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Resumo: 0 Mapa dos negros que se capitaram desde que princzpiou 

a capitafiio em cada uma das comarcas, que integra a colecao de docu-
mentos do Códice Costa Matoso, tem sido amplamente utilizado pe-
los historiadores, que, na maioria dos casos, buscaram extrair des-
ta fonte os dados sobre a populacao escrava e forra da capitania de 
Minas Gerais no periodo de fastigio da atividade mineradora. Foi 
a partir do Mapa que se estabeleceu em cerca de 100.000 a media 
anual de escravos que se encontravam laborando nas Minas na 
primeira metade do setecentos. 

0 objetivo deste artigo e o de avaliar, a partir da legislacao 
que regulou a cobranca do tributo, assim como da analise de algu-
mas matriculas referentes a capitacan, a real abrangencia dos da-
dos sobre a populacao liberta da capitania, contidos no Mapa. 

Abstract: The Mapa dos negros que se capitaram desde que princi-

piou a capitaciio em cada uma das comarcas, which integrates the 
document collection of the Códice Costa Matoso, has been largely 
used by historians who, nine out of ten, seek for data about slaves 
and set free population in the Minas Gerais' Captaincy, during 
the mining activity summit. It was from the Mapa that the annual 
average of slaves who were found working in Minas in the first 
half of the 1700's was calculated at the range of 100.000. 

Therefore, the article's objective is to evaluate the very data 
range of the set free population of the Captaincy included in the 
Mapa, starting at the tax collection regulative legislation as well as 
at the analysis of some enrolments related to the "capitacao". 
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1. Introducao. 

0 Mapa dos negros que se capitaram desde que principiou a capitaftio em cada uma 
das comarcas, que integra a colecao de documentos do "Códice Costa Matoso' , é urn 
registro importante que auxilia na cornpreensao do intrincado sistema fiscal 
implantado nas Minas, ao longo do século XVIII. 

As fontes originais, que certamente serviram de base a confeccao do Mapa, 
foram os dados produzidos pelas Intendéncias, entre os anos de 1735 e 1750, 
periodo em que vigorou o sistema de capitacao. As Intendéncias, localizadas 
em cada urn dos principais distritos da capitania, possuiam jurisdicao privativa 
em todas as matérias que dissessem respeito a capitacao. Uma vez procedida a 
cobranca, executada nos meses de janeiro e junho, os registros dos escravos e 
censo das inchistrias, feitos pelas autoridades fiscais de cada localidade, eram 
enviados ao Governador da Capitania a quem cabia encaminha.-los ao Conse-
lho Ultramarino. 

Apesar dos Livros Fiscais das Intendências listarem os cativos, os libertos, 
os comerciantes — divididos em tres categorias: os de loja grande, mediana e 
inferior — os donos de boticas e os oficiais mecânicos, apenas os escravos e os 
forros aparecem quantificados no Mapa. Além disso, o documento difere da-
queles enviados pelas autoridades coloniais das Minas ao Conselho Ultramari-
no, no periodo em questao, dos quais constam o resumo do rendimento dos quin-
tos nas diversas Comarcas e nao a listagem da populacao capitada 2 . 

A prestacao de contas a Coroa, sobre o estado geral da Fazenda Real, era 
urn dos encargos dos Ouvidores. No cumprimento desta tarefa, o Ouvidor de 
Vila Rica, Caetano da Costa Matoso, enviou Carta a D. Joao V, datada de 9 
de marco de 1749, dando conta sobre a situacao fazendaria de Minas Gerais 3 . 
Assim, é possivel que o Mapa tenha sido elaborado pelo proprio Costa Matoso, 
corn objetivo de integrar novo Relatório a ser encaminhado ao Rei. Isto nao 
exclui a possibilidade de que outra fosse a origem do docurnento cabendo a 

FUNDA4.A0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 46, p. 406-413. 
Como exemplificam, dentre outros, os documentos que se seguem: "Mapas do rendimento 
da capitacao da Intendencia da Vila do RibeirAo do Carmo, dos Ultirnos 6 meses de 1735 e 
do ano de 1736" e a "Relacso do rendirnento da capitacao da Intendéncia de Vila Rica e 
seu termo, da 1" matricula, correspondente aos primeiros 6 meses de 1735, apresentada 
pelo tesoureiro Joao de Melo Fernando ao Intendente Domingos da Silva.". AHU- Con. 
Ultra. - Brasil /MG - Cx: 30, Doc.: 59 e AHU- Con. Ultra./MG - Cx. 30, Doc: 55, respec-
tivamente. BOSCH, Caio César (coord.). Inventario dos manuscritos avulsos relativos a Minas Ge-
rais existentes no Arquivo Histórico Ultranzarino ( Lisboa). Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinhei-
ro/Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1998, p.128-129. 
Carta de Caetano da Costa Matoso, ouvidor de Vila Rica, para D. Joao-V, dando-Ihe conta 
do estado da Fazenda Real e da execucao dos contratos. Local: Vila Rica. AHU-Con. Ultra.- 
Brasil/MG-Cx:53, Doc.: 48. Ibidem, p. 236. 
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Costa Matoso, diligente em reunir as fontes essenciais a História de Minas 
Gerais, incorporá-lo ao importante acervo que logrou reunir e que hoje leva o 
seu norne. 

