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RESUMO 

 

O presente trabalho busca constituir uma história social da repartição fundiária urbana de Vila 

Rica, Minas Gerais, no século XVIII. Para tanto, utiliza-se das fontes cadastrais relacionadas 

aos “foros” – tributos cobrados pela ocupação de terras – e produzidas pela câmara municipal 

entre o ano de sua fundação, 1711, e a primeira década do século XIX, precisamente, 1809. 

Esse recorte temporal se justifica pelo objetivo de captar a dinâmica urbana de Vila Rica entre 

a sua fundação, o auge da extração aurífera na região, em meados do século XVIII, e o 

esgotamento das jazidas de ouro. Dessa forma, parte-se da hipótese central de que é possível 

uma leitura dos processos políticos, administrativos e econômicos que forjaram a sociedade 

mineira do século XVIII através das formas de ocupação do espaço levadas à efeito pelos 

habitantes daquele espaço. As alterações das formas de ocupação do espaço se interconectam 

com as modificações pela qual o espaço produtivo das Minas passou durante o mesmo 

período. Esta tese pretende demonstrar uma leitura das características da sociedade mineira do 

século XVIII no processo de formação, ocupação e evolução de sua vila capital. Busca-se, 

então, apresentar um corte transversal da evolução urbana de Vila Rica, mostrando como as 

características principais da ocupação do espaço e da evolução urbana de Vila Rica 

reverberam as características sociais da sociedade que ali se fixou. Vila Rica foi o principal 

centro minerador na América portuguesa; seu espaço, por isso, representa de forma sintética o 

percurso social do século XVIII mineiro.  

 

Palavras-chave: Brasil colonial; História urbana; Minas Gerais; Vila Rica/Ouro Preto; século 

XVIII. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to constitute a social history of the urban land distribution in Vila 

Rica, Minas Gerais, in the 18th century. To that end, we use the cadastral sources related to 

"foros" - tribute charged for the occupation of land - and produced by the city council 

between the year of its foundation, 1711, and the first decade of the nineteenth century, 

precisely, 1809. The temporal cut is justified by the objective of capturing the Vila Rica’s 

urban dynamics between its foundation, the peak of gold mining in the region in mid-

eighteenth century, and the gold deposits‟ depletion. The perception of transformations in the 

processes of formation, occupation and evolution of Vila Rica’s urban space during the 18th 

century was a central point of the reflection produced by this research. Thus, we started from 

some concepts taken from Geography for the definition of "space" as a relational element of 

human existence. This work is divided into two parts: the first part shows how the installation 

of the government and the administration apparatus in Minas Gerais was related to the control 

over the land assets of the Vila Rica chamber; in the second part, the focus is directed to Vila 

Rica’s inhabitants aiming to approach the practices and significations about the occupation of 

the space of the village by its inhabitants. Therefore, this thesis is based on the central 

hypothesis that it is possible to read the political, administrative and economic processes that 

forged the society mineira of the 18th century through the forms of space occupation carried 

out by the inhabitants of that space. The changes that space occupation forms had are also 

interconnected with the modifications by which the productive space of the Minas Gerais 

passed during the same period. The thesis aims to interpret the characteristics of the 18th 

century‟s mining society in the process of formation, occupation and evolution of its capital 

city. The aim is to present a cross-section of Vila Rica’s urban evolution, showing how its 

main characteristics of urban space occupation and urban evolution also reverberate the social 

characteristics of the society that settled there. Vila Rica was the main mining center in 

Portuguese America; its space, therefore, represents, in a synthetic way, the social course of 

the 18th century Minas Gerais. 

 

Keywords: Colonial Brazil; Urban history; Minas Gerais; Vila Rica/Ouro Preto; 18th century. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa visa analisar a formação da paisagem urbana de Vila Rica, no 

século XVIII. Pretende-se avançar na percepção desse espaço urbano a partir da sua 

construção social, isto é, da relação entre o homem e o ambiente que o cerca, com o intuito de 

superar análises onde a cidade aparece apenas como pano de fundo das relações humanas. 

Parto para a direção de perceber como esses dois fenômenos, quais sejam, a construção da 

vida em sociedade e a conformação do espaço habitado, ocorreriam de forma mútua. 

A cidade pode ser entendida como o maior e mais impactante artefato produzido 

pelo homem
1
. A cidade é uma forma de domínio, por vezes imperfeito, do homem sobre o 

quadro natural
2
. Ao construir um espaço para seu convívio social, o homem domina e 

artificializa a natureza, criando um abrigo domesticado com a intenção de satisfazer suas 

necessidades mais iminentes. Mas, em que condições naturais, sociais e econômicas esse 

domínio sobre o espaço ocorreia? Quais eram brechas e rugosidades dessa forma de 

dominação sobre o espaço?.  

Interpretações já muito debatidas porém tradicionais da historiografia sobre a 

cidade colonial brasileira mostravam que o quadro natural era determinada sobre as 

formações dos núcleos urbanos. Com influência da obra de Weber, Sergio Buarque de 

Holanda enxergava nas cidades estabelecidas na América por portugueses e espanhóis, uma 

forma de efetivação da dominação sobre o território. Para o autor, essa dominação era mais 

eficiente pela parte dos espanhóis, que, “ladrilhando” seus domínios, tinham maiores sucessos 

                                                           
1
 “A cidade, mesmo que não seja o maior artefato produzido pelo homem, é sem dúvida o mais grandiosamente 

impactante. [...] A cidade, neste sentido, seria o maior artefato produzido pelo homem que pode ser 

integralmente apreendido pelo olhar comum.” BARROS, José D‟Assunção. Cidade e História. 2. ed. 

Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2012. 124 p.; p. 21-22.  
2
 Max Weber, estudando os mecanismos de dominação, foca a cidade como um tipo de dominação não-legítima. 

Ao procurar se aprofundar numa tipologia dessas organizações humanas, já de saída, ressalta a dificuldade em 

definir precisamente uma cidade – quer seja por tamanho ou número de habitantes – porém tem-se como certo 

que a cidade representa “um conjunto, um assentamento relativamente fechado, um povoado”. Na tentativa de 

uma definição, Weber destaca a economia e a administração política como fundamentais à cidade: a dimensão 

econômica, segundo a qual a cidade é, sobretudo, designada pela existência de mercado, enquanto espaço de 

troca de mercadorias, onde os habitantes conseguem o necessário ao sustento; e a outra, político-

administrativa, segundo a qual a cidade seria marcada, então, como foco de poder, sendo o castelo senhorial ou 

a fortaleza militar seu precursor direto em sua função de proteção e vigilância. WEBER, Max. Dominação não-

legítima (Tipologia das cidades). Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. v. 2. Trad. 

Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Ed. UNB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo, 1999. 586 p.; p. 408-515. 



11 
 

11 
 

na sua política colonial. Os portugueses, por sua vez, semeavam povoações de forma 

desleixada e, em tese, não investiam esforço mental para fazer florescer as povoações. A 

descrição do autor da cidade portuguesa da América, associada ao “desleixo”, tornou-se base 

para as discussões sobre as formações urbanas do Brasil colônia
3
. 

 Inicialmente, os estudos sobre as cidades do Brasil colônia se basearam na 

perspectiva de Sergio Buarque de Holanda. A descrição das cidades coloniais que as associa 

ao “desleixo” da colonização portuguesa constituiu, durante grande parte do século XX, a 

matriz interpretativa principal acerca da cidade colonial brasileira
4
. 

Entretanto, alguns trabalhos tiveram o mérito de sugerir análises que superassem 

os aspectos formais de regularidade urbana e as etapas construtivas das vilas. Esses estudos 

apoiavam-se em relações menos evidentes entre a ocupação dos territórios e a formação das 

povoações. Os temas estudados abrangiam desde a percepção dos núcleos urbanos inseridos 

em uma rede de povoados essenciais para a articulação do espaço colonial até a observação 

das ações dos homens sobre o espaço que ocupavam. Em comum, esses trabalhos indicaram 

ser preciso perceber as disposições lógicas e coetâneas de ação sobre o espaço, como forma 

de superar anacronismos na análise dos núcleos urbanos do Brasil colonial
5
. 

                                                           
3
 “A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro 

da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha direta da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma 

previdência, sempre esse significativo abandono que exprime a palavra „desleixo‟ – palavra que o escritor 

Aubrey Bell considerou tão tipicamente portuguesa como „saudade‟ e que, no seu entender, implica menos 

falta de energia do que a íntima convicção de que „não vale a pena...‟” HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes 

do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 256 p.; p. 110.  
4
 Refiro-me aqui especialmente aos trabalhos feitos por arquitetos de formação que se empenharam em discutir 

historicamente as formações urbanas no Brasil a partir do binômio “regualiridade/irregularidade”. Em sua 

maioria, esses estudos se preocupam em discutir a regularidade e os traçados das vilas e povoações. Trabalhos 

que foram feitos sobre a sombra da construção e fundação de Brasília e tendo por base as análises de Sérgio 

Buarque de Holanda acerca do “desleixo” da colonização portuguesa, enxergaram a cidade colonial, de um 

modo geral, como um reflexo desse “desleixo”. Ainda que autores dessem alguma relevância às características 

urbanas da sociedade que se estabeleceu em Minas Gerais no século XVIII, apontavam para a sua 

excepcionalidade dentro de um quadro rural que predominava na América portuguesa. Por esse motivo, as 

cidades coloniais não eram objetos privilegiados de análise da história das cidades no Brasil, ou quando 

apareciam, era para ressaltar o seu caráter desleixado, espaço privilegiado para a transgressão social. SANTOS, 

Paulo Ferreira. Formação de cidades no Brasil colonial. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 179 p.; MARX, Murilo. 

Cidade brasileira. São Paulo: Editora USP / Edições Melhoramentos, 1980. 150 p.; ARAÚJO, Emanuel. O 

teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade urbana colonial. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 

1993. 362 p. 
5
 Trabalhos como de Roberta Marx Delson, apesar de insistir no desenvolvimento aleatório das povoações 

coloniais, sugerem, como parte essencial do governo do território colonial, uma tentativa de maior 

aproximação, controle e governo sobre a população. Sylvio de Vasconcellos, apesar de também reconhecer o 

desenvolvimento aleatório das povoações mineiras, destacava a sua relação imprescindível com a paisagem. 

Por sua vez, o já citado estudo de Paulo Santos sobre a “formação de cidades no Brasil colonial” já trazia 

indicações sobre a insuficiência do estudo das povoações do Brasil colonial com base no binômio 

“regularidade/irregularidade”, sugerindo a necessidade um estudo “tridimensional” que procurasse levar em 

conta a lógica da ação sobre os espaços por meio da observação das práticas dos homens que nele habitavam. 



12 
 

12 
 

Com base nessas importantes premissas, os trabalhos sobre a cidade colonial 

realizaram incursões mais elaboradas sobre os espaços urbanos. Em Minas Gerais, a 

peculiaridade do caráter urbano, em uma colônia com grande predominância rural, instigou 

questões que vão desde a formação da rede de povoados, arraiais e vilas no conjunto da 

capitania, como também a observação de ações circunscritas às povoações. 

No espaço da capitania, alguns trabalhos avançaram em perceber as formas como 

os diversos núcleos de povoação se articulavam e se interconectavam. Essas articulações eram 

vitais para a administração, governança e exercício tributário nas Minas e para a própria 

fixação dos habitantes. De tal forma que os inúmeros arraiais e várias vilas que se ergueram e 

foram fundadas em Minas Gerais devem ser considerados como parte imprescindível para a 

compreensão da formação social e econômica da região mineradora
6
. 

Os trabalhos que procuraram identificar o funcionamento interno e a lógica de 

ocupação do espaço das vilas mineiras tiveram avanços consideráveis e em direções diversas. 

Proliferaram estudos que abordavam a identificação de uma lógica territorial de disposição no 

espaço, bem como análises societárias de vários segmentos sociais, como construtores e 

arrematadores de obras públicas. As características do urbanismo que se aplicou e teve efeito 

na região mineradora foram investigadas, assim como alguns aspectos da relação de 

proximidade entre os homens e os serviços minerais
7
. 

                                                                                                                                                                                     
Nestor Goulart Reis Filho indicou ser necessário observar a existência de “disciplinas urbanas”, inovando ao 

sugerir que as noções de regularidade poderiam estar ligadas a uma série de eventos de repetição, que 

constituiriam uma espécie de “disciplina urbana”. DELSON, Roberta Marx. Novas vilas para o Brasil-colônia: 

planejamento espacial e social no século XVIII. Trad. Fernando de Vasconcelos Pinto. Brasília: ALVA-

CIORD, 1997. 128 p.; VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura, arte e cidade: textos reunidos. BH: Ed. 

BDMG Cultural, 2004. 384 p.; SANTOS, Paulo Ferreira. Formação de cidades no Brasil colonial. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2001. 179 p.; REIS FILHO, Nestor Goulart. A urbanização e o urbanismo na região das 

Minas. São Paulo: FAU/USP, 1999. 
6
 FONSECA, Claudia Damasceno. Arraiais e vilas d’El rei. Espaço e poder nas Minas setecentistas. Trad. Maria 

Juliana Gamboni Teixeira e Claudia Damasceno Fonseca. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. 731 p.; 

MORAES, Fernanda Borges de. De arraiais, vilas e caminhos: a rede urbana das Minas coloniais. In: 

RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). As Minas setecentistas. v. 1. Belo 

Horizonte: Ed. Autêntica; Companhia do Tempo, 2007, p. 55-86. 
7
 GUERREIRO, Maria Rosália. A lógica territorial na gênese e formação das cidades Brasileiras: o caso de Ouro 

Preto. Comunicação apresentada no colóquio A construção do Brasil Urbano, Convento de Arrábida – Lisboa, 

2000; SILVA, Fabiano Gomes da. Pedra e cal: os construtores de Vila Rica no século XVIII (1730-1800). 

2007. 192 p. Dissertação (Mestrado em História Social da Cultura) – Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, 2007; PEREIRA, Fabricio Luiz. Officios necessários para a vida humana: a inserção social 

dos oficiais da construção em Mariana e seu termo (1730-1808). 2014. 165 p. Dissertação (Mestrado em 

História) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2014; 

BASTOS, Rodrigo de Almeida. A arte do urbanismo conveniente: o decoro na implantação de novas 

povoações em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. 2003. 168 p. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003; 

REZENDE, Dejanira Ferreira de. Mineração nos morros de Minas Gerais: conflitos sociais e o estilo dos 
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Outros trabalhos trataram do tema das vilas e cidades concentrando-se na forma 

de atuação das câmaras, como controladora e administradora do espaço em ocupado. São 

investigações que se contemplam as intervenções no espaço das vilas e a ação dos órgãos 

administrativos, como por exemplo a rotina de trabalho do juizado de almotaçaria
8
. 

Essas pesquisas contribuíram, cada uma dentro do seu tema, para um 

entendimento mais complexo da formação e da evolução dos núcleos de povoação no interior 

da América portuguesa. Entretanto, as questões do parcelamento fundiário desses núcleos e a 

distribuição das propriedades permanecem ainda nebulosas. A intenção deste trabalho é 

acrescentar mais elementos, a partir das investigações desse parcelamento fundiário, para a 

complexa compreensão das povoações e dos núcleos urbanos coloniais.  

O escopo mais geral do trabalho será tratar da formação urbana de Vila Rica/Ouro 

Preto
9
 no século XVIII, partindo da premissa de que o espaço é um elemento, 

fundamentalmente, relacional na existência do homem em sociedade. Essa análise intentará 

perceber como os homens e mulheres, ao longo do século XVIII, se relacionavam no espaço e 

com o espaço, de forma mutável e ativa. Assim, buscar-se-á avançar na compreensão da 

organização social e material de Vila Rica, considerando-a como resultado e cenário de um 

universo relacional de existência. Em resumo, busca-se compreender a sociedade mineira 

setecentista através de suas práticas de ocupação, formação e evolução do espaço urbano de 

sua vila capital.. 

Parto da hipótese central de que os processos políticos, administrativos e 

econômicos que forjaram a sociedade mineira do século XVIII deixaram marcas na forma de 

                                                                                                                                                                                     
pequenos exploradores (1711-1779). 2013. 153 p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal 

de Ouro Preto, Mariana, 2013. 
8
 BORREGO, Maria Aparecida. Códigos e práticas: o processo de constituição urbana em Vila Rica colonial. 

(1702-1748). São Paulo: Annablume: FAPESP, 2004. 190 p.; ENES, Thiago. De como administrar cidades e 

governar impérios:almotaçaria portuguesa, os mineiros e o poder (1745-1808). 2010. 301 p. Dissertação 

(Mestrado em História Social) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010; BORSOI, Diogo Fonseca. 

