao clima c ao territó-
rio. A infinita extensao do sertdo despertava medo nos curopeus, acosturnados 
a espacos controlados. No nivel humano, pessoas portuguesas de naseirnento 
cram vistas corno mais proximas do ideal. Pessoas nascidas no Brasil mas corn 
ascendencia portuguesa por ambos os lados era algo que se afastava do mode-
lo. A rnarginalizacao se acelerava a medida que incluia pessoas de paternidade 
racial mista, de naturalidade ou asccndencia amerindia e africana. O jesuita 
Alexandre Valignano apresentou para a India portuguesa uma escala bascada 
no local de nascirnento e na raca." Havia tambern a maledicencia de que os 
arnericanos natos perdiam na fibra moral c na forca fisica para os nascidos na 
Europa. Tais cornentarios pejorativos e dcgradantes não se lirnitavam a Me-
trópole portuguesa: cornentaristas espanhOis c ingleses fizcram observacOes 
analogas.' 2  A linguagern usada por Olivcira na "Relacao" rellete cstas atitu-
des. Em uma época em que os carijós e as pessoas descendentes de africanos 
cram chamados de "inimigos internos", associar paulistas a cles, como no co-
rnentdrio "viesse corn abalroada como costumavam fazcr corn paulistas, carijós 
e pretos", é proceder a urna difarnacdo por associacao. Enquanto os emboabas 
do Arraial Novo eram disciplinados, resolutos e dc "constancia firme", os 
paulistas eram descritos corno covardcs, caóticos e interesseiros. Oliveira exal-
ta a forca moral de um ernboaba, descrevendo-o como um "emboaba confi-
dent:C. Elc introcluz o tuna da degencracao associada ao nascimento na Ame-
rica, contrastando este emboaba exemplar corn "os mais, casados corno cste, 
[que] cram de Serra Acirna e pela enxertia degeneravarn de serern ernboabas". 

Os paulistas cram urna anornalia para os portugueses natos. De urn lado, 
cram dc ascendencia portuguesa, falavam portugucs, praticavam o catolicis-
mo, eram capazes de feitos hereicos, demostravarn coragern indiscutivel, e sua 
vila de São Paulo tinha os equiparnentos administrativos c institucionais e edi-

ficios ptiblicos tanto civis quanto religiosos -- de uma vila portuguesa. De 

Alexandre Valignano, "Sumario de las cosas que pertenecerem a la provincia de la India 
Oriental", citado corn comentários em C. R. Boxer, Race Relations in the Portuguese Colonial 
Empire, 1415-1825 (Oxford: Clarendon Press, 1963), pp. 62-63. 

i 2. Carole Shammas, "English-Born and Creole Elites in Turn-of-the-Century Virginia", em 
Ifliad W. 'Fate e David L. Ammerman, editores, The Chesapeake in the Seventeenth Centug (New 
York: W. W. Norton & Co., 1979), especialmente pp. 284-87. 
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outro lado, muitas vezes, tinham sangue amerindio, falavam as linguas indige-
nas, tomavarn indias como esposas e concubinas, opunham-se as autoridades 
civis e religiosas c mostravarn desdém aos representantes da Coroa c aversao a 
leis, alvarás e ordens-régias. Embora não tao marginalizados como o foram os 
ciganos e os cristaos-novos, que cram sistematicamente exilados da Metrópole 
c hostilizados no Brasil, os paulistas tinharn em comum coin esses grupos o fato 
de constituirem urn grupo étnico. Talvez eu deva definir o termo "grupo étni-
co". Membros de urn grupo étnico compartilham uma ascendencia comum 
(real ou percebida), caracteristicas culturais (inclusive linguisticas) relevantes, 
tracos somaticos, atitudes, valores e comportamentos. As pessoas ja nascem 
membros de urna comunidadc étnica, ao invés de se associarem a ela. Por laws 
de sangue ou por parentesco imagindrio, membros de urna comunidade etnica 
sao freqUentemente parentes. De grande importancia é o fato de que os rnem-
bros de tal grupo percebem e idcntificam a si mcsmos como pertencentes ao 
grupo, c por isso distintos dos "outros" c que os "outros" identificam este grupo 
como distinto. No cerne de urn grupo étnico esta a nocao de aseendencia 
mum. 0 debate é acirrado sobrc se e a ascendencia comum ou a cultura c 
consciencia de pertencimento compartilhadas a caracteristica diferencial mais 
importante. ' 3  De acordo corn qualquer urna das definicoes, os paulistas consti-
tuem urn grupo etnico. Foi precisamente este senso de "scr outro" quc pertur-
bava, no Brasil, a Coroa portuguesa e ate os colonos portuguescs natos. Auto-
suficiencia, distancia, inacessibilidade, mobilidade e independencia de espirito 
tornavam-nos refratários ao controle regio. 0 fato de os paulistas permanece-
rem intocados pelo podcr real foi atribuido a sua localizacao periférica c 
ausencia de urn centro fixo. A própria vila de Sao Paulo tinha uma pequena 
populac5o residente, mas scrvia corno ponto dc partida para as bandeiras. 0 
fato de csta marginalizacao e posicao periférica nao tcrcm sido, por si mesmas, 
protecao contra um rei determinado a incorporar o interior do Brasil ao Impé-
rio c a centralizar o governo foi demonstrado no decorrcr do século XVIII. 