As informacoes contidas no Mapa foram recorrenternente utilizadas pela 
historiografia4, no sentido de estabelecer estimativas acerca dos contingentes 
da populacao cativa e forra existentes nas Minas, no periodo de auge da ativi-
dade mineradora. As atencoes, no entanto, estiveram quase sempre voltadas 
para os dados relativos aos escravos. Feita esta constatacao, optou -se, neste 
artigo, pela abordagern dos dados referentes a populacao manumissa, relacio-
nada no Mapa, corn o objetivo principal de indicar em que medida os nnmeros 
fornecidos para os libertos se aproxirnarn do contingente real de forros que 
habitavam a capitania, no periodo entre 1735 e 1750. Aos dados constantes no 
Mapa foram acrescidas informacoes extraidas de tres rnatriculas da capitacao 
referentes aos Sertöes, no ano de 1736', Sabara, em 1737' e Vila Rica, para o 
ano de 1746 7 . 

• 

2. Os forros e a capitacao. 

Os dados sobre a populacao forra, relacionados no Mapa dos Negros que se 
capitaram..., não mereceram a rnesma atencao, por parte dos historiadores, que 
aquela dispensada aos escravos. Roberto Simonsen' e Mafalda Zernella2, por 
exemplo, nao fizeram qualquer comentario acerca dos ninneros contidos na 
lista, relativos a este segmento da populacao. 

4. Refiro-me aqui ao seguintes trabalhos: SIMONSEN, Roberto. História Econtimica do Brasil, 
SR) Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978, 8" ed. ( 1" ed: 1937); ZEMELLA, Mafalda. 0 
abastecimento da capitania de Minas Gerais, Sao Paulo: USP, 1954, Tese de doutorado; 
GORENDER, Jacob. 0 escravismo colonial, São Paulo: Atica, 1980; BOXER, Charles R. A 
Idade de ouro do Brasil: dores de crescimento de unia sociedade colonial 1695-1750. SA() Paulo: Cia. 
Editora Nacional, 1963 e PINTO, Virgilio Noya. 0 ouro brasileiro e o comercio anglo-portugu'es: 
uma contribukiio aos estudos da economia atliintica no siculo XVIII. São Paulo: Eclitora Nacional, 
1979. 

5. Lisboa, ANTT, Livros do Brasil, 10. Devo a cessão de urna cópia cleste documento a Rena- 
to Pinto Venâncio, a quem agradeco. Nos Sertöes, que compreencliarn a porcão ao norte da 
capitania, a matricula era realizada anualmente, corno se pode observar a partir do Mapa 
dos negros Tie se capitaram... 

6. "Registro de pagarnento de capitacão de negros forros". Delegacia Fiscal, 2" Colecão, n"2016, 
1737, Arquivo Piablico Mineiro. Nao foi possivel especificar se a matricula é relativa ao 1" 
ou ao 2" sernestre de 1737. 

7. "Pagamento da capitacao referente ao 1" e 2" sernestre de 1746, corn registro cle multas", 
Delegacia Fiscal, 2" Colecao, n"2027, Arquivo PUblico Mineiro. 

8. Op. cit. 
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A austeridade dos dados constantes no Mapa, a respeito do contingente 
de libertos, distribuidos pelas diversas Comarcas mineiras, por sua vez, não 
impediu que Charles Boxer reiterasse, ao longo de seu trabalho, e sem a apre-
sentacdo de qualquer fonte documental suplementar, a afirmacdo de que a 
capitania de Minas Gerais teria ostentado as maiores taxas de alforria do Brasil 
escravista"'. Ta1 incongruência, contudo, rid() passou despercebida a Jacob 
Gorender, segundo o qual: 

"A estatistica do Códice Costa Matoso, baseacla na matricula do imposto 
de capitacao, revela clue, entre 1735 e 1749, os homens de cor forros represen-
tararn, em media, cerca de 1,2% em confronto corn a populacao escrava. Em 
1735, foram computados 1420 forros; em 1749, 961. E evidente que, nesta fase, 
o preco do escravo era tao alto que nao pocliam cleixar de ser muito pequenas as 
possibilidacles de alforria. 0 panorama do periodo posterior ja se apresentou 
profundarnente cliverso. (...)."" 

Ainda que claramente empenhado em demonstrar que os indices de 
alforria, na epoca do auge da atividade mineradora, não singularizavam a 
capitania de Minas Gerais ate mesmo em relacao a outras regioes da America 
escravista, notórias pelos baixos niveis de manumissão, o autor de 0 escravismo 
colonial não deixa de observar que os marneros contidos no Mapa não refletem o 
total da populacao forra existente na regido. Isto se daria nao apenas pela 
inevitavel sonegacao, mas também pelo fato de que o tributo devido pelo liber-
to que possuisse escravos seria cobrado sobre o ralmero de cativos de sua pro-
priedade e não sobre sua propria pessoa."- 

Para Jacob Gorender, a indiscutivel preponderância de mulheres 
alforriadas ao longo de todo o século XVIII, seria suficiente para explicar o 
expressivo crescimento da populacao livre de cor e mestica, verificado na capi-
tania, em fins do século XVIII, num ritmo que permitiu que o contingente de 
libertos e seus descendentes passassem de 123 048 habitantes, na década de 70, 
para 177 539 — cerca de 41 % do total dos moradores da capitania — no ano de 
instalacao da Corte no Rio de Janeiro."' 

10. 
Op. cit. 

. 
Op. cit., p. 441. 