Por dentro de mapas e planos:práticas cotidianas e dinâmica urbana em Mariana-MG (1740-1800). 2008. 92 p. 

Monografia (Bacharelado em História) – Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2008; TEDESCHI, 

Denise Maria Ribeiro. Águas urbanas:as formas de apropriação das águas em Mariana-MG (1745-1798). 2011. 

267 p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011; ROSA, 

Maria Cristina. Da pluralidade de corpos: educação, diversão e doença na comarca de Vila Rica. 2005. 309 p. 

Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.  
9
 Ao longo do trabalho, utilizarei apenas Vila Rica para me referir ao conjunto urbano hoje conhecido como 

cidade de Ouro Preto, para evitar confusões com as referências feitas ao Arraial do Ouro Preto, um dos 

arraiais que se juntaram – Antônio Dias e Padre Faria foram os outros – para a formação da Vila Rica de Nossa 

Senhora do Pilar do Ouro Preto. A denominação “cidade de Ouro Preto” ou apenas “Ouro Preto” para se referir 

a todo o conjunto da cidade passou a ser usada somente após 1823, quando Vila Rica se tornou “Imperial 

Cidade de Ouro Preto”. Procurei também evitar o uso do vocábulo “cidade” a fim de afastar confusões 

desnecessárias relativas ao status da povoação e suas significações. Preferi sempre o termo “vila” para me 

referir ao que, comumente, é associado ao conjunto do espaço urbano de Vila Rica/Ouro Preto. 
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ocupação do espaço. A análise da ocupação do espaço em Vila Rica, principal centro 

minerador das Minas, no decorrer do século XVIII, pode ser capaz de mostrar como a 

sociedade mineira forjou suas relações com e no o espaço que ocupou, as formas como as 

mudanças dessas relações com o espaço se associaram ao contexto econômico e social da 

capitania e, por fim, a figura final da sociedade forjada na lida mineral, mas já marcada pela 

crise e retração nos rendimentos da extração, no final do século XVIII. 

A sociedade mineira do século XVIII tem sido objeto de recorrentes investigações 

históricas ao longo dos anos. O interesse historiográfico pela sociedade mineira é decorrente 

de suas condições peculiares de formação. Em comparação com outras formações sociais que 

do espaço colonial da América portuguesa, em Minas Gerais, a sociedade que se estabeleceu 

tinha referenciais menos sólidos, isso em decorrência tanto da própria natureza, supostamente, 

“democrática” do acesso à riqueza através do ouro como da estirpe das pessoas para aquela 

região se encaminharam. Sérgio Buarque de Holanda a chamou de “sociedade do meio 

aluvial”, relacionando, então, a sociedade que ali se formara, o ouro e sua forma de extração e 

suas possibilidades. A hierarquia social, em Minas, seria marcada por certo “igualitarismo”, 

associado às fartas oportunidades de serviços a se exercer em Minas, reforçando o “cunho 

democrático” e móbil da formação social em Minas. Fundamentalmente, a sociedade mineira 

embaralhava e resignificava os referenciais que lhe deveriam servir de princípios 

organizadores
10

. 

A historiografia, entretanto, já nuançou em muitos pontos desse suposto 

“igualitarismo” e “cunho democrático” da sociedade mineira. Em Desclassificados do ouro, 

obra já clássica, Laura de Mello e Souza demonstrou a sociedade mineira formada sobre o 

signo de “falso fausto”, onde o aspecto democrático resumia-se a penúria, a pobreza e a busca 

pelo sustento cotidiano. Essas aflições repartidas por boa parte dos habitantes, em um cenário 

onde a formação de grandes fortunas era exceção e a carência era a regra, seguida de 

endividamento – que poderia ser econômico e financeiro, de fato, mas também social
11

.  

                                                           
10

 Essa interpretação, já tida como clássica, caracterizava a sociedade mineira como “sui generis”, resultado da 

quantidade de elementos que concorreram para sua formação e da própria natureza da mineração. No seu texto, 

há uma metáfora interessante no texto entre a sociedade mineira e os “jogos”: ganha mais que tem mais sorte e 

não quem pode mais. Por isso, de acordo com a percepção do texto, a sociedade mineira era “democrática”. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. "Metais e Pedras Preciosas", In:___________. (org.) História Geral da 

Civilização Brasileira. tomo I, vol. 2. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 328-329. 
11

 “Se a sociedade mineira foi das mais abertas da colônia, essa abertura teria se dado por baixo, pela falta – 

quase ausência – do grande capital e pelo seu baixo poder de concentração. Daí o número de pequenos 

empreendedores, daí o mercado maior constituído pelo avultado número de homens livres – homens esses, 

entretanto, de baixo poder aquisitivo e pequena dimensão econômica. (...) A constituição democrática da 
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Se a riqueza era, de fato, restrita à poucos homens nas Minas, o aspecto aluvial 

dessa sociedade se manifestava de outra forma. Esse “aluvionismo social” manifestava na 

capacidade da sociedade mineira em atenuar as distâncias sociais e tornar nebulosas as 

fronteiras entre os diversos estamentos sociais, muito em decorrência da sua ligação com 

escravidão e a consequente mestiçagem. A organização da sociedade mineira era complexa e, 

apesar das dificuldades de acesso à riqueza propriamente para os mais pobres, as necessidades 

cotidianas davam, sobretudo, às pessoas marginalizadas e de cor uma possibilidade ainda que 

remota de se inserirem e conseguirem alguma mobilidade através do comércio e das práticas 

de ofícios
12

. 

A fluidez, talvez representada pelo contato nos espaços urbanizados das vilas, 

constituía marca indelével dessa sociedade marcada pela instabilidade, proveniente da rapidez 

de sua formação, no ritmo da extração aurífera. Em um ambiente de formação social instável, 

incerto e fluído, mas orientado pela matriz societária do Antigo Regime lusitano, a vontade de 

distinção tornava-se um forma de mobilidade social almejada que parecia mais aberta em 

Minas Gerais do que em outros espaços coloniais
13

. 

Como viviam próximos uns aos outros, brancos, pardos e negros travavam uma 

constante disputa, nas mais cotidianas situações, para fazer valer as suas insígnias de 

distinção. A proximidade contribuía para embaralhar os referenciais aos quais essa sociedade 

estava ancorada. O “aluvionismo social” e a escravidão, enquanto aspecto produtivo 

fundamental, forjavam incontáveis rearranjos sociais dentro de uma sociedade que se 

pretendia organizado por estamentos.  

A relação com a escravidão deu à sociedade mineira a marca pela mestiçagem. 

Mas a mestiçagem não era um aspecto único e diferenciador da sociedade mineira, tendo em 

vista que outras formas sociais estabelecidas na América portuguesa também eram mestiças, 

ainda que em graus variados. O carácter original e particular da sociedade mineira 

setecentista, formada ao redor das lavras auríferas, sob o signo do ouro, era a sua tendência ao 

                                                                                                                                                                                     
sociedade mineira poderia se reduzir numa expressão: um maior número de pessoas dividia a pobreza”. 

SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira do século XVIII. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1982, p.29-30. 
12

 SILVEIRA, Marco Antônio. O universo do indistinto. Estado e sociedade nas Minas Setecentistas (1735 – 

1808). São Paulo: Editora Hucitec, 1997. 
13

 “O desejo de se distinguir superava, todavia, os dilemas da população parda, infiltrando-se em todas as 

camadas sociais. Para a elite, os símbolos de distinção desempenhavam papel fundamental no reconhecimento 

de seu prestígio; ademais, uma vez que os padrões fossem quebrados, ficava ameaçada a ordem aparente que 

legitimava seu poder e privilégio.” SILVEIRA, Marco Antônio. O universo do indistinto. Estado e sociedade 

nas Minas Setecentistas (1735 – 1808). São Paulo: Editora Hucitec, 1997, p. 174-175. 
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movimento social, à abertura de brechas de trânsito entre os estamento da matriz social. Ainda 

que se orientasse de forma mais fluída e dinâmica que outras sociedades, a matriz estamental 

da sociedade mineira associava os caracteres de distinção à prestigio social. 

Então, os movimentos ocorriam dentro da estrutura social que lhes serviam de 

norte. Os membros não agiam para subverter de todo esses parâmetros – muito embora, não 

raro adotassem práticas desviantes – mas procuravam torna-los mais maleáveis e moverem-se 

dentro deles. Assim, a fluidez social não estava às margens ou fora dos padrões societários do 

Antigo Regime. A singularidade da sociedade que se estabeleceu na capitania Minas Gerais 

estava como reproduzia e significavam a organização social de Antigo Regime
14

. 

Essa fluidez, que em certa medida era fruto das instabilidades, das dificuldades 

corriqueiras da produção do sustento diário, da concentração de riquezas e do aspecto 

movediço e aluvional dessa sociedade e da escravidão e seus meandros, contribuía, de forma 

quase que paradoxal, para solidificar relações sociais que se encaminhavam pra dentro dos 

parâmetros organizativos matrizes da sociedade, ainda que forçando suas margens. A 

distinção social, almejada em uma sociedade de matriz estamental, tornava-se uma forma de 

amealhar recursos, propriamente materiais ou mesmo sociais, para lutar contra as 

instabilidades do espaço minerador.  

Entre movimentos e solidificações, a sociedade mineira atravessa o século XVIII 

com uma característica “magmática”. Como o magma, quente e volátil, a sociedade mineira, 

por seu contexto social e econômico de formação, força algumas barreiras, amplia margens e 

abre novos espaços de mobilidade. Mas também como o magma, na medida em que se resfria, 

emoldura e solidifica aquilo que toca, tornando os espaços de mobilidade e fluidez restritos, 

mas, necessariamente, carregando caracteres consequentes dessa mobilidade.  

Dessa forma, a sociedade mineira setecentista se estrutura, ao longo do século 

XVIII, aproveitando-se – e, por isso, guardando características – da sua fluidez e sua 

tendência ao movimento. A sociedade mineira, de fato, tendia ao movimento e à fluidez. 

Todavia, esse movimento e fluidez não se davam de forma aleatória e/ou “democrática”, mas, 

                                                           
14

 “A riqueza, de fato, contribuiu para a ascensão social de alguns, entretanto isso não impediu que os códigos e 

símbolos tradicionais de distinção estivessem presentes no estabelecimento das hierarquias sociais. A conquista 

e a manutenção do prestígio social de muitos vassalos nas Minas pautavam-se no respeito aos valores 

societários estamentais, razão pela qual ofereceram resistência a eventuais alterações que pudessem ameaçar a 

sua eficácia. (...) [A sociedade mineira] era estamental à sua maneira em função da especificidade da economia 

aurífera, do ambiente urbano e de sua composição social.” STUMPF, Roberta Giannunbio. A sociedade da 

capitania de Minas Gerais. Cavaleiros do ouro e outras trajetórias nobilitantes: as solicitações de hábitos das 

ordens militares nas Minas setecentistas. Tese (Doutorado em História), Programa de Pós-graduação em 

História: Universidade de Brasília, 2009. 345f. p. 103. 



17 
 

17 
 

sim, a partir das significações e abordagens que os habitantes promoviam dos referenciais que 

lhes serviam de princípio norteador.  

É importante frisar que essa solidificação não ocorreu de forma progressiva e 

linear. A sociedade mineira do século XVIII se solidificava através de nódulos que se 

constituíam com firmeza variada e não fechavam completamente os espaços de mobilidade. A 

concomitância entre espaços e margens de mobilidade e estruturas sociais mais solidificadas 

causava fissuras e rearranjos sociais que foram constantes ao longo de todo o século XVIII. 

Do início para o final do século, ou seja, da formação social, da ocupação do território e 

fundação dos povoados, arraiais e vilas à decadência da extração aurífera e rearticulação 

produtiva da capitania, essas fissuras podem ter diminuído de ritmo e frequência, o que, por 

certo, indica uma maior solidificação dos referenciais sociais e inserção dos habitantes nas 

estruturas e práticas governativas da Coroa portuguesa. Entretanto, essas fissuras nunca 

deixaram de existir.  

A sociedade mineira setecentista se caracterizava pela sua capacidade de moldar-

se e moldar para si para os códigos sociais portugueses que lhe serviam de matriz, observando 

suas características e tornando-as significadas e reconhecendo-as dentro daquela estrutura 

social. Isso parece ser especialmente válido para as formações sociais mais diretamente 

ligadas e próximas aos serviços minerais e a verve do ouro, como a sociedade de Vila Rica, 

onde serviços auríferos bastante rentáveis estimularam uma formação social, bastante fluída e 

com arranjos sociais instáveis em torno dessa extração ao que se seguiram pulsões normativas 

diversas, de controle fiscal e de governo, como forma de emoldurar as práticas e arranjos 

daqueles homens e mulheres, de acordo com os parâmetros societários vigentes. Essa moldura 

acabaria por conter, então, os traços e as marcas desses momentos instáveis e fluídos, que se 

manifestava de formas variadas.  

Com relação ao espaço e à formação dos povoados, arraiais e vilas em Minas 

Gerais, os movimentos sociais, políticos e econômicos do século XVIII desencadearam 

percepções, estratégias, práticas e aspectos específicos para sua ocupação. Essa dinâmica e 

diversidade de abordagens do espaço, ou seja, esse movimento relacionado aos chãos que 

homens e mulheres ocupavam é o que se pretende demonstrar, para adensar a compreensão 

tanto sobre o modo como a sociedade mineira significava e ocupava o ambiente que a cercava 

e como esse mesmo ambiente influenciava na conformação das relações sociais. 
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Dois questionamentos aqui propostos dizem respeito a esse movimento e essa 

fluidez social da ocupação do espaço. O primeiro deles seria pensar, mais diretamente, como 

essa mobilidade e a fluidez se expressavam nas práticas de ocupação do espaço e na 

repartição fundiária do espaço urbano de Vila Rica durante o século XVIII, considerando 

inclusive as modificações econômicas, sociais e políticas da capitania. A segunda questão é, 

em certa medida, uma operação inversa da primeira, se propõe a perceber como essas formas 

de mobilidade e fluidez expressas no espaço reverberam as principais características da 

sociedade mineira.  

Noutras palavras: de que forma essa mobilidade ordinárias dos chãos se conecta 

ao percurso da formação social mineira no século XVIII? Ou de que forma essa mobilidade – 

ocupação, construção, demolição, anexação, abandono – pode ser um parâmetro para se 

refletir sobre os caracteres e a mobilidade da sociedade mineira setecentista? 

Assim, a presente tese reafirma que não se pode prescindir dos agentes e dos 

interesses que os norteavam na ação reguladora, transformadora e produtora do espaço, tanto 

quanto não se pode entender Vila Rica como algo estático, como um relicário imóvel do 

tempo. A historicidade de uma cidade, como a atual Ouro Preto, está na ação, no movimento 

incerto dos imprevistos e nas contingências da natureza e dos planos que resultam nas casas, 

roças e ruas. Procuro demonstrar como os chãos de Vila Rica e suas dinâmicas podem ser 

capazes de revelar essa historicidade da cidade, enquanto um espaço social.  

  

 

Produção e prática: algumas palavras sobre os aspectos teóricos do estudo sobre 

o espaço. 

  

O “espaço” que interessa pensar, aqui, não é apenas um vocábulo que, em certa 

medida, parece ser sinônimo de “lugar”. Interessa a percepção do “espaço” como conceito 

principal e, segundo Milton Santos, objeto por excelência da reflexão geográfica: o “espaço 

social”. Milton Santos define o “espaço social” como “a morada do homem, o seu lugar de 

vida e trabalho”
15

.  

                                                           
15

 Para Milton Santos, essa é uma definição mais circunscrita de “espaço social”, inteligível, entretanto, carente 

de reflexão teórica. É desse espaço, onde se desenrolam as interações sociais, que se faz referência quando se 

diz “espaço social”. As reflexões teóricas encaminham para a elucidação das muitas formas como esse espaço 
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Três autores fundamentais da teoria geográfica se debruçaram nessa exploração 

conceitual da ideia de “espaço social”. Henri Lefebvre estabeleceu uma reflexão sobre o 

espaço que pudesse superar uma visão estática que enxergava o espaço somente como um 

suporte às relações sociais. A partir das reflexões do geógrafo francês, Milton Santos e David 

Harvey buscaram ampliar o espectro da discussão. Faço, aqui, um percurso parecido, 

discutindo como a ideia de “espaço social” se apresenta nesses três autores. 