Os paulistas nao cram os Unicos a ter urna forte idcn tificacao corn a terra. 
Criadores de gado nos sertOes de Pernambuco, Ceara, Piaui, Maranhao, Mi-
nas Gerais c Bahia compartilhavam esta afinidade. Lavradores de cana c se-
nhores de engenho devem ter tido também este atributo tehlrico. A identifica-
cao entre o homem e a terra era expressa pela designacao de "poderosos do 
sertao". Nao esta rnuito claro sob quais circunstancias os colonos se identifica-
yam rnais corn o Brasil do que corn Portugal. A correspondencia de urn estu-
dante baiano na Universidade de Coimbra na década de 1690 sugere clara-
mente que entre o grupo dc emigrantes brasilciros na Universidade dc Coimbra 

13.  Adam Kuper e Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia (London e Boston: Routledge & 

Kegan Paul, 1985), pp. 267-69. 
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havia urn forte senso de identidade e de solidariedade compartilhadas, como 
brasileiros natos.' 0 fenOrneno de urna residencia prolongada no além-mar 
levar a uma mudanca da afeicao pela terra natal para a de residencia não foi 
lirnitado ao Brasil. 0 Ceildo ensejou urna alienacdo similar da afeicao entre 
colonos portugueses, mas o amor pelo lugar de domicilio não significa necessa-
riamente uma dirninuicao na subrnissão a Coroa ou do orgulho de ser portugues. 

A observacao de Oliveira de que os procuradores paulistas do Arraial 
Novo aceitaram as cartas-patentes do governador Mascarenhas e Lencastre 
corno "capitaes de auxiliares" levanta urn tema comurn a todas as partes do 
Irnperio portugues, ou seja, o emprego de instrumentos por parte do rei ou 
governador para cooptar os nao-europeus: graus de cavaleiro, titulos, beneficios, 
cartas de merce corn a assinatura real. Estes podem ter sido ernpregados para 
inclinar as atitudes dos dirigentes locais em favor dos portugueses, para lubrifi-
car os rnecanismos de negociacao ou para garantir apoio. Tais favores nao so 
jogavam corn a vaidade dos não-europeus (e os portugueses nao eram irnunes), 
mas o reconhccirnento por urn rei estrangeiro poderia realcar seu prestigio 
entre seu próprio povo. Na Africa e na Asia os não-europeus eram recompen-
sados pelos rcis portugueses corn titulos de cavaleiros das ordens militares, in-
cluindo a Ordem de Cristo. Em cornparacão, no Brasil, a Coroa portuguesa 
foi mais cautelosa na distribuicao de habitos das ordens militares aos pioneiros 
da exploractio e do povoamento a brasileiros natos por leal servico a Coroa e 
em reconhecirnento das contribuicOes de agricultores, comerciantes e 
mineradores a econornia .' 5 Mas Dorn Joao V estava bern consciente da impor-
tancia do reconhecimento real: urna carta régia de 29 de outubro de 1712 
honrou os moradores do Rio das Mortes pcla sua lealdade e prestcza ern se 
apresentarem corno voluntarios para libertar o Rio de Janeiro. 