12. "As cifras de homens cle cor forros seriam algo maiores, pois nâo pagavarn a capitacao — e 
por isso nao eram matriculados — os libertos que fossem donos de escravos, nem os filhos de 
libertos. Haveria outrossim forros que fraudavam o fisco e o registro." Iclem, ibidem. 
"Verifica-se, no entanto, nos contingentes de pretos e pardos livres, a predomUlancia signi-
ficativa das mulheres, muito ao contrário do que sucedia na populactio servil. Dai ilk) se 
pode deixar de inferir clue eram maiores as possibilidades de alforria das escravas, através 
do concubinato ou casamento corn homens livres, fenômeno e.xplicável pela persistente 
inferioridade de nUmero de mullieres nos contingentes populacionais da raca branca. Dai 
também o crescimento rápido da populacao de mulatos livres em Minas Gerais." Ibidem, 
p.439. 
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A ausencia de dados especificos sobre os homens livres, negros e mesticos, 
para os anos entre 1735 e 1750, ao contrario do que se verificou anteriormente 
para as décadas de 1770 a 1808, impede uma comparacao mais detida entre os 
dois periodos. Contudo, ha que se perguntar se o crescimento experirnentado 
pela populacdo livre de cor, entre 1770 e 1808, nao guarda qualquer relacao 
corn os contingentes de forros registrados nos anos de cobranca do imposto da 
capitacao. A se considerar apenas os dados constantes no Mapa, e mesmo ad-
mitindo, corno parece correto, que as libertas constituiam ali a parcela rnajori-
taria dos forros, nap resta d6vidas de que, dada a sua inexpressividade nume-
rica, o contingente de libertos listado, tido seria suficiente para explicar o cres-
cimento da populacao mestica, verificado na capitania, nas Ultimas decadas do 
século XVIII. 0 incremento da populacdo miscigenada, em fins do setecentos, 
portanto, resultaria de urn suposto aumento do nnmero de alforrias, numa 
tendencia oposta a verificada na primeira metade do setecentos mineiro. 

Tais constatacoes, por sua vez, viriam apenas reforcar a conclusdo do 
autor de "0 escravismo colonial" de que o crescimento do marnero de libertos, 
em finais do século XVIII, partindo de niameros inexpressivos corno os verifi-
cados entre 1735 e 1749, correspondeu ao processo de decadencia da ativida-
de mineradora quando entdo "multiplicou o nUmero de alforrias", constituin-
do a manumissao urn expediente utilizado pelo proprietario a firn de desonerar-
se da rnanutencao de urn escravo que se tornara redundante e, no caso das 
alforrias condicionais, corn a possibilidade de reaver, no todo ou em parte, o 
investimento inicial feito na aquisicdo do mancipio. 14  

Sern duvida , os irnperativos de ordem econ6Inica forarn determinantes 
na decisão de muitos proprietarios de passarern carta de alforria a urn ou rnais 
de seus escravos, o que se verificou não apenas na regido mineradora. Porém, 
os interesses merarnente pecuniarios de urn senhor, ou ate rnesrno a 
racionalidade econômica da empresa, estão longe de explicar, por si 56, o 
intrincado processo que levava urn esCravo do cativeiro a liberdade. Revelar as 
diversas facetas que envolviarn a pratica de rnanurnissão não é o nosso objetivo 
aqui. A ressalva foi feita apenas corn o objetivo de relativizar urn argurnento — 
o do interesse econOrnico — introduzido pelo autor de 0 escravismo colonial, a firn 
de reforcar suas conclusOes sobre o rnovimento diacrônico da politica de alforrias 
na capitania de Minas Gerais. 

Os dados disponiveis sobre a pratica de manurnissOes em Mariana e na 
Comarca de Sabara, duas regioes que, de acordo corn o próprio Mapa, apre- 

14. "A conclusão a tirar consiste em que a mineracão, por si mesma, induzia a escravidão. 0 
que multiplicou o mamero de alforrias - sem afetar a base do regime escravista - não foi 
propriamente a mineracao, porem sua decadência." Ibidem, p. 442. Na mesma direcão 
afirmara Wilson Cano, em seu artigo "A economia do ouro em Minas Gerais (século XVIII)", 
que quando a milleracão "dobrava a finados", o proprietarios "sucateavam compulsoria-
mente a máquina". Contexto, São Paulo, n" 3, 1977. 



sentavam os maiores contingente de populacao escrava e forra da Capitania, 
ainda que nao permitam conclusOes acerca dos nUmeros totais da populacao 
liberta, apontam para urn quadro inverso ao apresentado por Jacob Gorender. 

Sobre Mariana chama a atencdo o fato de que, apesar de constar do 
cabecalho do documento de que se tratava do Mapa dos negros que se capitaranz 
desde que princzpiou a capitaciio em cada uma das comarcas ( grifo meu), ela 
apareca separada da Comarca da qual fazia parte, a de Ouro Preto, contando, 
inclusive, corn Intendência própria, certamente por abrigar o maior nUrnero 
de escravos da capitania", conforme apontado logo acima, seguida de perto 
pela Comarca de Sabará. As informaciies obtidas a partir do exarne dos papéis 
de liberdade, registrados nos Livros de Notas do Tabelido, abrangendo todo o 
termo de Mariana, para dois periodos compreendidos entre os anos 1735-1740 
e 1770-1775, revelararn que a incidencia de alforrias foi muito rnaior no mo-
mento de auge da mineracao — e que coincidiu corn o primeiro lustro da co-
branca do irnposto da capitacao — do que no momento de declinio da atividade.' 