Segundo Henri Lefebvre, o primeiro ponto essencial para superar a percepção 

estática do espaço é entendê-lo como uma “produção”. De inspiração marxista, o autor afirma 

que Marx e Engels avançaram mais na percepção das “forças produtivas” do que da 

“produção”
16

 em si. Todavia, esse avanço na percepção das forças produtivas é um aspecto 

importante para tornar complexa a percepção do espaço (e de sua produção/construção), uma 

vez que a noção de “forças produtivas” pressupõe que a produção não está somente ligada ao 

produto, mas também ao processo que leva até ele. Segundo Henri Lefebvre, a produção é um 

aspecto relacional da vida humana. 

A partir desse aspecto relacional da vida humana, Lefebvre enxerga o espaço, 

definido em seus parâmetros sociais, como “produto” de certa cultura, ou seja, efeito da ação 

do homem sobre o lugar onde se fixa. Logo, pode ser entendido como o resultado da 

imposição do homem sobre a natureza.  

Entretanto, essa modificação do ambiente natural que cerca uma sociedade não se 

dá simplesmente por imposição. As formas de se acomodar no ambiente, de construir um 

espaço em conjunção com o quadro natural, são reveladoras da forma do homem moldar o seu 

quadro social diante das imposições do espaço. Existe uma eminente tensão na construção do 

espaço: tensão que leva o homem a se questionar correntemente sobre a melhor forma de se 

integrar ao espaço natural que o cerca. E, dessa tensão, podem surgir conflitos entre os 

homens e/ou com as autoridades administrativas. O espaço é visto, por Henri Lefebvre, como 

um aspecto importante das relações sociais, por ser um canal de mediação. É no espaço que as 

                                                                                                                                                                                     
e as relações humanas interagem mutuamente nos contornos da realidade social. SANTOS, Milton. Por uma 

geografia nova. Da crítica da Geografia a uma Geografia crítica. 6. ed. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2004. p. 152.  
16

 Segundo Lefebvre mostra, na tradição do pensamento marxista, a ideia geral de “produção” é frequentemente 

associada à ação humana. Porém, Lefebvre diz que os esforços de Marx e Engels para definir a “produção” 

acabaram mais por circunscrever a ideia do que por defini-la. Ligam a ideia ao resultado, ao produto e, por 

isso, acabam por reduzi-la ao seu destino, mas não conseguem defini-la. O mais comum passa a ser relacionar 

a “produção” com a economia, com a capacidade de fazer ou tornar algo útil. Longe do “produto”, a 

“produção” permanece uma ideia abstrata, globalizante e, ao mesmo tempo, vaga. LEFEBVRE, Henri. A 

produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins – do original La production de l’espace. 4 

éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000. XX p. (não publicado). 265 p. 
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coisas e as informações vão e voltam, é de acordo com o espaço, ou ao menos na relação com 

ele, que as relações sociais são efetivadas. Isso contribuiu para adensar a visão do autor de um 

espaço que interfere nas relações humanas e não somente um cenário onde essas relações se 

desenrolam independentemente do ambiente que cerca a sociedade.  

Para clarificar sua análise do “espaço social”, sustentada pelos aspectos 

relacionais nele presente, Henri Lefebvre divide o espaço em três partes: espaço material, 

representações do espaço e espaços de representação. A primeira delas refere-se ao espaço 

como meio físico, material de fato. A segunda diz respeito às formas como os habitantes 

produzem significações sobre o espaço que ocupam. A terceira, por fim, remete à forma 

como, a partir do aspecto material e das significações que lhe são outorgadas, o espaço acaba 

refletindo as percepções dos homens naquele recorte geográfico
17

. 

O “espaço social”, para Henri Lefebvre, é marcado pelas relações estabelecidas 

em coexistência e simultaneidade, englobando, nesse sentido, todas as coisas produzidas e 

suas relações de produção. Desse modo, o espaço é resultante de um conjunto de operações, 

mais do que um simples objeto. O espaço de coexistência dos homens, de que é expoente 

maior a cidade, deve ser interpretado de acordo com essa percepção de “espaço social”, 

ancorado na coexistência de diversas formas de vida que apresentam em si uma ordem e/ou 

uma desordem, sempre relativa.  

A simultaneidade da existência no espaço é o que deve ser o objeto de estudo das 

cidades, como uma forma de fugir de pesquisa que resulte em inventários dos espaços. 

Interessa menos, ou talvez já tenham sido demasiadamente exploradas as datações e autorias 

deste ou daquele prédio, marco ou monumento das cidades. É preciso pensar, com Henri 

Lefebvre, nessas relações simultâneas que, de fato, produzem o espaço em suas características 

relacionais
18

. 

Partindo dessas reflexões e, principalmente, dos aspectos relacionais do espaço, 

Milton Santos procurou desfazer algumas confusões interpretativas acerca de uma proposição 

de Henri Lefebvre segundo a qual a cidade seria uma projeção da sociedade sobre o terreno
19

. 

Segundo Milton Santos, essa proposição, tomada isoladamente, permite uma interpretação 

simplória de que “o espaço é um espelho da sociedade”. Essa questão se desdobra de duas 

                                                           
17

 LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins – do original: La 

production de l’espace. 4. éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000 (não publicado). 265 p. 
18

 LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins – do original: La 

production de l’espace. 4. éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000 (não publicado). 265 p. 
19

 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Trad. Cristina C. Oliveira. Itapevi, São Paulo: Nebli, 2016. 155 p. 
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formas: a primeira é aquela que imputa ao espaço apenas a característica de conter as relações 

sociais, e a segunda é aquela que enxerga, no espaço, um mero reflexo das ações sociais
20

.  

Para tentar se aproximar da forma como espaço e sociedade se relacionam, Milton 

Santos retorna à concepção de Durkheim, que enxergava o espaço como “fato social”. A 

noção de “fato social” durkheimiana aplicada ao espaço provoca uma interpretação no sentido 

de que, ainda que se considere que os indivíduos tenham múltiplas experiências, “a realidade 

de uma cidade é a mesma para todos”
21

. 

Como construção feita pelo homem é, ademais, difícil negar que o espaço possa 

ser definido como um “fato social”, na medida em que representa uma forma de ação do 

homem sobre aquilo que é natural (ou seja, o espaço físico tomado isoladamente). A 

percepção do espaço social como “fato social” deve ser acrescida de uma percepção que o 

identifique, também, como fator social e instância. Fator, porque é sempre levado em 

consideração pelos indivíduos, ainda que involuntariamente; e instância, pois é meio físico 

pelo qual, necessariamente, as relações sociais ocorrem. 

Nas palavras de Milton Santos, o espaço  

 

é simultaneamente produtor e produto; determinante e determinado; um 

revelador que permite ser decifrado por aqueles mesmos a quem revela; e, ao 

mesmo tempo, em que adquire uma significação autêntica, atribui um 

sentido a outras coisas
22

. 

 

É importante entender o espaço como determinante e determinado para pensar 

sobre como o espaço é fruto das imposições do quadro natural. Essa dinâmica entre o que o 

homem impõe ao espaço e o que o espaço lhe impõe ajuda o pesquisador a se aproximar das 

“rugosidades” do espaço. Nessas “rugosidades”, é possível enxergar mais claramente o espaço 

para além de um simples pano de fundo para as ações humanas. 

Outro geógrafo que partiu dos escritos de Henri Lefebvre para aprofundar sua 

compreensão e conceitualização do “espaço” foi David Harvey. Harvey afirma que as 

categorias sobre a experiência humana no espaço foram fundamentais para a construção da 
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percepção tripartite do espaço social presente na obra de Henri Lefebvre, quais sejam: o 

espaço material, as representações do espaço e os espaços de representação
23

. Ou, dito de 

outra forma, o espaço, como campo de ação humana e, por isso, socialmente identificado, 

possui dimensões materiais, concebidas e vividas. 

David Harvey procurou, então, avançar nessa concepção tripartite do espaço, 

caminhando na mesma direção de Lefebvre. Sua ideia de “espaço social” é formada por 

“espaço absoluto”, “espaço relativo” e “espaço relacional”. A ideia de “espaço absoluto” 

remete à existência do espaço em si mesmo, como matéria física; o “espaço relativo” é 

definido pela sua compreensão a partir de uma relação entre objetos; a existência do “espaço 

relativo” é dada pela existência e pela relação obrigatória entre os objetos que existem e se 

relacionam. A ideia de “espaço relacional” é oriunda da percepção do “espaço relativo” e 

pode ser enunciada “como estando contido em objetos, no sentido de que um objeto pode ser 

considerado como existindo somente na medida em que contém e representa em si mesmo as 

relações com outros objetos”
24

.  

De tal forma, a pergunta correta a se fazer não é sobre o que é o espaço, mas, sim, 

como é que diferentes práticas criam, se relacionam e usam diferentes concepções e 

percepções do espaço
25

. Milton Santos parece ter avançado nessas proposições a partir de uma 

ideia de “racionalidade” inserida à percepção do espaço.  
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Segundo o autor, o espaço possui uma “racionalidade funcional”, que pressupõe 

uma organização de elementos de forma a permitir ou, pelo menos, sustentar ações que visam 

um objetivo previamente determinado que, no limite, acaba sendo a própria sobrevivência 

corriqueira. Essa racionalidade pode ser dividida entre uma racionalidade intencional e uma 

não-intencional. De um lado as intencionalidades estão presentes em ações de planejamento e 

significação e, de outro, os aspectos não-intencionais são relacionados à contingências que 

escapam da previsibilidade do homem
26

. 

Henri Lefebvre explorou essa seara e percebeu uma dimensão impositiva da 

racionalidade do espaço sobre a ação produtiva do homem. Essa racionalidade do espaço 

organiza a ação produtiva do homem. Não é, de nenhum modo, fruto da ação do homem. Ao 

contrário, faz parte das escolhas feitas sobre como “produzir” num certo espaço, 

considerando-se o empirismo e o pragmatismo sempre presentes em ações de ocupação e de 

delineamento produtivo nos espaços. O espaço faz suas imposições ao estabelecimento da 

sociedade. Essas imposições são parte do processo de organização produtiva do homem
27

. 

A racionalidade aplicada ao espaço tem ligações diretas com as condições 

materiais que se apresentam para sua ocupação. Esse é o misto de racionalidade intencional e 

não-intencional que se manifesta no espaço ocupado pelo homem. Em certa medida, é 

possível dizer que o espaço geográfico entendido, simultaneamente, como ação e reflexão, “já 

que não nos defrontamos somente com uma materialidade, resultado de uma ação já da 

passada, mas da combinação entre ação presente e objetos da ação”
28

. 

Nesse sentido, para Milton Santos, o espaço social pode ser, então, definido, como 

um “campo de ação instrumental”. Todavia, o espaço também é multiplamente usado pelo 

conjunto de homens e de mulheres que forma a sociedade. Assim, o “campo de ação 

instrumental” e ao mesmo tempo relacional
29

. Essa concepção parece muito próxima à ideia 

de Henri Lefebvre de que o espaço não é um produto qualquer, oferecido ao consumo 
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humano. Lefebvre asseverava que o espaço não seria um elemento passivo à construção 

social. Como um “produto social”, o espaço é capaz de interferir na sua própria adequação às 

necessidades do homem: organização do trabalho, transportes, distribuição de residências, 

construção de vias e caminhos. Por mais que tudo isso seja fruto de uma vontade direta do 

homem, um “modo de fazer”, o espaço também é fundamental na determinação de “como 

fazer”
30

.  

Por isso, se deve entender o espaço como um produto e como produtor, como um 

elemento crucial na condensação das relações humanas. O espaço possui, em si, uma estrutura 

dialética de imposição e aceitação, que se expressa no próprio espaço e no homem e na sua 

forma de se organizar em sociedade. Nessa relação dialética é que o espaço se torna um 

produto social. 

Nas palavras de Milton Santos, a inércia dinâmica do espaço é parte essencial da 

sua relação com a sociedade que nele se estabelece, porque tem uma “tendência a reproduzir a 

estrutura global que lhe deu origem, ao mesmo tempo em que se impõe a essa reprodução 

social como uma mediação indispensável que às vezes altera o objetivo inicial ou lhe imprime 

uma orientação particular”
31

. A “inércia ativa/dinâmica” do espaço influencia, ao mesmo 

tempo, a condição e o resultado das interações humanas. 

A especificidade do espaço, como uma estrutura social, provém do fato de que as 

características físicas (“geográficas”) são permanentes, ou, ao menos, fixas. De tal forma que 

impõem ao homem que procura se estabelecer ali certos obstáculos ou oportunidades com os 

quais é preciso negociar. Nesse sentido, sociedade e espaço “social” se conformaram 

mutuamente, conforme o espaço oferece sua “inércia dinâmica” à agência humana. 

Assim visto, fica evidente que o espaço não é mero pano de fundo das relações 

sociais. O empenho aplicado pelo homem na transformação do espaço e as dinâmicas que 

revelam a partir dessas transformações nos mostram o espaço como mais um componente da 

produção social em geral. As ações levadas a cabo no espaço refletem as dinâmicas 

produtivas – sociais e econômicas – próprias da sociedade que o transforma. O espaço, então, 

deve ser visto segundo uma ótica que considera a dialética materialista e histórica. Os 
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aspectos mais essenciais da caracterização do espaço social aqui encaminhada são aqueles que 

remetem à sua condição relacional e de interatividade entre os homens. 

Milton Santos parece ter avançado ao indagar sobre a possibilidade de um método 

para o estudo do espaço social. Nesses adiantamentos, o autor parece ter sido guiado por 

reflexões sobre como se daria uma abordagem social a partir da categoria “espaço” e procurou 

estabelecer um método que pudesse ser aplicadonessas investigações. 

Para superar as análises que mostram o espaço somente como meio físico, é 

preciso compreender “que o espaço é soma da paisagem (ou, ainda melhor, da configuração 

geográfica) e da sociedade”
32

. Assim, o processo de sua “produção”, ou seja, da definição dos 

contornos espaciais de uma determinada sociedade é afetado ao mesmo tempo em que e afeta 

as demais relações sociais estabelecidas. Inescapável, o espaço é, prioritariamente, uma 

instância total da sociedade. 

Isso significa que uma análise de um espaço social deve levar em conta escolhas 

de variáveis que permitem enxergar esse “todo social” inteiramente articulado no espaço, de 

modo que as instâncias econômicas, institucionais e culturais sejam passíveis de ser 

observadas na dimensão espacial. Fundamentalmente, uma análise constitui-se a partir de 

processos de fragmentação, interpretação e de recomposição do objeto analisado. No caso de 

uma análise social do espaço, levando em conta suas condições de “totalidade”, é imperioso 

que, a partir da interpretação de suas condições fragmentárias, seja possível reconstituir 

aspectos do todo social, do qual o espaço é parte formada e formadora
33

. 

Assim, ele define os “elementos” – entendidos com as partes indivisíveis do ponto 

de vista sociológico – que se dispõem no espaço a partir de seus mecanismos produtivos: os 

“homens” (fornecedores de trabalho), as “firmas”, as “instituições” (tudo o que funcionava 

para prover os anseios sociais diversos dos homens), o “chamado meio ecológico” (base física 

do espaço) e as “infraestruturas” (as intervenções do homem feitas no meio físico)
34

. 

A partir desses elementos, Milton Santos dispõe, então, três características do 

método da pesquisa sobre o espaço social: o aspecto relacional do espaço, seu entendimento 
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como estrutura, e a perecibilidade desses elementos. Essas três características precisam ser 

observadas, porque só se pode entender, razoavelmente, o movimento dos elementos no 

espaço quando não se perde de vista o todo, o conjunto ou as relações que se levaram ao tal 

movimento. 

Entendido em seu elemento relacional, para Milton Santos, “o espaço é um 

sistema complexo, um sistema de estruturas, submetido à evolução das suas próprias 

estruturas. [...] O espaço está em evolução permanente. Tal evolução resulta da ação de 

fatores externos e de fatores internos”
35

. 

Como “estrutura”, o espaço apresenta-se como a combinação de uma estrutura 

demográfica específica somada as estruturas específicas de produção, consumo, renda e de 

estratificação social ou de classes. Acrescido a essas estruturas, uma organização técnica e 

produtiva que é específica. Mas, é no resultado da interação entre essas estruturas e das suas 

formas organizativas que se atinge o espaço, entendido como elemento relacional e que 

promove uma maior aproximação à realidade social
36

. A noção de estrutura, aplicada ao 

estudo do espaço, tem uma vantagem fundamental, qual seja a percepção de que um espaço, 

tomada em particular, está sempre inserido em uma estrutura mais ampla, que, em certa 

medida, o determina e é determinada por ele. 