Tais honrarias constituiam parte de urna estratégia, nascida do 
pragmatismo, por parte da Coroa portuguesa. Para sua sobrevivencia, o Irn-
pério portugues era extrernarnente dependente dos nao -portugueses e, as ve-
zes, de nao -católicos e nao -europeus.' 6  A Asia portuguesa proporciona nume-
rosos exemplos de compromissos secretos ou dclicados confiados a judeus, 
muculmanos e nao-portugueses. Por sua prafica c habilidade de sobreviver no 

14. "Se os filhos do Brasil não excedem os de Portugal, ao menos os igualam", citaclo em A. J. 
R. Russell-Wood, "Relato de um caso luso-brasileiro do século clezessete", Studia, 36 (1973), 
especialmente pp. 30, 34-35. 

1 5. C. R. Boxer, Portuguese Society in the Tropics, The Municipal Councitr of Goa, Macao, Bahia, and 
Luanda, 1510-1800 (Madison e Milwaukee: University of Wisconsin Press, 1965), pp. 105- 
6; Stuart B. Schwartz, Sugar Plantatims in the Fornuition of Brazilian. Socthty: Bolna, 1550-1835 
(Cambridge: Cambridge University Press: 1985), pp. 272-74, 275-77, 284-85. 
G. V. Scammell, "Indigenous Assistance in the Establishment of Portuguese Power in Asia 
in the Sixteenth Century", Modern Asian Studies, 14:1 (1980), pp. 1-11, e "The Pillars of 
Empire: Indigenous Assistance and the Survival of the 'Estado da India', c. 1600-1700", 
Modern Asian Studies, 22:3 (1988), pp. 473-89. 
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sertao, conhecirnento do território, proficiencia lingaistica e dorninio das 
cas de combate, os paulistas atrairarn a atencao real para rnissbes especiais, 
corno os ataques a quilombos. A Coroa também reconheceu que, scja no inte-
rior do Brasil ou de Angola, seja em regiOes da Asia portuguesa, distantcs da 
intervencao da Coroa ou da autoridade do vice-rei, havia individuos dos quais 
ela era dependente se quisesse rnanter qualquer aparencia de autoridade por-
tuguesa. Manuel Nunes Viana recai nesta categoria. A "Noticia" o rctrata como 
urn fanfarrao que rnatou urn homern na Bahia, foi chamado perante o gover-
nador-geral e negociou urn acordo para manter sua liberdade, em troca de urn 
auto-cxilio no sertão. Sua obediencia a ordern de Albuquerque de rctornar a 
seus currais nao foi o firn de suas relacoes, as vezes tempestuosas, corn os gover-
nadores de Minas Gerais. Assurnar o repreendeu por interferir no livre transito 
ao longo da rota do vale do Sao Francisco para Minas e, mais tarde, ele foi 
preso. Quando Nunes Viana retornou a Portugal, ou mesmo se retornou (corno 
e afirmado na "Noticia"), não ficou claro. Mas, a despeito de setts registros 
tumultuosos, seus servicos foram reconhecidos pelo rei Dom Joao V corn o 
habito da Ordem de Cristo, a patente de coronel da rnilicia, a alcaidaria-rnor 
de Maragogipe e o posto de escrivao da Ouvidoria do Rio das Velhas. 0 papel 
atribuido, na "Macao", ao infante dom Francisco, intercedendo cm seu be-
neficio, cxige futura pesquisa. Se o conde de Assurnar o caracterizou como 
uma praga que infestou Minas c o sertdo, na Bahia o marques de Angeja (vice-
rci, 1714-1718) cstava em bons terrnos corn Nunes Viana. 17  Provavelmente 
ambos os representantes da Coroa estavam certos. Ter de recebido favores 
reais foi urn tributo ao pragmatismo de dom Joao V, que reconheceu, como o 
fizeram alguns contemporaneos de Nuncs Viana, quc o sertao do Brasil cstava 
fora do alcance do braco da lei, das companhias militares, dos coletores de 
impostos c dos servidores de Cristo e de Sua Majestade, e que uma persona-
gem como Nuncs Viana inspirava suficiente respeito, ou medo, para levar urn 
tanto de autoridade e, possivelmente, de estabilidade a regiao turbulenta.'' 0 
dilema do rei era bem expresso pelo proverbio: "Quem nao tern cdo 
caca corn gato." 