As cartas de alforria, constantes nos Livros notariais, também constitui-
ram a principal fonte documental utilizada por Katlin H'iggins ern seu traba-
lho sobre a Comarca de Sabara., no século XVIII. De acordo corn a autora: 

"Apesar das lirnitacoes dos dados disponiveis, os mimeros sugerern que 

urn contingente relativamente maior de escravos recebia o prErnio da liberdade 

na prirneira metade do seculo em estudo do que no segundo. Nas prinieiras 

decadas da existencia de Sabath, o Livros Notariais registrararn uma media de 

26 cartas de alforria por ano. Na decada de 30 este ithrnero cresce para 36 e, de 

1740 a 1770 os registros foram de, aproximadarnente, 43 cartas por ano. Nos 

anos oitenta inicia-se o declinio das cartas atingindo 32 por ano e, na década de 

1790 o numero cai para somente 25 por ano, aproximando-se dos marneros 

encontrados para o inicio do seculo."" 

15. A condicao de sede do bispaclo nao pode explicar o fato visto que doze anos se passaram 
entre o periodo em que se inicia a capitacão e a elevação da Vila de Nossa Senhora do 
Carmo a cidade de Mariana. 

16. GONGALVES, Andrea Lisly. Cartas de liberdade: registros de alforrias em Mariana no 
século XVIII. Anais do VII Seminario sobre economia rnineira. Diamantina: CEDEPLAR, 1995, 
v. 1. p.197 a 218. 

17. "Despite the limitations of the data available, the figures suggest that relatively more slaves 
received awards of freedom in the first half-century of this study than in the second. In the 
first decades of Sabarh's existence, the extant notary records registered an average of 26 
letters of manumission per year. In the 1730s this number rose 36 and from 1740s through 
the 1770 the registrations per year were approximately 43. In the 1780s the numbers of 
letters begins to decline counting only 32 per year, and in the 1790s this number dropped to 
26. In the first decade of the nineteenth century registered letters of manumission numbered 
only 25 per year, approximately the figure found a century earlier. HIGGINS, Kathleen 
Joan. The Slave Society in Eighteenth-Centug Sabara: A Communi0 Study in Colonial Brazil. A 
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Os trabalhos citados acima est -do longe de ser conclusivos. No entanto, 
eles indicarri que os dados contidos no Mapa, sobre a populacdo forra, não 
possibilitam elucidar aspectos do comportamento da pratica de manumissdes, 
de acordo corn as conjunturas econômicas, corno pretendeu o autor de "0 
escravismo colonial". 

Ao que parece, também nao foram suficienternente considerados os con-
tingentes de populacao alforriada que não foram relacionadas no docurnento. 
A comecar pela evidéncia de que, por se tratar de urria notação essencialrnente 
fiscal, o resumo contido no Mapa, ja excluiria boa parte da populacao, corn 
destaque para os forros em cujo segmento social se encontravam os maiores 
contingentes de pessoas livres vivendo abaixo da linha de pobreza e, portanto, 
impossibilitados de concorrer para o pagamento de qualquer tributo. Nestes 
casos, por mais pressurosas que fossem as autoridades metropolitanas na fisca-
lizacdo do pagamento dos impostos devidos a Coroa, elas seriam incapazes de 
incluir a parcela da populacao miserável nos cálculos dos rendirnentos fiscais 
da Metrópole. 

O próprio Regimento da capitacão, no item que regulamenta o paga-
mento a ser efetuado pela populacao de libertos, encarregava-se de delimitar o 
universo daqueles que realmente encontravam-se sujeitos a exacao do tributo: 

"Todas as pessoas livres, européias ou americanas, que se achar que por 
suas mdos trabalham extraindo ouro nas minas, serão obrigadas a apresenta-
rem-se nas intendéncias e pagar capitacao, eles ou seus administradores, e da 
mesma sorte todos os negros e negras livres e todos os mulatos e mulatas forras 
que nasceram escravos, e como roceiros ou mineiros nao tiverem escra-

vos, e todas as pessoas que exercita'rem oficios, para o que haverá livro separa-
do, e se lhes darao bilhetes de paga; e todos os sobreditos que se não manifesta-
rem e pagarem e serdo exterminados das Minas e condenados em cern oitavas 
para a Fazenda Real ou denunciante." ( Grifo meu). 

Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy 
for the degree of Doctor of Philosophy. December, 1987, p. 198-199. Traduçâo minha. A 
principal limitaçâo das arnostras sobre alforrias, obtidas atraves dos documentos cartorários, 
relaciona-se ao fato de que nern todos os papéis de liberdade passados pelos senhores eram 
registrados, situacão que se agravava quanto mais distance se encontrava o liberto das areas 
urbanas. Kátia Mattoso estima em 80% o nnmero de cartas de alforria registradas nos 
tabeliSes, proporcão talvez válida para a cidade de Salvador. Alérn disso, nab e de todo 
possivel estabelecer, corn total seguranca, a proporcão dos Livros rernanescentes em rela-
cão aos que forarn efetivamente produzidos no periodo. Estudos recentes Vern apontando a 
necessidade de se consiclerar, para efeito do dilculo do nürnero total das alforrias, os dados 
contidos nos inventários visto que uma parcela considerável das manurnissöes teria sido 
concedida através de disposicoes testamenqtrias. Nesta caso, seria suficiente mencionar apenas 
que a parcela da populacao inventariada, n2io obstante as disposicoes legais que tornavarn 
obrigatoria a abertura de inventário dos bens de todas as pessoas faleciclas, estava longe de 
abranger a maioria dos habitantes do Brasil colonial. 
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A passagem em destaque indica que o pagarnento da capitacao, corno 
seria de se esperar, referia-se aqueles libertos que possuiam algum tipo de ocu-
pacao relativamente estavel, como sugerem os trabalhos em rocados ou lavras, 
certarnente realizados corn mao de obra de tipo familiar, sern a presenca de 
escravos. Nao se tratava, portanto, de toda a populacao manumitida existente 
nas minas. 