Ademais, entre as características de método da análise espacial sobre as quais 

Milton Santos argumenta, talvez, a que interessa mais diretamente ao historiador é 

caracterização dos elementos como “variáveis perecíveis”. Entender a “perecibilidade” dos 

elementos no espaço é uma forma de recuperar a dimensão histórica onde o espaço, seu 

processo formativo e as relações com a sociedade estão inseridos. Por meio da análise do 

espaço, partindo do pressuposto de que seus elementos constituem-se em variáveis perecíveis, 

é possível captar a sua dinâmica e suas transformações, interligadas às dinâmicas e às 

transformações do todo social
37

. 
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Esses aspectos de perecibilidade tornam a ideia de uma “história do espaço” mais 

palatável na medida em que se concebe que, como “produtor” e “produto” das sociedades, o 

espaço se transforma, assim como as sociedades. Se a História estuda os aspectos sociais do 

passado, o espaço, como produto social, é também portador de uma historicidade que se 

intercala com a história da sociedade. Assim como as sociedades se moldam num constante 

jogo de avanços e de retrocessos, num desenho bem diverso de uma linha, o mesmo se dá com 

o espaço
38

. 

A partir da definição dos parâmetros do seu método para a análise social, Milton 

Santos expõe que o caráter interativo entre essas instâncias é fundamental na análise do 

espaço, porque é por meio dessas interações, ocorridas no espaço e para a definição do 

espaço, que se faz possível reconstituir o todo social. Essa dinâmica resultante da interação e 

dos elementos do espaço postos em relação pode ser observada no modo como as referências 

espaciais possuem valores relativos para cada um dos grupos que compõem a sociedade
39

. 

Fundamental para superar essas análises inventariantes sobre o espaço é, então, a 

atenção às “práticas” que nele têm lugar. Tanto Milton Santos como Henri Lefebvre 

acreditavam que a dimensão prática representa uma forma de apropriação do mundo. A 

totalidade da percepção social do espaço é possível de ser rastreada nas práticas cotidianas 

dos seus habitantes, por meio de uma apropriação e da compreensão situacional imediata
40

. 

Henri Lefebvre critica diretamente a percepção do espaço que ignora as práticas. 
41

. Essa 
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crítica postulada por Lefebvre se assenta na ideia de que a mediação entre mental e social 

acontece, justamente, na relação que o homem mantém com o ambiente que o cerca. Seu 

objetivo principal é fortalecer o argumento de influência do espaço sob as ações humanas, 

para romper com as análises neutras sobre o espaço ou que o apresentem de forma passiva. 

Nesse ponto, as críticas de Lefebvre sobre a importância das práticas se encontram com 

fundamentos sobre o espaço presentes na obra de Pierre Bourdieu e de Michel de Certeau. 

Pierre Bourdieu abre suas reflexões sobre o espaço social evocando uma “série de 

rupturas com a teoria marxista”. O ponto principal apontado pelo autor é a necessidade de se 

observar as questões relacionais, aspecto fundamental da obra de Bourdieu, expressas em um 

sistema de posições e em um espaço
42

. 

Em um caminho parecido com aquele tomado por Lefebvre, Bourdieu afirma que 

esse aspecto “relacional”, ainda que seja enunciado nas pesquisas filosóficas, muitas vezes, é 

abandonado pelos autores em favor da análise das “realidades substanciais” (indivíduos, 

grupos sociais etc.), porque os aspectos das relações objetivas são mais difíceis de serem 

apreendidos. Assim, o autor insiste na importância da dimensão prática e da realidade 

empírica para a captura das lógicas mais profundas, muitas vezes expressas no cotidiano, do 

mundo social
43

.  

Estudioso das práticas cotidianas, Michel de Certeau considera que a ocupação do 

espaço sempre é feita por meio de práticas, encadeadas e regidas por uma lógica específica. 

Essa lógica escaparia à inteligibilidade científica, já que os “praticantes” do espaço, no mais 

das vezes, não deixam vestígios de sua relação com o ambiente, a não ser por meio da própria 

construção que legam ou de documentos oficiais que registram uma visão parcial sobre essas 

práticas. Isso se torna ainda mais evidente quando se questiona sobre as práticas do espaço 

historicamente.  
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Para analisar o espaço por meio dessa chave explicativa das práticas, Michel de 

Certeau propõe entrar na cidade. Ele sai da posição de voyeur, daquele que enxerga a cidade 

do alto e que acaba por acreditar que a vê com transparência. A análise de um universo 

urbano “visto de cima” acaba por valorizar as aparências estáticas da cidade, menosprezando 

a capacidade de movimento daquele organismo social. Na parte de baixo, “onde cessa a 

visibilidade, vivem os praticantes ordinários da cidade, [...] cujo corpo obedece os cheios e 

vazios de um texto urbano que escrevem sem poder lê-lo”
44

. 

A análise do espaço por meio das práticas dos habitantes pretende uma 

experiência específica de operações (“maneiras de fazer”), que se aproxima de uma 

experiência antropológica. Essa visão antropológica do espaço o define como “um 

cruzamento de móveis”, um “lugar praticado”
45

. O espaço antropológico, diferentemente de 

sua definição geométrica, remete, então, às experiências que criam e transformam os lugares. 

Definindo o espaço diretamente ligado à mobilidade, a inflexão da obra de Michel 

de Certeau se dá justamente ao perceber que a sociedade pode ser lida por meio de uma 

substituição: do gráfico das análises socioestatísticas pela “linha reversível (que pode ser lida 

nos dois sentidos)” da operação que leva ao gráfico
46

. Pensar nessas operações, à maneira 

como expõe Certeau, torna possível perceber como se a dava locomoção dos homens na 

sociedade, sua mobilidade dentro dos sistemas e suas formas de agir diante das imposições da 

vida social. 

O espaço urbano que se quer investigar está diretamente relacionado às “práticas” 

dos homens, de modo a evidenciar “a produção secundária que se esconde nos processos de 

sua utilização”. No entanto, não cabe produzir um rol em que constem todas essas práticas, 

como se isso fosse suficiente. Mais precisamente, trata-se de perceber “os procedimentos, as 

bases, os efeitos, as possibilidades”, que se articulam quando um homem 

pratica/produz/consume o seu espaço
47

. Esses elementos são reveladores da tensão que se 

coloca na formação do espaço. 

Desse modo, é importante estudar o espaço das cidades tendo em vista as práticas 

dos habitantes do espaço e não por meio de um olhar superficial, que se preocupe com a 
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geometria ou com a morfologia desse espaço. Seguindo a metáfora exposta por Certeau, é 

imprescindível descer da “torre” e “caminhar pela cidade” e, com os “praticantes” do espaço, 

tentar compreender as formas de apropriação desse espaço
48

. 

 

Apresentando o objeto: um fragmento relacional e móbil em análise  

 

O escrutínio teórico sobre espaço que foi executado conduz a presente 

investigação ao questionamento sobre o que é possível descortinar das relações que os 

homens de Vila Rica estabeleciam com o espaço. Assim como indagou Bernard Lepetit, seria 

possível uma “hermenêutica urbana” da sociedade? O que seria possível heuristicamente 

destilar da constituição do espaço de Vila Rica no século XVIII?
49

 

Para Lepetit, a apropriação dos elementos do espaço, como categoria “temporal”, 

abre as possibilidades de uma dimensão interpretativa do espaço, especialmente quando se 

compreende o espaço como o cruzamento das relações entre os homens. O autor francês 

enxerga a constituição das cidades como um conjunto de escritores dispostos a escrever um 

romance único a partir da contribuição pontual de cada escritor
50

. A construção do espaço da 

cidade assim se dá: limitada pelo que se precede, mas livre para outorgar sentido a esse 

precedente. 

As reflexões sobre as cidades e a constituição de povoações a partir da dimensão 

temporal da ocupação do espaço se aproximam da noção de “produção do espaço”, de Henri 

Lefebvre, considerando que se percebe o espaço como uma construção do homem, e não 

como um elemento dado. As práticas do espaço se articulam entre a projeção dos elementos 

materiais no terreno, o controle administrativo de regulação e a agência do ocupante face às 

contingências. E aí que o “jogo” da produção do espaço se complexifica, nessa relação entre 

prática social, especificidades espaciais e ação coercitiva de controle. E, no meio dessa 

relação, que a produção do espaço acontece
51

.  
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A cidade, então, é uma construção social, que contém, em si, elementos das 

diversas temporalidades que atravessam a referida estrutura social. Assim, o espaço pode ser 

visto a partir de uma metáfora geológica carregando consigo camadas de experiência social 

que se sobrepõem consecutivamente. A experiência temporal da cidade é difusa, “variável 

conforme os lugares e momentos, desenvolvem-se em durações diferentes”
52

. Entender o 

espaço por meio das experiências que se sobrepõem em sua configuração é entender que não 

se trata simplesmente de ocupar o solo, mas de estabelecer, a partir da ocupação e apropriação 

de terrenos, o sentido de existência sobre o qual está ancorado o habitar. 

É a partir disso que se solidifica uma visão do espaço como “construção social” e, 

por isso, dotada de uma historicidade específica
53

. As possibilidades da hermenêutica urbana, 

que presume o estudo da formação das cidades a partir do seu elemento relacional, são formas 

essenciais para se adensar o conhecimento sobre uma sociedade específica, e parece o ganho 

mais eminente do estudo de uma sociedade vista do espaço em que se conforma. 

Entendido nesse aspecto relacional e dada a devida importância das “práticas”, a 

investigação da história de Vila Rica pretendida buscará mostrar essas práticas como forma de 

apropriação do espaço e o modo como elas refletem, mas, ao mesmo tempo, são fruto da 

composição social e da dinâmica econômica do espaço. O recorte cronológico escolhido é o 

século XVIII, indo de 1711, ano de fundação de Vila Rica e da instituição da câmara 

municipal, até 1809.A baliza inicial do trabalho está relacionada ao ano de fundação de Vila 

Rica. Juntamente com a fundação da vila houve a instituição da câmara, o que não apenas 

implicou na votação dos homens bons que ira integrá-la, como também na preocupação com a 

construção da casa que iria abrigar as reuniões e a definição da sesmaria da câmara, aspecto 

que é pouco lembrado pela historiografia, mas que garantiria recursos à instituição desde 

1712. . A baliza final é justificada pela crise da produção aurífera e pela realização de um 

terceiro tombamento das propriedades por ocasião da instalação da décima predial. 

Tal como proposto, o recorte cronológico busca captar o espaço relacional e as 

práticas dos habitantes exatamente no período que corresponde ao auge e decadência da 
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economia aurífera. Apesar de existir uma gama bastante maior de fontes que permitem a 

aproximação das condições físicas e demográficas do espaço de Vila Rica no século XIX, a 

opção feita por focalizar o século XVIII consiste em uma tentativa de entendimento do espaço 

de Vila Rica e da forma de ação dos habitantes, considerando as movimentações econômicas 

e produtivas fomentadas pela exploração aurífera.  

A abordagem do objeto em estudo far-se-á através da investigação dos 

aforamentos da câmara de Vila Rica. Essa documentação servirá ao propósito de avaliar os 

trâmites e interesses associados à ocupação do espaço dentro do núcleo urbano de Vila Rica. 

As mencionadas fontes permitem conhecer as formas de controle do espaço desempenhadas 

pela câmara municipal e algumas impressões que os moradores tinham daquele espaço. Ainda 

que haja lacunas consideráveis, o estudo dos aforamentos é capaz de relevar a estrutura da 

posse de terrenos, as características do parcelamento fundiário e as feições sociais dessa 

estrutura de posse de terras em Vila Rica. Repartição fundiária e estrutura de posse são 

aspectos estruturantes da história de uma cidade e é esse aspecto estrutura que procuraremos 

desvendar. 

Pelo que foi apresentado pelos teóricos acima analisados, as “práticas” do e no 

espaço, de uma forma geral, remetem a aspectos muito mais amplos do que apenas a estrutura 

de posse ou as formas de ocupação dos terrenos. Todavia, na impossibilidade de captar a 

totalidade de existência social no espaço, sigo as diretrizes de método apontadas por Milton 

Santos. P or meio de uma investigação de uma parte fragmentada do espaço - no caso a 

estrutura de posse de terrenos relevada pelas fontes sobre os aforamentos - buscar-se-á 

produzir uma reflexão sobre o todo social que o compõem
54

. 

Fundamentalmente, uma análise constitui-se de processos de fragmentação, 

interpretação e recomposição do objeto analisado. Não será diferente aqui. No caso de uma 

análise social do espaço, levando em conta suas condições de “totalidade”, é imperioso que, a 

partir da interpretação de suas condições fragmentárias, seja possível reconstituir aspectos do 

todo social, do qual o espaço é parte formada e formadora. 
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Sobre as fontes: possibilidades e limites dos foros da câmara de Vila Rica 

 

Como apontado, a pesquisa aqui exposta tem por objetivo narrar uma história de 

Vila Rica no século XVIII baseada na formação, ocupação e no desenvolvimento do seu 

espaço urbano. Pretendia-se, porém, desviar a pesquisa da história da construção dos edifícios 

e das igrejas monumentais de Ouro Preto, fazendo opção por uma via que levasse em 

consideração a “prática do espaço” dos habitantes dela, conforme aparato conceitual de 

Michel De Certeau, exposto anteriormente.  

Para cumprir tal objetivo, a pesquisa foi alicerçada na documentação produzida 

pela câmara de Vila Rica sobre os aforamentos, entre 1712 e 1809. Trata-se de uma 

documentação ampla e diversificada, contendo desde o cadastro das propriedades, passando 

por listas e róis de cobrança e pagamento, até as solicitações de terrenos feitas pelos 

moradores de Vila Rica
55

. A partir dessas fontes, pareceu possível escrever uma história de 

Vila Rica que levasse em consideração os praticantes mais cotidianos do seu espaço, ou seja, 

os seus moradores – e não os seus prédios. 

Primeiramente, o empenho foi despendido para analisar os cadastros mais 

completos produzidos ao longo do século XVIII e no início do século XIX, de forma a 

conseguir imagens de Vila Rica em momentos específicos. Essa análise foi complementada 

pela dinâmica que é possível de ser observada nas solicitações dos moradores relacionadas 

aos aforamentos e outros temas diversos relativos à ocupação do espaço, ao longo do século 

XVIII.  

Nos cadastros, chamados de Livros de Tombo ou Tombos foreiros, foram 

encontradas, ao todo, 2.684 propriedades. Estes registros estão cadastrados da seguinte forma: 

278, no Códice 1 da Câmara Municipal de Ouro Preto, o primeiro registro de foros de Vila 

Rica; 459 propriedades cadastradas nos Livros de Tombo de 1737; 939 propriedades 

cadastradas na recomposição dos Livros de Tombo, feita em 1767; e outras 1.008 

propriedades presentes nos Tombos foreiros de 1809
56

. 
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O trabalho de sistematização das fontes foi iniciado com os cadastros foreiros 

supracitados, ou seja, os registros foreiros feitos entre 1712 e 1722, os Livros de Tombo de 

1737 e 1767 e os Tombos foreiros de 1809. A criação de uma ficha de coleta, entretanto, teve 

por base o cadastro mais detalhado – a saber, o de 1737. O objetivo era preencher as fichas de 

forma mais ou menos uniforme de todos esses cadastros. Foram coletadas informações sobre 

as propriedades – localização, tipologia, tamanho em braças, a razão do foro aplicado a cada 

braça e o valor total – e sobre os proprietários que, além dos seus nomes, permitem identificar 

alguma característica social presente nos traços de distinção apresentados.  

A partir daí, a montagem de um banco de dados para cada um dos desses 

cadastrados permitiu a análise dessas fontes de forma mais organizada. Foram feitos, então, 

quatro bancos de dados, relativos a todo o século XVIII, o que possibilitou uma análise 

dinâmica desses cadastros. Visto em uma perspectiva temporal, foi possível analisar de forma 

dinâmica as figuras estatísticas que esses quatro cadastros apresentam. A análise da dinâmica 

fundiária foi possível em razão dos cadastros foreiros serem documentos de uso corrente da 

câmara. Neles, os oficiais da câmara lançavam informações sobre a mudança de proprietários, 

demolição das propriedades etc. 

Sobre as solicitações dos moradores, foram encontrados e transcritos mais de 450 

documentos relacionados de formas diversas com o tema da ocupação das terras
57

. Nesse 

caso, não foi possível estabelecer um padrão sistemático para a captação das informações 

tendo em vista a variedade das temáticas tratadas. Entretanto, foi possível trabalhar com 

informações mais elementares, como simples solicitações de terrenos, escritas em poucas 

linhas e respondidas brevemente pela câmara, que aparecem junto à solicitações complexas 

baseadas em dívidas relacionadas aos aforamentos ou demolição de propriedades. A análise 

                                                                                                                                                                                     
pesquisa, está depositada no fundo da Câmara Municipal de Ouro Preto (CMOP), no Arquivo Público Mineiro 

(APM). O registro das propriedades foreiras do período entre 1712 e 1722 estão no Códice 1; os Livros de 

Tombo de 1737 estão nos Códices 38 e 40; e o recadastramento das propriedades, feito em 1767, no Códice 92. 