Aquilo quc viria a ser designado como Guerra dos Ernboabas, mas quc 
os conternporaneos referiam corno urna revolta, tido foi um incidente isolado 
de confronto entre dois grupos distintos dentro do Brasil ou entre colonos c 
au toridades da Coroa. Outras insurreicOes incluiram o Maranhao (1684), a 
Guerra dos Mascates (1710-1711) em Pernambuco, Vila Rica (1720), a Incon- 

17 Boxer, The Golden Age of Brazil, pp. 364-5; ver também documentos n. 82, 867, 889, 892, 
1680 e 2572 em Caio C. Boschi (Coord.) Inventdrio dos manuscritos avulsos relatinos a Minas 
Gerais existentes no Arquivo Historico Ultramarino (Lisboa). (Belo Horizonte: Fundacdo Joao Pi- 
nheiro, 1998). 
A. J. R. Russell-Wood, "Manuel Nunes Viana: Paragon or Parasite of Empire?", The Americas, 
87:4 (1981), pp. 479-98. 



fidencia Mineira (1789), a Revolta dos Alfaiates em Salvador (1798) c cm 
Pernambuco (1801, 1817). A maior parte dessas insurreicOes foi de duracao 
limitada, carecia de urna base de sustentacao rnais ampla e raramente teve 
repercussOcs além da localidade ou regido irnediata. Muitas Tido chegararn a se 
concretizar e foram traidas ou abortadas prematuramente. 0 rnonopólio do 
sal e os altos precos provocaram ataques aos depósitos de sal em Santos (1710, 
1734) e contra a casa do fornecedor de sal cm Salvador (1710). Periodicarnente, 
havia protestos locais contra os impostos, notavelmente no sera() de Minas 
Gerais, como aprendernos das pesquisas de Luciano Raposo de Almeida 
Figueircclo. As hostiliclades entre paulistas e emboabas tiveram limitada dura-
cao, envolveram pequena perda de vidas e aconteceram essencialmente nas 
cornareas do Rio das Velhas, Ouro Preto e Rio das Mortes. Mas forarn alta-
mente significativas pclo fato de que refletiram desconfianca e antagonismo 
profundamente arraigados entre aqueles que se auto-identificavam corn a 
Metrópole, ou o nncleo, e aqueles que se identificavarn coin a America, ou a 
periferia. Tais tensOcs estiverarn prescntcs no Brasil do século XVII e cstavam 
ainda presentes as vesperas ou apes a Independencia. Nern na India, nem na 
Africa portuguesas eclodiram tensOes comparaveis na violencia. Se este foi um 
caso de excepcionalidade do Brasil no scio do Imperio portugues, quando visto 
no contexto da America, o que ocorreu em Minas foi uma manifestacao brasi-
leira das tensOes entre aqueles nascidos na Europa e os crioulos, igualmente 
prcsentes na America espanhola e britanica. 

Episedios nos quais um governador colonial foi obrigado a recuar peran-
te a oposicao local ndo acontecerarn so em Minas. Em 1643, o Senado da 
Camara e o povo de Tanger forcaram a substituicao de urn governador quan-
do perceberam que cle favorecia a causa espanhola. Em 1710, o governador 
de Pernambuco foi forcado a fugir para Salvador. Em 1732, o Senado da Ca-
mara do Rio dc Janeiro, dominado pelos comerciantes, forcou o retorno do 
governador Luis Vahia Monteiro. Do mesmo modo, mais tarde, em 1805, o 
governador de Goias fugiu por causa de pressbes locais. Na America britanica 
continental, podcrosos colonos da Virginia forcararn a deposicao do governa-
dor Harvey no século XVII. Quando o governador-geral e o intendente da 
Martinica tentaram implernentar reformas ordenadas pelo rei frances, os fa-
zendeiros se rebelaram c os cmbarcararn de volta a Franca (1717) — um fait 
accompli que o governo metropolitano aceitou. Na America espanhola, "cabildos 
abiertos" cram proeminentes como a voz das aspiraedes crioulas, e nenhurn 
mais que o de Buenos Aires, que prendeu o vice-rei espanhol (1810), ou o de 
Santa Fe de Bogota, que depels o vice-rei.' 9  Nesse contexto mais amplo, a recu- 
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sa dos emboabas em permitir ao governador Mascarenhas e Lencastre que 
prosseguisse ou a Kan paulista que forcou o governador Albuquerque a voltar 
precipitadamente para o Rio não foram excepcionais. 