Os dados constantes no Mapa sobre a populacao forra para os anos iniciais 
da cobranca do tributo, sobretudo entre 1735 e 1739, mostram uma oscilacao 
brusca, descendente, do nUmero de libertos registrados em urn e outro periodo. 
0 caso mais extremo é o da Comarca de Sahara que teria apresentado 919 
forros na segunda rnatricula de 1736, total este que cai para 288, na segunda 
matricula de 1739. A queda verificada poderia talvez ser explicada pela con-
tracdo do ritrno de alforrias, o que, no entanto, nao encontra confirmacao nos 
registros notariais apontados logo acima. Outra possibilidade, seria a de que 
expressivos contingentes da populacao forra encontrassern na rnigracao para 
outras capitanias uma forma de se livrar do onus representado pela capitacao. 

Trabalhos recentes vém confirmando que a itinerancia era uma caracte-
ristica predorninante no interior da camada de homens livres pobres'". No caso 
dos forros, esta tendéncia seria ainda mais acentuada urna vez em que a rnobi-
lidade espacial, alern de significar a afirmacao da liberdade recérn conquista-
da, poderia consistir em defesa contra as ameacas de reescravizacão intenta-
das, sobretudo, por herdeiros inconformados corn as decisOes tornadas pelos 
titulares da propriedade. Na conjuntura em questao, portanto, a politica tribu-
taria pode ter funcionado como urn poderoso incentivo ao deslocamento da 
populacao de libertos de Minas em direcao a outras partes da colônia. 

0 exame das matriculas de forros tarnbérn auxilia na compreensao da 
queda abrupta da populacao de libertos, registrada de urn periodo para outro. 
Nesta documentacao, que sera analisada a seguir, rnultiplicam-se os casos de 
ex-escravos cujos nornes aparecem na lista seguidos da observacao de que teriam 
tido "baixa por justificar nao trabalhar" pelo que fica claro que, por não 
possuirern os recursos suficientes para o pagamento do irnposto devido, torna-
varn-se "insolventes". Assirn, pode-se conjeturar, corn o apoio da historiografia 

18. FARIA, Sheila de Castro. A coMnia ern rnotrimento: fortuna e familia no cotidiano colonial. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1998, em especial o capitulo II "Histórias esqueciclas: os andarilhos 
da sobrevivencia". A respeito da iterancia clas populacOes no Brasil colonial ver, ainda, 
NOVAIS, Fernando A. "CondicOes da privacidade tia colônia" e SOUZA, Laura cle Mello 
e "Formas provisorias de existencia: a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas 
fortificacoes. In: NOVAIS, Fernando A. e SOUZA, Laura de Mello e (orgs.) História da nida 
privada no Brasil: cotidiano e vida privada na Andrica portuguesa. Sao Paulo: Companhia das Le-
tras, 1997, p.13-39 e 41-81, respectivamente. 



que aponta as consequencias sociais danosas provocadas pela capitacae, que 
a própria cobranca do tributo acabou por levar ao "desaparecimento" de rnui-
tos manurnissos, antes matriculados, uma vez que o simples registro de seus 
nornes nao resultava, necessariamente, em pagarnento do montante estabele-
cido pela legislacao. 

Ha que se considerar, tambem, que os dados contidos no Mapa, lido con-
templam, como é óbvio, as criancas manurnitidas. Sheila de Castro Faria, em 
seu trabalho, ja citado, sobre os Campos de Goitacazes no século XVIII, chega 
a conclusão de que "a alforria de criancas era a privilegiada". 2" Se a conclusao 
da autora for valida para outras regioes do Brasil setecentista, tem-se urn argu-
mento a mais para se relativizar a representatividade dos dados sobre a popu-
lacdo forra, contidos no docurnento da capitacao. 

3. Os forros na analise de tres matriculas da capitacao. 

A docurnentacao sobre a cobranca do imposto da capitacao, produzida 
em cada Comarca, encontra-se dispersa pelos arquivos brasileiros e portugue-
ses. Dentro dos limites deste artigo, optou-se pela consulta a tres matriculas de 
capitacao, relativas aos anos de 1736, 1737 e 1746, abrangendo os Sertoes, a 
Comarca de Sabara e a sede administrativa da capitania, Vila Rica'', respec-
tivamente. A primeira lista traz a relacao dos proprietarios e dos seus respecti-
vos escravos — dentre os quais estdo incluidos os enfermos e foragidos citados 
nominalmente, seguidos dos valores pagos a titulo de capitacao". Nas duas 
Ultirnas matriculas foram listados, exclusivamente, e de acordo corn determi-
nacao legal, os rldo escravos. 