Os Tombos foreiros de 1809 estão no livro 12, volume 152, do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto. 
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cedeu os dados por ela levantados e organizados para sua dissertação de mestrado, para a qual utilizou tal 

documentação. Essa documentação encontra-se em Ouro Preto, no Arquivo Público Municipal, conforme 

relatado acima. MONTALVÃO, Christiane. Composição social e distribuição espacial dos habitantes de Vila 

Rica na década de 1810. 2015. 129 p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Juiz de 

Fora, Juiz de Fora, 2015.  
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dessa documentação foi essencial para uma análise dos registros foreiros dotadas de dinâmica 

e movimento, para além dos cadastros.  

A pesquisa foi construída a partir da análise sistemática dessas fontes sobre os 

aforamentos. Como constituem cadastros relativamente completos e que permitem cobrir 

quase todo o século XVIII, foi possível se aproximar dos principais aspectos da ocupação e 

transformação do espaço urbano de Vila Rica. Livros de Tombo e solicitações de aforamento 

feitas pelos moradores compõem um todo que permite identificar relevantes práticas sociais 

do espaço, tanto aquelas levadas a cabo pelo aparato fiscal e administrativo da câmara 

municipal – o que está presente nos cadastros –, como pelos habitantes e moradores de Vila 

Rica – o que aparece nas solicitações e demandas diversas acerca dos terrenos. 

As análises dos cadastros e tombos foreiros e das solicitações remetidas pelos 

moradores à câmara e relacionadas à ocupação dos terrenos apresentaram uma visão dinâmica 

da estrutura da posse de terrenos e das formas de ocupação daquele espaço urbano. De tal 

modo, foi possível observar parcialmente como a formação e o estabelecimento da sociedade 

em Vila Rica respondia aos movimentos políticos e econômicos daquele lugar ao longo do 

século XVIII. É o que o texto pretende mostrar ao longo dos capítulos. 

Por fim, há que se explicar, de forma breve, a metodologia aplicada à constituição 

dos mapas da evolução urbana de Vila Rica no século XVIII, a partir do cruzamento de 

tecnologias de georreferenciamento e a pesquisa histórica
58

. Partiu-se da mais antiga planta de 

Vila Rica que se tem notícia. Depositada no Arquivo Histórico do Exército, a Planta de Vila 

Rica não tem data nem autoria confirmada. Todavia, alguns aspectos do cenário urbano, como 

a presença do prédio da Casa de Câmara e Cadeia (atual Museu da Inconfidência), e o fato de 

se tratar de uma planta de “Vila Rica” limitam o mapa entre os finais do século XVIII e o ano 

de 1827, data em que Vila Rica foi elevada à condição de “cidade” de Ouro Preto.  

Tendo isso em vista, é plausível afirmar que a referida Planta de Vila Rica se 

relaciona ao momento em que a mineração já decaia consideravelmente em seus arredores. 

Ou seja, trata-se da “Vila Rica” de um período em que a mineração, já decadente, impunha 

aos moradores certa rearticulação das formas de ocupação do espaço. A Planta de Vila Rica 

representou, por isso, o ponto de chegada dos mapas produzidos e serviu como base principal 

para a sobreposição dos dados do georreferenciamento (ver Mapa 4). 
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A análise de mapas históricos, mais precisamente de suas representações, por 

parte de geógrafos, historiadores e demais pesquisadores, tem sido ampliada e diversificada a 

partir da utilização de softwares de geoprocessamento e, principalmente, do 

georreferenciamento dos mesmos. A metodologia usada para esses procedimentos consiste, 

basicamente, de três etapas: levantamento de fontes, processo de construção e 

referenciamento e o produto final, o mapa histórico georreferenciado
59

. 

A tarefa de analisar o mapa Planta de Villa Rica de N. S. do Pilar se mostrou um 

pouco mais desafiadora, uma vez que o manuscrito não possui sistema de projeção 

cartográfica identificada, não indica escala. Outrossim, apresenta uma orientação (Rosa dos 

Ventos) equivocada quando comparada à disposição dos elementos mapeados. Soma-se a isso 

a ausência informações acerca do autor. Há, por fim, uma considerável distorção dos 

elementos representados em relação ao terreno, com se pode ver na figura abaixo. A partir de 

21 pontos de referência e com a utilização do software MapAnalyst, foi possível identificar a 

escala aproximada do mapa (1:38.100), o desvio médio do mapa (+/- 214 metros) e o erro 

médio de posicionamento dos pontos de referência utilizados para o georreferenciamento (+/- 

302 metros).  

 

Figura 1 - Análise de distorção da Planta de N. S. do Pilar do Ouro Preto 

 

Fonte: “Planta de Vila Rica de N. S. do Pilar”, s.d. AHE. 005 M-4 G-5 C-6; Autoria: Herbert Pardini 
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Diante de tal situação, optou-se por reconstituir o mapa, ou seja, criar um mapa a 

partir das informações contidas no mapa antigo e da utilização de fontes documentais e 

bibliográficas reunidas pela pesquisa. 

O processo teve início com o georreferenciamento do Mapa do Zoneamento 

Urbano de Ouro Preto de 2010, elaborado pela Secretaria Municipal de Patrimônio e 

Desenvolvimento de Ouro Preto, de onde se extraiu o arruamento e as edificações “do 

presente”. Vale ressaltar que tal documento, produzido com a utilização do software AutoCad, 

pela prefeitura, exigiu retificação de informações, mudança de sistema de projeção e a 

transformação de linhas em polígonos, com a utilização do software ArcMap. 

Em seguida, utilizando como referência feições de relevo, rede hidrográfica, 

edificações (igrejas, por exemplo) e infraestrutura urbana (pontes, por exemplo) datadas do 

século XVIII, foi possível identificar as características do arruamento, dos caminhos e das 

construções destacadas no mapa do final do século XVIII. A reconstituição utilizou como 

referência a atual praça Tiradentes, e seguiu no sentido Leste, até as proximidades de 

Passagem de Mariana, e a Oeste, até a ponte do Passa Dez. Foi possível identificar alguns 

equívocos em relação à rede de drenagem e à representação de algumas edificações. A 

imprecisão cartográfica foi um empecilho para a análise, o que acarretou alguma 

desproporcionalidade das representações. 

A reconstituição do mapa antigo, superadas as dificuldades inerentes ao trabalho 

de pesquisa, revelou um documento com valiosas informações, fundamental para a 

interpretação de fontes textuais, da historicidade do território e da produção do espaço 

ocorrida ao longo do tempo em uma região tão importante para a história de Minas Gerais. 

A partir desse mapa reconstituído, e com o acesso aos dados levantados nos 

cadastros foreiros e a pesquisas anteriores, foi possível produzir mapas que representassem, 

em perspectiva histórica, a evolução do traçado urbano de Vila Rica ao longo do século 

XVIII. Dessa forma, os quatro mapas produzidos têm relação direta com os cadastros foreiros 

e com os Livros de Tombo.  

O Mapa 1 representa Vila Rica aproximadamente na década de 1720, com base 

nos dados encontrados no Códice 1, onde estão os primeiros registros de aforamento da vila. 

No Mapa 2, surge a imagem de Vila Rica na década de 1730, quando a demarcação da 

sesmaria e o tombamento das propriedades foi feito. O Mapa 3 representa o espaço da vila na 

época em que o tombamento foi refeito, em 1767. Por fim, como já dito, o Mapa 4 traz Vila 
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Rica entre o final do século XVIII e o início do século XIX, por isso, pode-se dizer que tem 

correspondência com os dados constantes no Tombos foreiros de 1809. 

 

*** 

 

A tese está estruturada em duas partes. A primeira delas é composta pelos três 

capítulos iniciais, que discutem a instalação e as estratégias da câmara de Vila Rica em gerir 

seu patrimônio fundiário Importa aqui destacar como a instalação do aparato de governo e a 

administração em Minas Gerais se relacionaram com o controle sobre o patrimônio fundiário 

da câmara de Vila Rica. Na segunda parte, composta pelos três capítulos finais, o foco foi 

direcionado aos habitantes do espaço de Vila Rica, objetivando se aproximar das práticas e 

significações sobre a ocupação do espaço da vila. Ainda, buscamos relacionar a administração 

dos foros com os aspectos sociais sobre os homens e as mulheres que constavam nas listagens 

de foros da câmara.  

No primeiro capítulo do trabalho, expõem-se a forma como o espaço consistia em 

uma preocupação de governo no contexto luso-brasileiro do século XVIII. A partir dessa 

discussão, o texto se detém no processo de concessão da sesmaria à câmara de Vila Rica, 

como mercê régia por ocasião da sua fundação, investigando os percursos que levaram a 

câmara de Vila Rica a adiar os trâmites para medição e demarcação da sua sesmaria. O 

método e a prática da medição da sesmaria de Vila Rica, em seus detalhes, compõem a parte 

final desse capítulo. 

O segundo capítulo tratadas formas que a câmara de Vila Rica usou para cobrar 

ou, ao menos, tentar cobrar os foros dos habitantes mesmo antes da demarcação da sesmaria e 

do tombo das propriedades foreiras. Defende-se neste capítulo que as tentativas de cobrança 

dos aforamentos é resultado da forja institucional governativa e administrativa das Minas 

setecentistas. O último tópico do capítulo expõe os dados encontrados no trabalho cadastral 

feito pela câmara, em 1737. 

O terceiro capítulo mostra como, a partir da confecção dos Livros do Tombo de 

1737, a câmara de Vila Rica instrumentalizou o cadastro das propriedades para a gestão das 

terras municipais. Foi essa a forma que os oficiais de Vila Rica encontraram para administrar 

as terras, a concessão de terrenos e, consequentemente, a arrecadação tributária proveniente 
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dos aforamentos. O capítulo – e a primeira parte da tese – encerra avaliando a inserção dos 

foros nas rendas da câmara ao longo do século XVIII. 

A partir do Capítulo 4 e da segunda parte da tese, o estudo se concentra nos 

aspectos sociais presentes nos registros foreiros de Vila Rica e nas formas como esses 

aspectos se transformaram ao longo do século XVIII. O quarto capítulo analisa como as 

características da sociedade que se formava ao redor da extração aurífera se expressavam na 

ocupação do espaço de Vila Rica no período em que a vila se formava. O quinto capítulo trata 

da estrutura social que é revelada pelos Livros de Tombo de 1737 e 1767. O capítulo tem um 

primeiro enfoque sobre as características físicas e tipológicas das propriedades que ocupavam 

o espaço urbano de Vila Rica e a forma como essas características se relacionavam com a 

geografia da região. Isto feito, o capítulo discorre sobre os traços de distinção social que 

aparecem nas fontes cadastrais dos foros. Por fim, apresenta aspectos da mobilidade dos 

habitantes de Vila Rica que se manifestavam na ocupação do espaço. 

O sexto capítulo mostra como a diminuição dos rendimentos da extração aurífera 

refletiu na ocupação do espaço de Vila Rica. Assim como toda a capitania, no espaço interior 

da vila, a crise se manifestou e foi preciso reorganizar as formas de ocupação do espaço. No 

último tópico do capítulo, a existência de fontes mais detalhadas sobre a população de Vila 

Rica permitiu uma imagem bem delimitada da forma como a população de Vila Rica chegou 

ao século XIX. 

Vista em conjunto, a tese pretende demonstrar ser possível fazer uma leitura das 

características da sociedade mineira do século XVIII no processo de formação, ocupação e 

evolução espacial de sua vila capital. Busco perceber como os aspectos relacionados à 

mobilidade, fluidez e a estabilidade, traços característicos dessa sociedade, se mostravam na 

forma como os seus habitantes se apropriava e construíam o traçado urbano.  
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PARTE I - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DINÂMICAS 

ADMINISTRATIVAS DA TERRAS DA SESMARIA DE VILA RICA 
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1 A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO FUNDIÁRIO DE VILA RICA 

 

 

O presente capítulo apresentará o processo de delimitação da sesmaria que definiu 

o patrimônio fundiário de Vila Rica, mercê régia doada à câmara daquela vila. A formação 

desses patrimônios não foi um processo simplesmente impositivo, em que a câmara fincava as 

balizas e exercia a tributação sobre os moradores. Em geral, como afirmou Claudia 

Damasceno Fonseca, os processos de medição das sesmarias das câmaras se arrastavam por 

anos e sofriam com a negligência ou a leniência das câmaras. A maioria das câmaras demorou 

a solicitar a demarcação efetiva de sua sesmaria. Além disso, a conivência das câmaras com 

alguns moradores, que não aproveitavam devidamente as parcelas de terras aforadas, bem 

como deixavam de pagar os foros anuais, era outro obstáculo à gerência do patrimônio 

fundiário das câmaras
60

. 

Essas delimitações do espaço carregam consigo um aspecto produtivo, da 

conversão do espaço natural em espaço dominado pelo homem. As formas de medir, o 

método, os instrumentos, as caminhadas até os pontos limítrofes das medições, anunciam as 

percepções desses homens do século XVIII sobre o espaço. A ação de demarcar e delimitar 

um espaço específico tem relação direta com a intenção de torná-lo útil de formas diversas. 

Entre certezas e incertezas, entre marcos geográficos solidificados e incertos, a 

produção e a prática do espaço nas Minas Setecentistas são possíveis de serem rastreadas 

historicamente nos processos de formação e definição dos patrimônios fundiários das 

povoações. O caso estudado revela que a percepção do espaço não foi linear nem homogênea. 

A ocupação do solo se revelou como um processo dinâmico que lidava com referências 

estáveis e outras nem tanto. 

Antes, contudo, é preciso perceber a forma com o espaço se colocava como um 

problema de governo no mundo luso-brasileiro do século XVIII. Essa é uma forma de situar 

as práticas em um contexto específico e tornar mais próxima a conceitualização de “espaço” 

ao recorte cronológico da pesquisa. 
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1.1 O “espaço” das Minas no início do século XVIII 

 

Na virada do século XVII para o século XVIII, as opiniões correntes na Corte 

portuguesa sobre os descobrimentos auríferos não pareciam ainda muito convictas sobre o 

rendimento da extração. As minas de aluvião eram incertas, exigiam muita mobilidade dos 

homens e eram, por isso, difíceis de controlar para extrair os quintos; as minas de beta, que 

tinham promessa de ser mais duradouras, exigiam um esforço que a Coroa de Portugal, ainda 

fragilizada pela recente separação da Coroa espanhola e sempre ameaçada por seu vizinho 

mais poderoso, não podia desprender naquele momento. Essa postura defensiva da Coroa 

lusitana, era fruto da relação não muito cordata com a forma pela qual os paulistas tocavam 

seus negócios. Sempre exigiam recompensas e provimentos em cargos para os seus e se 

mostravam rebeldes às ações dos funcionários da Coroa portuguesa
61

. 

É interessante notar que o esforço de institucionalização das Minas tem ligação 

com as próprias formas de extração do ouro. Ou seja, com a forma pela qual os mineiros 

retiravam o ouro da terra e se relacionavam com o espaço. A organização “produtiva” do 

espaço esteve diretamente relacionada ao estabelecimento dos mecanismos de governo na 

região das Minas.  

No seu estudo sobre a Guerra dos Emboabas, Adriana Romeiro deixa evidente 

que, no limiar dos séculos XVII e XVIII, as primeiras notícias dos descobertos no interior da 

América não foram suficientes para animar as autoridades lusitanas a incentivar a ocupação 

da região e a extração do ouro. O próprio método de retirada do ouro de aluvião obrigava os 

serviços a seguirem a ocorrência dos depósitos. Se, por um lado, esse tipo de exploração não 

era sempre de grande rentabilidade, por outro, demandava pouco empenho e capital investido, 

mas, principalmente, exigia uma intensa mobilidade dos mineradores. Por vezes, os 

descobertos não eram sequer manifestados pelos mineradores, e se mantinham, seguramente, 

ocultos pela mata fechada e pela inacessibilidade dos caminhos
62

. 