A esse tempo nao havia em Minas em evidéncia qualquer forma de nego-
ciacao construtiva entre ernboabas c paulistas ou entre governadores e Manuel 
Nunes Viana, como o cabeca norneado pelos emboabas, c os lideres dos 
paulistas. A auséncia de "autoridade negociada" (para usar o termo cunhado 
pelo historiador norte-arnericano Jack P. Greene) pode ser atribuida ao carater 
"instantâneo" do povoamento de Minas e ao irnenso desafio de tentar trazer 
estabilidade para populacOes multiculturais, que foram colocadas juntas e nao 
tiveram a oportunidadc dc se acomodar c chegar a urna certa coesao c espirito 
comunitario ao longo de várias decadas. A erecão de vilas foi critica na criacão 
de entidades de governo local corn autoridade legitirna, cujos representantes 
pudessem se tornar vozes para a expressao dos colonos. Em Minas, os senados 
da camara colocaram de lado as diferencas individuais c negociaram corn os 
governadores para derrogar ou modificar a implementacao das ordens reais 
concernentes aos quintos, para requerer a Coroa urna universidade no Brasil 
ou urna segunda relacdo no Rio de Janeiro. Mas naquela época descrita na 
"Relacdo", e que ocupa a major parte da "HistOria", era ainda muito cedo 
para os grupos evoluirem em urna sociedade ou para que o intcresse próprio 
fosse subordinado ao bern comum. 

Autoriclade e legitimiclade são temas cornuns "Relacao" e "História": 
a lcgitimidade de um seleto grupo seja ele constituido por paulistas ou 
emboabas - para abrogar a si rncsmo a autoridadc moral de escolher urn lider; 
a legitimidade da autoridade derivada de tal processo; a autoridade investida 
cm govcrnadores c representantes da Coroa; a autoridade de govcrnadores 
para dcicgar autoridadc a outros. Dcsafios dos colonos a autoridadc dos gover-
nadores não devem ser confundidos corn desafios a autoridade divina investida 
nos reis. Ha innmeros casos na histeria do Brasil colonial de expressOes, tanto 
individuais como coletivas, de lealdade ao rei, cuja autoridade era invulneritvel. 
Urn componente essencial da realeza era a magnanimidade, que mesmo tem-
perada corn pragmatismo não solapa seu caráter absoluto. Nem no caso da 
Guerra dos Mascates, nem no da Gucrra dos Emboabas houve aquela exem-
plar punicao draconiana e execucao dos lideres, como ocorreu corn Manuel 
Beckman, Filipe dos Santos, Joaquirn Jose da Silva Xavier, ou a cxecucão de 
quatro cabecas da Revolta dos Alfaiates ou dos doze executados em 
Pernambuco, em 1817. Na Guerra dos Mascates e na Guerra dos Emboabas, 
e em algurnas ocasiOes mcncionadas acirna, foi assegurada uma anistia geral 
pclo governador ou pelo rei. Entretanto, sc as ordens reais dc 22 dc agosto de 
1709 excluindo Nunes Viana e Bento do Amaral Coutinho de tal anistia tives-
sem chegado as rtnos dc Albuquerque antes de sua partida de Minas as conse-
quencias podcriam ter sido muito diferentes para esses dois lideres. 0 uso da 
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anistia e do perddo requer pesquisa futura. Não so eles reforcaram a autorida-
de moral do rei, mas foram instrurnentos a serem invocados pelos governado-
res colocados em posicOes insustentaveis e sem tropa para forcar a obediencia 
ou impor a estabilidade. ✓ram dispositivos que poderiam exercer pressao no 
espirito de individuos ou grupos, tornando os colonos menos resistentes ao man-
do da Coroa ou a centralizacao do governo. Em ultima análise, garantir per-
dOes individuais ou anistias gerais era o reconhecimento tácito da incapacida-
de da Coroa de controlar a oposicdo organizada ou de suprimir urn levante 
maior, mas foi urn eficiente instrumento de governo para dispersar tcnsbes quc 
poderia ► n, de outro modo, ter infestado ou se espalhado além de uma regido e 
ameacado a India ou a America portugucsas. 
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