Os dados sobre o pagamento do tributo, registrados pela Intendencia de 
Vila Rica em 1746, encontram-se anotados em um forrnulario impresso. No 
entanto, tal formulario não parece ter estado disponivel para todas as Comarcas 
e/ou periodos em que vigorou a cobranca da capitacan, corno dernonstra a 
propria rnatricula de Sahara., integralmente manuscrita. Neste iiltimo docu-
mento acharn-se assentados apenas os habitantes forros sobre os quais deveria 
recair a cobranca do tributo. Ja no Livro de Vila Rica figuram, pela ordem em 
que estao dispostos, os proprietarios de vendas, seguidos pelos donos de estabe- 

O tema e abordado por FIGUEIREDO, Luciano R. de Alrneida em seu livro 0 avesso da 
memoria: cotidiano e traballto da niollier ens Minas Gerais no seculo XVIII. Rio de Janeiro: José 
Olympic); Brasilia: Edunb, 1993. 
Ibidem, p.107. 
Ver notas 4, 5 e 6. 
Os libertos proprietbrios de escravos encontrarn-se registrados juntamente corn os senhores 
livres. 
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lecirnentos medianos, pelos oficiais rnecânicos, os forros, os proprietarios de 
Boticas, os de Casas de Corte e, por firn, os donos de lojas pequenas. 

Infelizrnente, a Unica lista que relaciona os forros proprietarios de escra-
vos, a que se teve acesso, foi a dos Sertöes, de 1736. Nesta, dos 354 escravos 
registrados, apenas 4 tinharn forros como senhores: dois cativos angolanos de 
idade de 35 e 33 anos e urn crioulo de 25 anos, pertencentes ao liberto Manoel 
de Almeida, e um escravo, tambérn angolano, de 25 anos, de propriedade da 
negra forra Maria da Encarnacdo. Os nameros são inexpressivos mas, prova-
velrnente, rnantem relacoes corn as caracteristicas da area a qual abrangem: 
urna região predorninantemente pastoril distante dos centros urbanos rnais 
importantes. Ainda assim, eles servern para confirrnar que os forros não esta-
vam ausentes do conjunto de proprietarios de escravos, nurna tendencia que 
deveria se acentuar para as areas economicamente rnais dinamicas da 
mineracão. 

No docurnento relativo a Sabara, para urna das rnatriculas do ano de 
1737, estdo registrados 259 libertos. Neste rnesmo ano, o terceiro da cobranca 
da capitacao, a Comarca de Sabara teria registrado, de acordo corn o Mapa dos 
negros que se capdararn..., 813 e 534 forros, na primeira e na segunda matricula, 
respectivarnente. Assim, do "Registro de pagamento de capitacao de negros 
forros" constaria apenas urna parcela dos rnanurnissos da regiao, o que se con-
firma pelo fato de que o registro corresponde apenas a populacao das areas 
rnais urbanizadas da Cornarca do Rio das Velhas 2 ' — a propria Vila de Sabara, 
Santa Luzia, Caeté, Brurnadinho, Macanbas, Congonhas de Sabara, dentre 
outras. Deste modo, o docurnento não se presta a maiores esclarecimentos acerca 
do quantitativo de forros que estiveram sujeitos a capitacao naquele ano. Ele 
informa, apenas, sobre algurnas caracteristicas demograficas da populacão li-
berta tributada. 

Dos 259 forros ali relacionados não foi possivel obter inforrnacoes sobre 
genero e origern de 5 manurnissos. Assim, do total de 254 libertos 186 eram ex-
escravas. Destas, 100 eram crioulas ( sendo 39 mesticas ) e 86 africanas. Os 68 
forros do sexo rnasculino dividiarn-se em 52 crioulos ( sendo 16 rnesticos ) e 16 
africanos. As porcentagens em favor das rnulheres, 73,2% do total, contra 26,8% 
para os forros, são cornpativeis corn as divisOes por genero no interior da popu-
lacão liberta, observada para o periodo. 24 0 que charna a atencalo, no entanto, 

23 Para uma caracterizacao mais precisa das areas que aparecem no Registro sao sem dnvida 
Uteis as observacoes feitas por Leonardo Viana da Silva em seu artigo "Redescobrindo as 
cidades mineiras oitocentistas" no qual identifica uma faixa de transicão entre as areas pro-
priamente urbanas e as rurais e que denornina de suburbana. Macanbas integraria a area 
suburbana, ainda que o fato de abrigar o convento lhe clesse certa especificidade pela con-
centracao de populacao gravitanclo em torno do próprio recolhimento. Anais do VII Seminti-
rio sobre economia mineira. Diarnantina: CEDEPLAR, 1995, p.109 a 133. 

24 Conforme atesta a maioria dos trabalhos sobre o tema. 
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é o nUmero elevado de africanas ( 46,2%), ainda que as crioulas seguissem, 
corno era a tencle'ncia da divisao da populacao forra por origem — fosse ela 
feminina ou masculina — sendo majoritaria no conjunto das libertas ( 53,8% ). 

Ainda que as condicoes demograficas da capitania devessem reproduzir 
a estrutura tipica de uma sociedade escravista, corn a predominancia de escra-
vos africanos estando as rnulheres sobre representadas no universo da popula-
cao forra, e provavel que fatores relacionados a prOpria sisternatica da cobran-
ca do tributo interferissern na composicao dos forros listados no documento 
que se esta examinando. Assim, ha que se referir, mais urna vez que, de acordo 
corn a legislacrao estabelecida por Gomes Freire, os libertos que possuissem 
escravos pagariam o tributo apenas sobre seus cativos e seus nomes apareceri-
am relacionados juntarnente corn os proprietarios livres, diversamente dos li-
bertos nao proprietarios de escravos, que deviam tributo apenas sobre si mes-
mos e que eram registrados em "livro separado". 0 valor saldado por cada um 
destes alforriados era invariavel, correspondendo as duas oitavas e quatro yin-
tens estabelecidos pela legislacao e recaia, vale repetir, sobre aqueles que "como 
rnineiros ou roceiros, nao tivessem escravos nem vendas, lojas ou oficios". 