A incerteza sobre os rendimentos, a mobilidade que os serviços exigiam e a dificuldade de 

acesso aos descobertos tornavam a fiscalização uma tarefa que a burocracia lusitana não 

estava preparada para cumprir.  
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A imagem das Minas como um cenário de desordens está em um dos primeiros 

escritos que se tem notícia sobre os descobertos auríferos. Publicado em 1711, Cultura e 

opulência do Brasil por suas drogas e minas apresenta uma visão sociedade mineira no 

interior da América portuguesa como sendo móbil e instável. Segundo Antonil, ao contrário 

da produção açucareira do litoral, a mobilidade era própria da exploração do ouro, pois este 

cobrava dos homens que o seguissem em sua ocorrência, diferentemente de uma plantação.
 63

 

A mobilidade e o aspecto transitório da sociedade contribuiriam significativamente para a 

insubmissão, a revolta e a periculosidade dos habitantes das minas
64

. 

A imagem que Antonil produz sobre os habitantes das Minas é resultante da 

mineração aluvial do ouro. Em poucas palavras, o trabalho define o povo, um povo que não se 

fixa no espaço. Minas não são apenas muitas; Minas atraem muitos e esses muitos são 

móveis
65

. 

A própria terra não permitia a fixação. As asperezas do espaço não convidavam à 

estabilização das vilas. A terra era pouco produtiva “de tudo o que se há de mister para a vida 

humana”. Mínimos e bravios eram os caminhos que levavam às minas, logo estreito e 

limitado era o trânsito dos gêneros entre o interior e o litoral da América portuguesa. Os 

preços de toda a sorte de mantimentos eram elevados, em função da baixa produção e 

circulação de gêneros alimentícios nos primórdios das Minas, o que causava convulsões 

sociais e tornava a sobrevivência uma luta diária
66

. 

Como se pode ver, Antonil ligava as agitações sociais das Minas às ao ouro e ao 

espaço. Mineração, deslocamentos, caminhos ásperos, esterilidade do solo, distância do 

litoral: aspectos geofísicos que dificultavam a ocupação ordenada da região das minas.  
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Segundo Adriana Romeiro, os escritos de Antonil comparam as minas com um 

“talho”, um corte ensanguentado. Com essa imagem, o autor enfatizaria o aspecto violento da 

existência nos primeiros anos. Esse aspecto violento será retomado com frequência para 

retratar os primeiros anos da ocupação das minas. Os delitos de todas as espécies eram 

cometidos por um grande contingente de vadios e de homens que juntavam a ganância à sanha 

dos poderosos que disputavam, por meio de demonstrações “públicas” de poder, a 

proeminência nas terras minerais
67

. 

O cenário começou a se alterar com a introdução de um método diferente de 

extração nos descobertos da região central das minas. A mineração nas grupiaras era baseada 

na técnica de desmontar os terrenos, simulando a ação da água da chuva que vertia o ouro 

para o leito dos ribeiros. Essa técnica, introduzida ainda no início do século XVIII, viria a 

substituir a “lavra extensiva” ao longo rio. Acabou promovendo uma maior fixação do colono 

na terra e aumentou o rendimento das lavras, tornando a extração mais previsível e 

controlável. Da parte dos mineradores, promoveu fixação por exigir um maior investimento 

em estruturas destinadas aos serviços, como a construção de mundéus, pequenas barragens e 

desvios d‟água. Pelo lado da Coroa, a maior fixação dos serviços auríferos acabou por 

facilitar ou, ao menos, tornar possível o trabalho dos agentes do fisco português no controle 

da produção e na cobrança do quinto. 

De acordo com o exposto por Adriana Romeiro, essa mudança na forma de 

extração do ouro teria sido determinante para a eclosão dos conflitos nas minas ao final da 

primeira década do século XVIII e para o “ocaso” dos paulistas. O argumento considera que 

os desmontes nas grupiaras teriam diminuído ainda mais os pouco rentáveis aluviões. Os 

exploradores passaram então, a se antecipar ao verter das pedras para os leitos dos córregos e 

ribeiros, simulando a ação das chuvas nos terrenos e extraindo o ouro antes que ele chegasse 

ao fundo dos ribeiros
68

. A exploração do ouro aluvial promovida pelos primeiros paulistas deu 
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lugar à prática dos forasteiros aptos, em técnica e recursos, para atacar os montes, acabaram 

prejudicando a capacidade extrativa dos serviços comandados pelos paulistas
69

. 

A mudança na forma de extração de ouro parece ter animado as autoridades 

portuguesas a agirem sobre a região das Minas. As investidas institucionalizadoras 

promovidas pelo governador da então capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas do 

Ouro, D. Fernando de Lencastre foram determinantes para a insatisfação dos paulistas e para a 

eclosão dos conflitos que marcaram a região . O alvo de D. Fernando foi exatamente a 

promissora região da serra do Ouro Preto e as margens do ribeirão do Carmo, onde pareciam 

se encontrar os veios auríferos mais ricos
70

.  

O aumento da produção foi acompanhado do impulso regulador da Coroa que 

promoveu a eclosão do conflito entre paulistas e emboabas. Sobre o terreno revolto deu-se os 

primeiros passos da solidificação das instituições na região das Minas. 

Posteriormente aos eventos belicosos entre paulistas e emboabas, ou talvez 

consequência deles, em 1711, deu-se a fundação das primeiras vilas no território das 

explorações minerais. Algumas tiveram papel importante no controle do fluxo humano e 

comercial para as regiões de exploração do ouro, como a vila de Sabará (1711), mais ao norte 

do território da capitania, e a vila de São João D‟el Rei (1713), ao sul. Ambas cumpriam a 
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emboabas no coração das Minas: ideias, práticas e imaginário político no século XVIII. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2008, p. 81-129.  
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 Entre outras ações, em 1706, nomeou Francisco do Amaral Gurgel – com quem D. Fernando de Lencastre 

tinha, ao que parece, negócios escusos – para o posto de capitão-mor do Ouro Preto, subordinando-o somente 

ao próprio governador e encarregando-o das rendas da Fazenda Real, entre elas da cobrança do quinto do ouro. 

Pode-se sugerir que a nomeação de Gurgel seria um primeiro esforço institucional no nível do local, uma 

tentativa de promover uma vigilância mais estreita no local de onde o ouro era, de fato, retirado? Talvez uma 

pesquisa mais acurada possa demonstrar isso, mas podemos rastrear, ao menos, duas consequências palpáveis. 

Já mais discutida pela historiografia, a primeira seria um baque no equilíbrio já pouco instável da região: a 

limitação dos poderes do cargo da guardamoria, ocupado tradicionalmente por “paulistas”. Uma segunda 

consequência, essa mais indireta e que precisa de melhor comprovação, diz respeito à percepção, no meio do 

governo, da atuação local como forma de tornar uma região governável, o que deve ter tido um peso 

considerável ao se apresentar para os homens que se ocupavam de pensar práticas que tornassem o governo das 

minas lucrativo à Coroa portuguesa. Agir local e pontualmente poderia ser uma forma de controlar os ânimos e 

as intempéries dos habitantes da “tumba da paz”. ROMEIRO, Adriana. Tumba da paz, berço da rebelião. 

Paulistas e emboabas no coração das Minas: ideias, práticas e imaginário político no século XVIII. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 81-129. 
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função de postos de fronteira para gerir o fluxo de pessoas
71

. Na região central da capitania, 

onde se encontravam os mais rentáveis depósitos auríferos até então, a fundação de Vila Rica 

e da Vila do Carmo, em 1711, também era uma tentativa de controle sobre a extração de ouro.  

As tentativas de domínio do território se davam pelo controle do fluxo, assim 

como pela delimitação do espaço. Entre as vilas estabeleceram-se os caminhos, enquanto os 

imprecisos limites dos seus termos se desenhavam por meio de fixação de marcos e divisas
72

. 

O estabelecimento de uma rede de povoações serviu para facilitar a comunicação interna da 

colônia e para auxiliar a regulação do fluxo transitório. É um processo de conversão de um 

espaço vago em território conhecido e dominado. E, como visto, no caso das Minas, tratava-se 

de tentar superar os efeitos insubmissos e perversos do ouro. Fixar balizas territoriais, 

estabelecer vilas, criar toponímias, não significa uma estabilidade imóvel, mas uma tentativa 

de regular a ocupação e fluxo na região.  

Acompanhando os escritos de governo do início do século XVIII, a impressão que 

se tem sobre as Minas é de que a instabilidade é natural, própria do espaço e do povo. Nesse 

ambiente convulso, a ação interessada da Coroa se assemelha a um desafio constante, 

limitado, limitador, mas muitas vezes frustrado. Na sanha do ouro, até mesmo os homens de 

melhor estirpe poderiam se corromper, tronando-se convulsos como a natureza rebelde. 

Diante dessa possibilidade, Minas se apresentavam como um espaço a ser governado, 

dominado e convertido em benefício dos colonos e da Coroa portuguesa.  

Desde os primeiros tempos da ocupação no território de Minas Gerais, houve a 

preocupação com a superação do ambiente rústico. Essa preocupação se expressava em um 

esforço que, se na ação prática visava diminuir as dificuldades da ocupação dos indômitos 

sertões interiores da América, no campo do discurso político situava a ocupação de Minas 

dentro de “um conjunto mais amplo de questões enfrentadas pelo Império no Setecentos”. O 

esforço de regularizar o espaço, de controlá-lo, de torná-lo aprazível, diretamente e 

indiretamente, estava ligado aos modos de submeter os habitantes da região ao governo e ao 
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 FONSECA, Claudia Damasceno. Do sertão ao território: ocupação do espaço nas Minas Gerais. Arraiais e 

vilas d’el Rei: espaço e poder nas Minas Setecentistas. Trad. Maria Julia Gambogi Teixeira e Cláudia 

Damasceno Fonseca. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 50-130. 
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 Uso as aspas, porque, em Minas Gerais, a “fundação” das povoações ocorria sempre, de fato, após sua efetiva 

ocupação. Ou seja, eram “fundadas” sempre povoações que já existiam. A ideia de “fundação”, ipsis litteris, 

pode remeter a um ato que partia de um ponto zero, um vazio. Aqui, definitivamente, não era o caso.  
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fisco português. Dominar o espaço apresentava-se como um problema de governo da região
73

. 

Esse esforço de domínio do espaço passava pela demarcação das terras da câmara. 

 

 

1.2 Enfiteuse, datas, sesmarias e aforamentos: o problema da posse de terra e a 

fundação das vilas em Minas 

 

Para entender o processo de produção do espaço das câmaras, é preciso esclarecer 

como funcionava o sistema de concessão de terras praticado em Portugal, e que foi levado e 

aplicado, dentro do possível, no mundo colonial português. Sua instituição primordial era a 

enfiteuse. A origem da enfiteuse é grega, mas foi incorporada pelo direito romano que, por 

sua vez, influenciou os códigos medievais e modernos
74

. 

No contexto da sua incorporação medieval, a concessão enfitêutica se diferia do 

arrendamento por ser, no mais das vezes, perpétua e hereditária. Havia ainda a possibilidade 

de uma concessão por um prazo, o qual poderia estender por gerações. 
75

. O mecanismo da 

enfiteuse, em suma, permitia que o proprietário, fosse ele particular ou uma instituição, 

repartisse suas terras entre outros homens, mediante o pagamento de tributo previamente 

estabelecido e fixado.Em Portugal, um desdobramento do mecanismo da enfiteuse foi o 

sistema de sesmarias, definido legalmente por uma lei assinada por D. Fernando I, em 1375. 

Consistia, basicamente, em conceder terras de domínio régio, tidas com inúteis, para que 

fossem exploradas. A enfiteuse ou o ato de ceder uma gleba de terras a um terceiro visava ao 

cultivo, que garantia ao beneficiário a propriedade da terra. Por outro lado, converter terras 

incultas em produtivas era uma maneira de resolver problemas de abastecimento de alimentos 

no Portugal do início da Era Moderna. 
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 SILVEIRA, Marco. As Minas cadavéricas e os habitantes do universo. O universo do indistinto. Estado e 

sociedade nas Minas Setecentistas (1735-1808). São Paulo: Editora Hucitec, 1997, p. 59-84. 
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 “A enfiteuse é o ato jurídico intervivos ou de última vontade, no qual o proprietário atribui a outrem o domínio 

do seu imóvel, pagando o adquirente (enfiteuta) uma pensão ou foro anual, certo e invariável, ao senhorio 

direto. A enfiteuse é o direito real sobre a coisa alheia, que autoriza o enfiteuta a exercer sobre a coisa imóvel 

alheia todos os poderes do domínio mediante pagamento ao senhorio direto de uma renda anual (foro).” 

ALVEAL, Carmem. Enfiteuse. In: MOTTA, Márcia (org.). Dicionário da terra. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2005, p. 187. 
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MALACARNE, Cassiano. A regulação da enfiteuse ou aforamento pelo direito romano-canônico e 

monárquico em Portugal em fins do século XIII e começo do XIV: predecessores da enfiteuse no Brasil. 

Saeculum – Revista de História, nº26, jan./jul. 2012. pp. 11-27; ALVEAL, Carmem. Enfiteuse. In: MOTTA, 

Márcia (org.). Dicionário da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 187.  
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Assim, o objetivo principal da legislação das sesmarias em Portugal era impedir 

que terras cultiváveis permanecessem incultas. Buscava-se o aumento na produção de gêneros 

alimentícios ou, dito de forma mais geral, a conversão produtiva da terra. Na letra da lei, um 

sesmeiro não deveria ter uma gleba de terras maior do que a sua capacidade produtiva, o que 

estaria diretamente relacionado ao número de trabalhadores vinculados (no caso colonial, ao 

número de escravos), equipamentos, etc.
76

. 

A persistência dessa legislação, somada à conquista de vastos territórios pelos 

portugueses entre os séculos XV e XVIII, mostra a importância dessa forma de concessão de 

terras para o estabelecimento de relações produtivas de ocupação do espaço. Os preceitos 

jurídicos e legais de distribuição e repartição das terras no espaço da América portuguesa 

eram idênticos aos aplicados na metrópole. No contexto da Reconquista da península Ibérica 

frente aos mouros, a criação do sistema sesmarial visava ocupar as terras desabitadas e torná-

las produtivas, de maneira a garantir o domínio frente à ameaça mourisca. Desde o Portugal 

medieval, então, a forma de administração das terras se dava através da repartição e concessão 

territorial para instituições locais ou mesmo particulares – leigos ou eclesiásticos – o que, de 

certa forma, explica a importância dos poderes locais nas articulações dos domínios da 

monarquia lusitana
77

. 

No caso das colônias, o sistema de sesmarias abria o precedente fundamental da 

posse da terra pelo cultivo. Como o objetivo era dominar as terras conquistadas no espaço 

colonial, era comum que a ocupação das terras se desse à revelia da lei. Sendo a terra 

cultivada e não havendo impedimento, a corte portuguesa acabava por conceder o título de 
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 A sesmaria era então, desde os tempos da reconquista portuguesa, a forma de distribuição e apossamento de 

terras no Reino. De uma forma geral, todas as terras tocadas pelos portugueses tornavam jurisdição de “deus” e 

sua administração era concedida ao Grão-mestre da Ordem de Cristo, título que recebiam os reis de Portugal. O 

rei poderia então dividir essas terras a particulares, com objetivo de torna-las cultiváveis e produtivas, 

buscando uma solução para o problema produtiva que Portugal enfrentava no século XIV. A efetivação da 

posse (e da propriedade) estava condicionada ao aproveitamento produtivo da terra, seja por iniciativa própria 

ou (nova) repartição a terceiros. O proprietário que não cultivasse ou tornasse produtiva a terra, estava sujeito 

ao confisco da gleba e repasse a quem por ela tivesse interesse. Esse sistema, após ser aplicado em Portugal e 

na ilha da Madeira, foi transplantado basicamente sem modificações para o Brasil, desde os tempos das 

donatárias e das Ordenações Manuelinas, tornado prática comum na ocupação e colonização do território 

português da América e sendo, posteriormente, confirmado pelas Ordenações Filipinas, no século XVII. Era a 

forma que os portugueses conheciam para dar algum destino às terras incultas com o objetivo de fazê-las 

render aos cofres da Coroa. A apropriação da terra estava condicionada à capacidade do posseiro em torna-la 

produtiva, fosse cultivando por braços próprios, fosse repartindo para terceiros as parcelas que não conseguisse 

tornar produtiva, através de arrendamentos, emprazamentos ou aforamentos. COSTA PORTO. O sistema 

sesmarial no Brasil. Brasília: Editora UNB, s/d, p.27-30. Ver também: BOTELHO, Angela Viana. Sesmaria. 

In: ROMEIRO, Adriana; BOTELHO, Angela Vianna (orgs.). Dicionário histórico das Minas Gerais. Período 

Colonial. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 274-276. 
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RIBEIRO, Fernando. A terra urbana colonial: reflexões sobre o instituto na América Portuguesa. Anais do 

XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. 
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posse, seguindo caminho inverso ao que as Ordenações do Reino determinavam. Quer fosse 

pela vastidão dos domínios portugueses, quer fosse pela limitação do aparelho fiscalizador, na 

prática, era mais comum a ocupação da terra seguida do pedido de confirmação da sesmaria
78

. 

 Em Portugal, a legislação sobre as terras permanece atrelada ao sistema 

sesmarial, isto é, vinculada a um sistema de doação para sua aquisição, pelo menos até o 

quartel final do século XVIII
79

. No Brasil, a historiografia aponta a Lei de Terras, de 1850, 

com o marco definitivo no processo de mercantilização das terras. Mas o foco dessa 

legislação, estabelecida já no meio do século XIX, eram as terras agrícolas. Para as terras de 

caráter urbano, geralmente o estabelecimento da décima predial, em 1809, é apontado como 

marco cronológico de uma ideia de propriedade sobre o solo das cidades
80

.  

Anterior a isso, então durante todo o século XVIII, todas formas de acesso à terra 

se davam por meio de doação, graça ou mercê, ligado ao rei português que era, no limite, o 

conquistador e, por isso, senhor das terras. O que quer dizer que não se incidia nenhum tipo 

de propriedade particular sobre a terra em si, sendo esta, então, única e exclusivamente de 

posse real. Os que recebiam essas terras, tornavam-se donos das benfeitorias que nelas 

erguiam. No caso de trespassá-la a um terceiro, esse terceiro assumiria as obrigações de 

sesmeiro. 

Entre os beneficiários do sistema de sesmarias não estavam somente proprietários 

particulares. Instituições coletivas, como ordens religiosas e as câmaras municipais, também 

eram costumeiramente agraciadas com a concessão de glebas de terras para a formação do seu 

patrimônio. No caso específico das câmaras, a doação ocorria, normalmente, no ato de 
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 “No Brasil, as tentativas da Coroa em regularizar o sistema de sesmarias foram em vão. As disposições acerca 

da obrigatoriedade do cultivo, da medição e demarcação não foram capazes de deter o processo de expansão – 

ao arrepio da lei – praticado pelo sesmeiros e outros agentes sociais.” MOTA, Marcia; ALVEAL, Carmem. 

Sesmaria. In: MOTTA, Márcia (org.). Dicionário da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 429. 
79

 A questão da propriedade parece ganhar algum relevo nos debates intelectuais dos lusitanos na segunda 

metade do século XVIII. As críticas ao sistema de sesmarias empenhadas por vários intelectuais portugueses 

da época mostram uma percepção da ineficácia dessas concessões, que, de certa forma, acabavam 

concentrando as propriedades, formando latifúndios, morgadios de jurisdição autônoma e, ainda, deixando 

grande parte da população não-proprietária. MOTA, Maria Sarita. Propriedade e pensamento político na 

América Portuguesa em fins do século XVIII. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São 

Paulo, julho 2011. 
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 A Lei de Terras de 1850 é o marco da transformação da terra em mercadoria no Brasil, que garantindo que as 

terras, em geral, só poderiam ser adquiridas mediante ações de compra e venda. Marca, também, a supressão 

dos sistemas de doações e posse das terras que vigoravam anteriormente. Todavia, o foco dessa legislação de 

meados do século XIX eram as terras agrícolas, procurando uma forma de sanar o problema de concentração 

de terras produtivas. Nas cidades, a décima predial, em 1809, é vista como o “advento da ideia liberal de 

propriedade” nas cidades. GLEZER, Raquel. Chãos de terra e outros ensaios sobre São Paulo. São Paulo: 

Alameda, 2007; GLEZER, Raquel. Persistências do Antigo Regime na legislação sobre a propriedade 

territorial urbana no Brasil: o caso da cidade de São Paulo (1850-1916). Revista Complutense de Historia de 

América, 2007, vol. 33, 197-215. 
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fundação da vila. Todavia, os trâmites para a confirmação dessa mercê régia dependiam de 

uma série de circunstâncias para serem postos em marcha.  

De tamanhos variados, a parcela de terras doada pelo rei tinha uma dupla função. 

De uma parte, a concessão visava garantir a existência de terras comunais, de onde os 

habitantes poderiam retirar lenhas, madeiras, utilizá-las como pastagens etc. De outra parte, as 

terras das câmaras eram repartidas entre proprietários particulares, mediante o pagamento 

anual do foro. O foro era um tributo previamente definido e consistia numa espécie de taxa 

por solicitação da terra, prática muito próxima, de fato, do que era previsto pelo direito 

enfitêutico.  

Assim, parece ser possível constituir uma linha hierarquizada que ligava o rei de 

Portugal, senhor de todas as terras conquistadas, os sesmeiros, particulares ou entidades 

coletivas e administrativas que recebiam as parcelas de terra como graça do rei. No último 

ponto dessa linha, os foreiros recebiam parcelas de terras dentro das respectivas sesmarias. 

Ressalta-se, então, essa característica de mercê, e não de propriedade, que estava vinculada à 

terra. No caso específico de Minas Gerais, como as vilas foram fundadas em locais onde a 

ocupação das terras já havia começado, a situação se apresentava um pouco diversa. O 

estabelecimento do patrimônio fundiário dessas vilas daria margem a querelas e disputas, 

ocasionadas tanto pela ocupação prévia das terras como pela sobreposição de demarcações, 

sobretudo na região central do território das Minas, onde, primeiramente, se descobriu o ouro 

em maior abundância
81

. A ocupação prévia do território e as impressões da legislação 

complicaram as questões nas Minas do século XVIII. 

Anteriormente à fundação das vilas e ao estabelecimento das câmaras municipais 

em Minas Gerais, a ocupação das terras era feita com base no Regimento dos superintendentes 

e guarda-mores, o conhecido Regimento de 1702
82

. Acontece que o Regimento tratava 
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 Em Minas Gerais, “uma vez que as vilas não eram criadas exnihilo, mas nos arraiais preexistentes, os 

patrimônios municipais acabavam de sobrepondo a outros tipos de concessões, mais antigas: as sesmarias dos 

fazendeiros, as datas minerais ou os patrimônios das capelas de irmandades e matrizes”. Esses proprietários – 

particulares individuais ou entidades coletivas – nem sempre reconheciam de bom grado o direito das câmaras 

sobre as terras, o que marcava uma série de conflitos em torno da delimitação e do reconhecimento desse 

patrimônio do concelho. FONSECA, C. Rossios: formação e gestão do patrimônio fundiário municipal. 

Arraiais e vilas d’El Rei. Espaço e poder nas Minas setecentistas. Trad. Maria Juliana Gamboni Teixeira e 

Claudia Damasceno Fonseca. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011, p. 462. 
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 O Regimento de 1702 foi a base para a repartição das terras auríferas descobertas na região de Minas Gerais, e 

versava, especialmente, sobre as formas de repartição das datas minerais. A forma aplicada para a repartição já 

é bastante conhecida na historiografia. Dividia-se o descoberto em datas de 30 braças, medida equivalente a 2,2 

metros, aproximadamente. Ficavam reservadas uma data para o descobridor, uma para a Fazenda Real e uma 

terceira para o guarda-mor. As demais seriam postas em pregão público e repartidas proporcionalmente aos 

plantéis de escravos, partindo de uma braça por cada escravo. Aos trabalhadores livres e sem escravos ficaria 
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somente da repartição das datas aluvionais, ou seja, da divisão dos ribeiros onde o ouro se 

manifestava. A princípio, não versava sobre a repartição das terras e a mineração em áreas 

fora dos ribeiros, como nos morros e grupiaras, por exemplo. Dizia menos ainda sobre a 

ocupação das terras contíguas pelos moradores para a constituição de casas e outras estruturas 

das vilas. Por isso, a organização dos arraiais e povoados, antes de 1711, tinha, como centro 

polarizador, as próprias datas minerais e dependia muito de acordos feitos pelos habitantes. 

Em seu tempo, as câmaras também entrariam nessas negociações, o que tornou o cenário 

ainda mais instável
83

. 

Nesse sentido, é bem conhecida a história da formação do Arraial do Ribeirão do 

Carmo e de sua relação com Antônio Pereira Machado, relatada por Diogo de Vasconcelos, 

em sua História Antiga das Minas Gerais. As terras que viriam a formar a Vila do Carmo, 

localizadas nas partes baixas do terreno, junto ao ribeirão, foram adquiridas pelo português 

Antônio Pereira Machado, entre as crises de carestia que assolaram a região no liminar dos 

séculos XVII e XVIII. Com a instalação da vila, em 1711, tais terras foram doadas para a 

composição do patrimônio fundiário da câmara. Antônio Pereira recebeu, em troca, diversas 

mercês reais, entre elas, o hábito da Ordem de Cristo e a posse, vitalícia e hereditária, do 

cargo de escrivão da recém-instalada câmara do Carmo
84

.  

Na formação de Vila Rica, entretanto, a história é um tanto mais nebulosa. Não é 

possível estabelecer quem fora o benfeitor à câmara na doação do terreno para a formação do 

seu patrimônio e nem que tipo de negociação esse processo teria envolvido. Sabe-se que Vila 

                                                                                                                                                                                     
reservada uma data de até cinco braças para sua concorrência. Para uma condensação da discussão, ver: 

REZENDE, Dejanira Ferreira. Bandos, provisões e regimentos mineratórios: entre práticas e normas do direito. 

Mineração nos morros das Minas Gerais: conflitos sociais e o estilo dos pequenos exploradores. (1711-1779). 

2013. 153f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade 

Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013.  
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 Claudia Damasceno Fonseca indicou um erro de interpretação pertinente frente à ocupação dessas terras, e 

esclareceu uma ideia que relacionava o pequeno tamanho dos lotes à suposta pobreza da agricultura nessas 

regiões mineradoras. Sua explicação ajuda a esclarecer também como funcionou a aglutinação de moradores 

em torno das datas minerais. Uma data de 30 braças correspondia a um terreno em que a frente teria essa 

dimensão, ou, convertendo-se, 66 metros, aproximadamente. Em quadra, a figura mostraria um terreno 

formado por 66 metros de lado, com área total de 4356 m
2
 (66 m x 66 m), e não um terreno de 66 m

2
. Assim, 

as concessões de datas tinham tamanho suficiente para o cultivo de algumas hortas, pomares e mesmo o 

estabelecimento de residências próximas às datas, mediante a cessão do proprietário. Além disso, ainda existia 

a possibilidade de concentração de terras nas mãos de moradores mais abastados, o que aumentava ainda mais 

a área dos terrenos. Cf. FONSECA, C. A estrutura fundiária e a gênese dos espaços urbanos. Arraiais e vilas 

d’El Rei. Espaço e poder nas Minas setecentistas. Trad. Maria Juliana Gamboni Teixeira e Claudia Damasceno 

Fonseca. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011, p. 449. 
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 “[...] o qual pelo zelo que tem pelo serviço de Vossa Majestade não se opôs à fundação, no que não deixou de 

ter gravíssimo prejuízo não tendo onde plantar, estando empenhado em dívidas.” Ofício de D. Brás Baltazar de 

Silveira, informando a El-Rei, 20 de junho de 1716, apud VASCONCELOS, Diogo de. Antônio Pereira 

Machado. História Antiga de Minas Gerais. Volume 2. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 248. A esse respeito, 

ver também, no mesmo livro, o capítulo intitulado Vila do Carmo. 
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Rica se formou a partir da junção dos aglomerados humanos que surgiram com os serviços 

minerais estabelecidos nos ribeirões que margeavam a encosta do Itacolomi, a partir do que 

descreveu Antonil e que foi repetido pelos historiadores ao longo dos anos. Na região onde se 

formou Vila Rica, havia, ao menos, três descobertos de ouro importantes, onde os homens 

envolvidos na atividade mineral se aglomeraram: o Ouro Preto propriamente dito, o Antônio 

Dias e o arraial do Padre Faria. Além desses, havia outros arraiais menores, como o Tripuí, o 

Passa-Dez e o Bom Sucesso
85

.O fato desses arraiais surgirem a meia légua um do outro – ou 

pouco mais do que três quilômetros – coadunava com a legislação portuguesa sobre o 

estabelecimento de novos descobertos minerais. De acordo com o Regimento de 1702, os 

descobertos minerais só seriam considerados novos descobertos se estivessem distantes ao 

menos meia légua entre si. Esse fato, que não passou despercebido por Antonil, reforça a 

hipótese do surgimento de Vila Rica a partir da junção dos aglomerados que se formaram ao 

redor desses descobertos. 

Entre os 23 signatários da carta de ereção de Vila Rica, os “principais” moradores 

da região, não há qualquer menção ao fato de que algum deles tenha doado terras para compor 

o patrimônio da câmara. Mesmo entre aqueles pioneiros que deram nome aos aglomerados, 

como Antônio Dias e o Padre João Faria, também não se conhece qualquer relação com 

doação de terras para a câmara. É provável que a câmara tenha se apropriado do senhorio dos 

terrenos desses primeiros povoadores que deram nome à regiões de Vila Rica.Todavia, até 

1711, o que se chamou de Vila Rica, ou seja, o conjunto desses arraiais mineradores, não 

passava de um aglomerado de casas de sapé, com inegável aspecto de provisório. Mesmo as 

matrizes de Antônio Dias e do Pilar não passavam de pequenas capelas e talvez fossem as 

únicas construções cobertas de telha de toda a vila. Os arraiais, na esteira do aparecimento do 

ouro e da chegada maciça de colonos, se multiplicaram e já estavam estabelecidos com os 

nomes que atravessariam o século XVIII e os séculos posteriores: o Passa-Dez, o Caquende, o 
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Ouro Preto, o arraial dos Paulistas, o Antônio Dias, a Barra, o Alto da Cruz das Almas e o 

Padre Faria
86

. 

Assim, as primeiras formas de distribuição e ocupação das terras onde se 

formaram os arraiais e as vilas estiveram ligadas aos serviços minerais. Isso parece bem 

evidente no processo de formação de Vila Rica. A grande afluência de pessoas, a rapidez com 

que a sociedade se formou e os serviços minerais foram somados à incerteza sobre as terras 

adjacentes aos serviços.  

No momento das primeiras manifestações do ouro, havia muita incerteza sobre a 

posse das terras e falta de garantias sobre a estabilidade dessa posse. Essas incertezas eram 

causadas ou por aspectos legais e burocráticos ou por motivos de segurança e possibilidade de 

roubos e furtos, o que acabou obrigando os mineradores a se postarem nas proximidades dos 

serviços minerais. 

A fundação das vilas inseriu mais um elemento complicador nessas negociações 

sobre a posse de terras, uma vez que os patrimônios fundiários das câmaras precisariam ser 

formados. O patrimônio das câmaras necessariamente iria coincidir com terras já ocupadas 

pelos moradores e daí decorreriam conflitos, querelas, negociações e disputas diversas. A 

fundação da câmara, e sua posição de gestora de um patrimônio fundiário, tinha por objetivo 

controlar a repartição das terras mais detidamente. Mas sua inserção no espaço viria a 

tencionar as forças produtivas e as práticas do espaço urbano dessas vilas. 

Para observar esses aspectos tensionais, primeiro, convém elucidar como se deu o 

processo de formação e de demarcação do patrimônio de Vila Rica. A tensão ocasionada pela 

ocupação prévia das terras entre a instância impositiva de controle – a câmara – e as ações e 

reações dos moradores foi força motriz na configuração dos espaços urbanos. E é essa tensão 

que o trabalho persegue. 

 

 

 

1.3 As primeiras tentativas de demarcação do patrimônio fundiário em Vila Rica: 

laconismo e efemeridade na ocupação do espaço nos descobertos auríferos 
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A câmara de Vila Rica foi fundada a 8 de julho de 1711. Juntamente com a Vila 

do Carmo e Sabará, foram as três primeiras vilas fundadas em Minas, e eram parte de uma 

tentativa de estabilizar o governo e o controle fiscal das movimentações comerciais e da 

extração do ouro na região. As questões em torno do patrimônio fundiário delas não tardaram 

a aparecer.  

É possível perseguir historicamente os processos de solicitação, medição e 

demarcação do patrimônio fundiário de Vila Rica. A carta de ereção da vila não faz menção 

alguma ao patrimônio de terras ou à sesmaria da câmara, o que indica o caminho burocrático 

que a concessão de terras tomava. Essa solicitação deveria ser feita pelos próprios homens 

bons, junto ao governo da Capitania, após a escolha da vereação da recém-instituída câmara. 