Estas observacoes sugerem que a origem da ex-escrava, se africana ou 
nascida no Brasil, talvez não fosse urn fator indiferente a sua maior ou rnenor 
capacidade de reunir urn pecUlio o que, indubitavelmente, interferiria no de-
sempenho de suas atividades econômicas. Em outros termos, a presenca signi-
ficativa de africanas, dentre as rnanumissas que pagavarn a capitacao apenas 
sobre "si proprias", deve-se a que as crioulas possivelmente fossem, em maior 
proporcao, proprietarias de escravos e donas de estabelecimentos comerciais 
do que as ex-escravas corn procede'ncia no trafico internacionaP, sobretudo 
quando os dados se referem as areas mais urbanizadas da capitania. 

No docurnento referente a Ouro Preto, encontram-se anotados, para cada 
uma das matriculas do ano de 1746, nao apenas os dados sobre a populacdo 
forra tributada, como tambérn os pagamentos feitos pelos donos de vendas, 
lojas pequenas, medianas e grandes, rnascates, pelos oficiais mecânicos — den-
tre os quais sobressaem-se os ourives, alfaiates, carpinteiros, cabeleireiros, pe-
dreiros, capoteiros, ferradores, entalhadores e, curiosamente, alguns alferes — 
bern como pelos proprietdrios de boticas e de casas de corte. No Livro fiscal em 
quest -do nao é mencionado, corno era de se prever, um Unico escravo o que se 
explica, no caso das casas cornercias, pelo fato da legislacao estabelecer o paga-
mento de quantias fixas, de acordo corn o porte do estabelecirnento, o que sem 

25 Ainda que não se queira afirrnar corn isto que as africanas ladinas, seja pelas relacoes inti-
mas corn os proprietarios, seja por lacos cornunithios, tarnbern uao lograssem acurnular 
urn pectilio consideMvel ao longo da vida, inclusive ern escravos. A este respeito ver: PAIVA, 
Ecluardo Franca. Escravos e Ithertos nas Althas Gerais do siculo XVIII• estratkia de resistincia atraves 
de testamentos. são Paulo: Annablurne, 1995. 
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dravida guardava alguma relacdo como o nUrnero de cativos empregados. 0 
mesmo ocorre corn os artifices. Muitos destes oficiais empregavam escravos, 
seja a titulo de aprendizes, seja como trabalhadores estaveis. Neste Ultimo caso, 
erarn comuns os rnestres alugarem aos proprietarios urbanos a mão-de-obra 
indispensavel ao funcionamento de suas oficinas. No entanto, dos registros cons-
tantes na Lista aparecern apenas as quantias fixas pagas por cada urn destes 
profissionais, sern qualquer mencrao ao ernprego de escravos. 

Diferentemente da rnatricula de Sabara, tratada logo acima, os dados 
sobre a populacao forra capitada no ano de 1746, constantes no Livro de Re-
gistros de Vila Rica, coincidern corn aqueles que constarn do Mapa dos negros que 
se capitaram... . Apesar disso, nota-se a reproducao do mesrno padrao verificado 
para Sabara no qual ao predominio de forras corresponde urn nUrnero signifi-
cativo de africanas corroborando, pelo menos para as regiOes rnais urbanizadas, 
a idéia de que as menores chances de ascensão social, ainda que num universo 
onde o simples fato de pagar impostos podia significar, por si so, uma condicdo 
social privilegiada, era uma realidade enfrentada rnais por africanas que por 
crioulas. 

A resistencia dos mineiros ao pagarnento de urn imposto que deveria, ern 
principio e por tratar-se de quintos, incidir apenas sobre os resultados da mine-
racão, transparece no documerito pelo marnero de rnultas aplicadas ern funcao 
do atraso no pagamento. Dos 221 forros inscritos na 1" matricula, 60 saldararn 
seus cornpromissos corn o fisco ern dia enquanto que nada menos que 161 o 
fizeram fora do prazo ficando, assim, sujeitos ao pagamento de multa 2 '. A 
situacáo ha() se alterou 'muito Paia Orsernestreiseguinte'quando 511forros paga-
rant ein dia o tribtifo' eriqUain6 cine' 'a'irrijiontitalidade 'dOS 157' r.estantes foi 
punida corn a cobranca de inultasf:tstenao era,,noentanto, urn, coinporta- 
mento associado apenas populacdo gip libertos, Para fxarrnos ern pril titnico 
exernplo',. ainda que extremo,. 'de tun lotal-de 297 proprietarios de vendas ape-
nas 04 sadaram; sern imi3oriancia'dvida na t" Matti'eula del 746 28 . 
Nem rrles710 a Botica pertencente a Santa Casa de,MiSericqrdia primaVa.,pela 
pontualidade nas,sna.obrigacOes.frcnte.a.ollsce, „ „ , 

‘, 1Charna a.atencah,, no doCuinefito,, que,a condicao,de.forro nao,ap.areca 
qualifican!do rienhurn(dos'proprietario de vendas e , nern .ineirrio:algurn oficial 
inecani'cal A fig'61-, 	haNieria qUalqiiier"iinPetatiM e4ah releCerido qtie a con- 
diX ex-pera'y aparecesse 	eguida' nhine :de qnalquer dOS prOfissio- 
nais.apontados. Porem, a, exp eotativa. de,qw,t41 ocorress,e,sejustifica pelo :apu- 
ro- que as:autoridades'clemOnstravarn ao registrar:a Oondica-o, ,  de liberto nas 

153 



mais variadas situacoes vividas por esta parcela da populacdo, do nascimento 
morte 3". Ate mesmo nas raras situacOes em que o liberto se aproximava mais 
da condicao de homem livre, quando exercia uma das prerrogativas restrita 
Agueles que dispunham do poder privado sobre outra pessoa, como no caso da 
concessão da alforria, ele próprio assumia a iniciativa de declarar-se pessoa 
forran. 

A ausência da especificacao da condicao do "contribuinte", no caso das 
matriculas de pagamento da taxa de capitacao, pode significar tanto a omissao 
das autoridades fiscais a este respeito, — ainda que a informacdo pudesse não 
ser indiferente aos designios fiscalistas" — quanto o fato de que a condicao de 
ex-escravo sobrepunha-se a qualquer outra forma de classificacao, fosse a 
estabelecida a partir do oficio ou da atividade econômica na qual se encontra-
va empenhado". Talvez, a omissão da condicdo de ex-escravo, pelo menos no 
caso de proprietarios de estabelecimentos comerciais, se devesse a própria situ-
acao social alcancada pelo liberto ( ou liberta, como quando se aventou acima 
que muitas forras crioulas teriam encontrado melhores condicoes de desempe-
nho econômico do que as libertas africanas), pois seria praticamente impossi-
vel que nenhuma das lojas citadas pertencesse a proprietarios forros. Parece 
provavel também que, no caso das pessoas que combinassem a condicao de 
alforriado ao exercicio de algum oficio — e lembrando que, nesta situacdo, a 
taxa per capita paga nao variava — a origem prevalecesse sobre a especializacao, 

Pesquisas recentes tern demonstrado que a condicao de forro poderia ser transrnitida, ainda 
que em determinadas situaVies, através da descendencia: "Em processos de banhos e dis-
pensas matrimoniais, foi comurn a qualificacao dos contraentes corno forros e, no registro 
de batismo transcrito no processo, constar-se que muitos Mao haviam nunca sido escravos, 
filhos que eram de m'aes forras. 0 estigma social da escravicrao estava presente para os 
proprios alforriaclos e para a gera(ao seguinte. Pouco, nestes casos, tiveram acesso a urn 
prestigio social que resultasse no sumico da identificacso pela cor/condicao". FARIA, Sheila 
de Castro. Op. cit. p.135. 
E o caso de Ana Rodrigues Bandeira cuja designacao "preta forra de nac -ao mina" aparece 
no documento em que alforria uma de suas cativas, a crioula Ana. Da mesma forma, Ana 
Soares que, aos dezesseis dias do mes de abril, alforriou a mulatinha Francisca parda "por 
sua livre vontade e por esmola e também pelos bons servicos prestados por sua mae"; no 
cabecalho db papel de liberdacle de Francisca parda le-se: "Papel de liberclade de Francisca 
parda passado por Ana Soares preta forra". Livro de Notas n"182, folha 40v., Vila Rica, 
15/05/1815, Arquivo da Casa de Pilar; Livro de Notas n" 9, folha 25, 2" Oficio, Mariana, 
16/4/1822, Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, respectivamente. 0 fato de se trata-
rem de exemplos datados das primeiras decaclas do século XIX retrata a persistencia desta 
pratica. 
0 valor do tributo pago pelos oficiais rneCanicos coincidia corn o estipulado para os forros: 
2 oitavas e 12 vinténs ( o vintém correspondendo a $020 ). Ja os donos de lojas menores, 
onde poderiarn se encontrar ex-cativos - sern prejuizo de que estes, ou estas, pudessem se 
ocupar de estabelecimento de maior envergadura - pagavam 4 oitavas a cada sernestre o 
que indica que, de fato, a condicao de hberto seria subsumida a de proprietario. 
0 que se demonstra pelo registro da condicao de fiberto dos proprietdrios de escravos. 
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principalmente em uma sociedade em que a condicao social não era definida 
exclusivamente em termos econômicos. Assim, na grande maioria dos casos, as 
autoridades coloniais se incumbiram de delimitar os segmentos sociais o que, 
no caso dos forros, se prestava a viabiizar a aplicacdo de uma legislacdo restritiva, 
que poderia se estender da imposicdo de barreiras a mobilidade espacial, ate a 
tentativa de proibicao de formas de ostentacao que se queria exclusiva dos 
segmentos dominantes da sociedade". 

4. Conclusties 

Ainda que não se disponha de dados quantitativos mais precisos sobre o 
total de libertos em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, parece 
não restar clUvidas de que os dados sobre a populacao forra contidos no Mapa 
dos negros gue se capitaram desde que principiou a capitacao em cada uma das comarcas, 
não abrangem a totalidade deste segmento social no interior da capitania. Se, 
por urn lado, isto se deveu a fatores positivos, como o fato dos manumissos 
proprietarios de escravos encontrarem-se listados juntamente corn os livres na 
mesma condicao, por outro, e o que certamente correspondeu a maioria dos 
casos, a distancia entre os nUmeros do Mapa e o do contingente total da popu-
lac -do real de forros deveu-se a instabilidade econômica vivenciada por esta 
parcela da populacdo que a colocava a margem ate mesmo do sistema fiscal. 

155 

34. o caso cla pragmática de maio de 1749, lei antissuntuária, voltada especificamente para 
proibir "aos negros e mulatos, [ o uso das fazendas que iam do Reino". 0 assunto e tratado 
por Iris Kantor em "0 problema da visibilidade Social nas cerimemias publicas em Minas 
Setecentista". XIX Simpósio Nacional de História. Belo Horizonte, 1997 (mimeo). 
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