Do governo da capitania, a solicitação era encaminhada à corte em Lisboa. Ao rei 

e às instâncias superiores de governo, caberiam os atos burocráticos, tanto da concessão como 

da confirmação do patrimônio das câmaras. A solicitação e o processo de medição e 

demarcação eram obrigações dos próprios camaristas. Tal patrimônio seria concedido pelo rei 

como uma mercê régia, tendo como base o sistema de sesmarias.  

Distinta, portanto, das formas de concessão de terras previstas no Regimento de 

1702, que dizia respeito exclusivamente à repartição das datas minerais. A ocupação das 

terras contíguas aos serviços minerais passou a ser de preocupação das recém-instituídas 

câmaras, que se encarregavam de distribuir as terras conforme a solicitação dos moradores. A 

gestão desses patrimônios era feita através dos aforamentos, e seguiam a forma aplicada por 

essas instituições no Reino e no ultramar. 

As primeiras tratativas para formação do patrimônio de Vila Rica aconteceram já 

nos meses seguintes à elevação dos arraiais do Ouro Preto e de Antônio Dias à condição de 

vila. Em setembro de 1711, o rei escrevia aos camaristas para informar que tinha 

conhecimento da necessidade da câmara de constituir o seu patrimônio. D. João V havia 

recebido informações do então governador Antônio de Albuquerque sobre a carência de terras 

em que se encontrava a câmara: 

 

Se achava sem ter rossio nem terra alguma assim para a criação de gados 

como para arrendar e aforar aos moradores para assim o dito Senado ter 
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alguma renda para com ela poder acudir e reparar as obras do Conselho a 

que as câmaras são obrigadas
87

. 

 

Nessa carta remetida aos camaristas, o rei D. João V fazia referência a um exame 

da disponibilidade das terras para se doar à câmara de Vila Rica. O levantamento das 

possibilidades foi feito da “passagem do Ribeirão até o terreno da dita Vila (Rica)”, num corte 

da direção oeste-leste, ao passo que, na direção sul-norte, havia as terras que iam do “Serra do 

Itacolomi até a de Antonio Pereira”. Eram essas as terras que os camaristas desejavam com 

“todos os matos e campos seus cantos e recantos que não estivessem dados por sesmaria”. 

Também pediam os terrenos devolutos localizados ainda mais a sudeste da sede da vila, que 

iam desde o “Tripuí, Curralinho” até a “Serra de Itatiaia”
88

. Nesse último pedido, talvez, a 

medição encontrasse menos empecilhos, pois não haveria a confrontação com as terras da 

recém-fundada Vila do Carmo. 

Frente às informações passadas, os conselheiros ultramarinos do rei optaram por 

direcionar o patrimônio de Vila Rica “para a parte do Ribeirão”, ou seja, em direção à Vila do 

Carmo
89

. Embora não haja qualquer menção explícita, certamente, é possível pensar numa 

estratégia conduzida pela Coroa portuguesa de aproximação e convergência entre as duas 

vilas. Ao ceder o patrimônio fundiário para as duas câmaras em terras próximas, intentava-se 

direcionar o crescimento das duas vilas em direções convergentes, uma vez que eram aquelas 

as terras que deveriam ser aforadas, ou seja, ocupadas legalmente pelos moradores.  

Aproximar geograficamente as terras cedidas para as duas vilas pode ser lido 

como uma forma de facilitar a ação governativa da Coroa. Nessas primeiras décadas de 

conformação da região mineradora, a parca ocupação, as precárias vias e o desconhecimento 

do território ampliavam consideravelmente o tempo de locomoção entre os lugares. 
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Aproximar as vilas parecia uma opção a ser considerada pelas instâncias superiores do 

governo nessas condições
90

. 

Entretanto, a câmara de Vila Rica protelou a medição e o prazo legal de três anos 

para a medição e confirmação régia da mercê fundiária não fora cumprido, o que acabou 

invalidando essa primeira concessão da sesmaria, feita ainda em 1711. Apesar de já ter as 

informações mais fundamentais, como a confirmação da mercê régia, por exemplo, a medição 

não foi realizada. Isso mostra como mesmo as ordens vindas do Rei não eram cumpridas à 

risca. 

O patrimônio fundiário da câmara de Vila Rica voltaria a ser questão em 1715, 

quando outra carta de sesmaria foi passada à câmara pelo governador D. Brás Baltazar da 

Silveira. Na carta, o governador informava sobre uma solicitação da câmara para uma nova 

avaliação da sua sesmaria por “não haver dado baldios nem terra para o rocio da mesma 

vila”
91

. 

Entre as obrigações da câmara para assumir, de fato, o controle sobre as terras 

insistia-se na obrigação de mandar “confirmar por Sua Majestade esta sesmaria dentro de três 

anos”
92

. Mas, assim mesmo, a câmara de Vila Rica não realizou a demarcação do seu 

patrimônio e, mais uma vez, a carta de sesmaria ficou invalidada.  

A negligência, ou mesmo a incapacidade, da câmara de Vila Rica para realizar o 

processo de medição causaria transtornos nas décadas vindouras. O trabalho de medição das 

terras da sua sesmaria só seria realizado na década de 1730. Antes de realizar a medição, a 

câmara enfrentaria reclamações dos habitantes de Vila Rica, bem como cobranças das 

instâncias superiores do governo. 

Em Vila Rica, o processo de medição da sesmaria se tornou um trabalho oneroso 

e demorado, causado pela distância, que se expressava física e politicamente do governo da 

capitania. Para efeito de comparação, na Vila do Carmo, onde assistia o governo enquanto as 

minas estiveram atreladas à Capitania de São Paulo, os trâmites da confirmação do patrimônio 

da câmara caminharam com alguma brevidade e, em 1719, a sesmaria da câmara já havia sido 
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demarcada
93

. Em Vila Rica, anos após a contenção da revolta de Filipe dos Santos e da 

transferência do governo da capitania para essa vila, em 1720, a questão das terras do 

patrimônio da câmara voltaria à questão, no início da década de1730.  

 

1.4 A medição da sesmaria de Vila Rica e a “territorialização” na Capitania de Minas 

Gerais, 1737 

 

O “território”, enquanto conceito, é um criação do homem em sua tentativa de 

controlar e dominar o espaço que o cerca. A “territorialização” acontece quando o homem 

passa a refletir sobre o espaço, quando busca delimitá-lo e defini-lo dentro de suas práticas 

sociais. O processo de transformação de um espaço em território pode ser definido como 

dentro das tentativos levadas a efeito pelos homens para conhecer, delimitar e defini-lo dentro 

de suas práticas sociais
94

. 

A formação territorial das Minas Gerais no século XVIII se apoiou sobre dois 

aspectos fundamentais: o ouro como elemento polarizador e a rapidez da ocupação. A notícia 

das descobertas e as necessidades de provimento de bens adensaram as explorações do 

interior. Homens vindos de todas as partes do Império Português atrás das riquezas minerais e 

das oportunidades que se abriam com a descoberta dos depósitos minerais se espalhavam por 

lugares onde as ações de controle da Coroa portuguesa tardavam a chegar.  

As instalações ao longo dos caminhos eram os principais entrepostos fornecedores 

de infraestrutura e mantimentos à região de mineração. Esses entrepostos rapidamente se 

povoaram, descobrindo aí outras tantas ”minas”, como o comércio de gado, de escravos e 

comestíveis e ofícios de tipo diverso
95

. 

 O avanço das fronteiras e a exploração de novas frentes espaciais, 

especialmente nos primeiros anos da ocupação, foi basicamente obra dos próprios colonos. 
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Essa colonização sem auxílio da Coroa não significava, entretanto, que as instâncias de 

governo estivessem alheias a esses movimentos no interior, ou aos “sertões”
96

. 

De certa forma, se os colonos partiram para o “sertão” por iniciativas próprias, a 

chegada das instituições de controle ocorria porque era interesse dos próprios colonos se 

organizarem no intuito de receberem as benesses do monarca português
97

. O estabelecimento 

dessas povoações, responsáveis pela expansão dessa conversão do espaço dos descobertos 

auríferos em território das Minas, esteve inserido dentro do jogo de tentativas de controle e 

domínio desse espaço que era ao mesmo tempo explorado e ocupado.  

A fundação ou a mudança de status de uma povoação nem sempre significava um 

grau de desenvolvimento. Estava muito mais ligada ao fato de que, algumas vezes, era preciso 

que a Coroa estivesse estrategicamente presente. A “territorialização” das Minas teve, assim, 

um caráter pragmático, como reflexo das necessidades impostas pelas dinâmicas de 

centralização e descentralização do poder na colônia
98

. 

O processo de delimitação do espaço a ser governador e controlado pela câmara 

de Vila Rica foi complexo. Os tumultos ocasionados na passagem da década de 1710 e que 

culminaram com a revolta de 1720 dificultaram a ação dos camaristas daquela localidade na 

medição de suas terras. As intemperanças e hostilidades entre os habitantes de Vila Rica e o 

governador D. Pedro de Almeida podem ter contribuído para protelar as medições das terras 

da câmara
99

. Se não é possível confirmar essa hipótese, pode-se suspeitar que o governo da 
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capitania tenha feito vistas grossas à demarcação de terras da câmara de Vila Rica para evitar 

o acirramento das hostilidades pré-existentes. 

Essa demora na demarcação ocasionou variados problemas à câmara de Vila Rica. 

Como visto, logo nos primeiros anos após a ereção de Vila Rica, os vereadores solicitaram a 

mercê régia de uma légua em quadra e procuraram tramitar a requisição do patrimônio da 

câmara junto ao rei de Portugal. Apesar de receberem duas respostas positivas da Coroa, os 

vereadores demoraram quase 20 anos para que dessem encaminhamento ao processo de 

demarcação da sesmaria da câmara, mas não sem sofrerem cobranças externas, que 

começaram ainda no início da década de 1730. Essas cobranças partiam tanto de instâncias 

superiores do governo colonial como dos próprios moradores da vila.  

As cobranças acompanharam a institucionalização governativa nas Minas e 

podem ter alguma relação com a mudança da sede administrativa da capitania do Carmo para 

Vila Rica, logo após os eventos sediciosos de 1720. A proximidade com o governo da 

capitania cobraria da câmara de Vila Rica maior atenção com a administração de seu 

patrimônio fundiário e traria uma maior proximidade entre as duas instâncias da 

administração colonial
100

.  

Em 6 de janeiro de 1730, o então governador, D. Lourenço de Almeida, remeteu à 

câmara de Vila Rica uma ordem expressa para suspender as isenções de foros e se empenhar 

na cobrança do tributo, como uma forma de buscar equilibrar as receitas e despesas da vila. O 

governador dava notícia de que as rendas da câmara se achavam “demasiadamente 

empenhadas” por falta de zelo dos vereadores anteriores. Segundo atestava o governador, a 

desordem e o descontrole com as terras públicas eram de tal ordem que a maior parte da renda 

dos foros estava perdida por “empenhos particulares e talvez por conveniências”.  

A afirmação de D. Lourenço de Almeida pode ajudar a compreender esse 

contexto. Para o governador, a evasão dos foros era causada, porque: “Além de se [sobnegar] 
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observação das determinações fixadas pelas instâncias superiores da administração colonial. 
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ou falsificar ou perder o Livro do Tombo pelo qual constava de todos os foros que se deviam 

pagar ao Senado, me consta que houve a Câmara que aliviou a muitos de pagarem foros”
101

. 

O governador prosseguia alertando que os vereadores não tinham autoridade para 

estabelecer isenções foreiras, uma vez que, “como administradores e não senhores, não 

podiam alhear os bens do Conselho”, recebidos como mercê do rei. Assim, o governador 

tornava nulas todas as isenções postuladas pelos camaristas acerca dos foros. O governador 

deixava claro que as isenções só deveriam ser mantidas para aquelas propriedades que já 

estavam formadas no momento em que a mercê real da concessão de terras havia chegado à 

dita vila. Mandava ainda que os camaristas se empenhassem na renovação do livro de tombo, 

acrescentando as casas que se fizeram novamente na vila e aquelas que estavam isentas pelos 

despachos feitos pela câmara
102

. 

Cobrando eficiência e zelo dos vereadores, D. Lourenço de Almeida encerrava: 

 

Porque não é razão que por paixões particulares se percam as rendas do 

Conselho de que El Rey Nosso Senhor tão generosamente lhe fez mercê e 

nesta matéria tão importante devem Vossas Mercês obrar com aquele zelo, 

que espero de Vossas Mercês todos, sem terem atenção outra mais que ao 

serviço da república e ao lugar que servem; [...] Vossas Mercês vejam que é 

contra toda a justiça e razão o deixar de se pagar o que se deve, e de se 

fazerem obras públicas por se perderem as rendas do Conselho 

injustamente
103

. 

 

O processo de constituição do patrimônio fundiário de Vila Rica deixa claro como 

a morosidade das câmaras em se empenhar no cadastramento das propriedades e na cobrança 

dos foros acabaria se tornando um complicador. Em primeiro lugar, para as definições dos 

contornos do patrimônio fundiário e, posteriormente, para a cobrança dos foros. A morosidade 

da câmara na demarcação do seu patrimônio fundiário e outorga dos foros talvez atendesse, 

também, aos interesses políticos dos vereadores.  

Evitar a tributação garantiria que os habitantes da vila não se desagradassem dos 

vereadores. E, por outro lado, com a extração aurífera se mostrando com rentabilidade 

expressiva, outros tributos poderiam ser usados para arcar com as despesas da câmara e com a 

manutenção dos equipamentos da vila. Isso mostra como a ocupação das terras nas vilas 
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esteve envolta em um jogo de interesses e forças, perpetrado pela interpolação entre o “bem 

público” e os interesses pessoais dos camaristas
104

. 

Em suma, o contexto em que se formava Vila Rica, até a década de 1730, era o da 

chegada de um contingente populacional considerável, atraído pela rentabilidade da extração 

aurífera e pelas atividades e possibilidade de ganhos a ela correlatos, como o comércio e a 

prestação de serviços diversos. Não existem dados demográficos precisos referentes ao 

período de ascensão da produção aurífera na região mineradora Algumas análises indicam, 

contudo, que seria aceitável afirmar que Vila Rica tinha não mais do que 20 mil habitantes
105

. 

Com uma população considerável, Vila Rica se transformara em centro das 

atividades econômicas, sociais, administrativas e políticas da Capitania. No início do século, 

todavia, o aspecto da formação urbana obedecia à lógica da aglomeração, com assentamentos 

que se formavam ao longo dos caminhos. Do alto do Passa-Dez e das Cabeças até o Padre 

Faria e o Taquaral, passando pelo Ouro Preto e pelo Antônio Dias, a ocupação do espaço 

acompanhava a vertente do caminho que seguia pelo ribeirão do Carmo, formando a chamada 
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“estrada-tronco” de Vila Rica, a partir do que o traçado urbano dela evoluiu
106

. A estrada-

tronco como o eixo principal de desenvolvimento do traçado urbano se manteve durante todo 

o século XVIII, conforme se pode perceber nos modelos abaixo. 

 

Figura 2 - Bloco altimétrico de Vila Rica em seu revelo, a partir da “Planta de Vila Rica 

de N.S do Pilar” 

Fonte: AHE. “Planta de Vila Rica de N. S. do Pilar”, s.d. 005 M-4 G-5 C-6. Autoria: Herbert Pardini.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
106

 VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residências. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1977. 214 p; BORREGO, Maria Aparecida. Códigos e práticas: o processo de constituição urbana 

em Vila Rica colonial. (1702-1748). São Paulo: Annablume: FAPESP, 2004. 190p; GUERREIRO, Maria 

Rosália. A lógica territorial na gênese e formação das cidades Brasileiras: o caso de Ouro Preto. Comunicação 

apresentada no colóquio A construção do Brasil Urbano, Convento de Arrábida – Lisboa, 2000 



63 
 

63 
 

Figura 3 - Vila Rica em seu meio físico e mapa altimétrico das ruas principais. 
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O eixo longitudinal da estrada-tronco de Vila Rica permanece perceptível durante 

todo o século XVIII, como os modelos evidenciam. O que se processa, posteriormente, está 

diretamente atrelado à estruturação desses caminhos, e levava em conta as imposições da 

circulação
107

..Na década de 1730, o padrão da ocupação do espaço seguia esses caminhos, 

com as moradas se formando em suas margens com a ocupação progressiva das encostas dos 

morros, nas proximidades dos caminhos que atravessavam Vila Rica. 

A organicidade “natural” que os caminhos conferiam à distribuição de imóveis, 

associada à dificuldade que o escarpado relevo de Vila Rica poderia impor à um processo de 

medição, podem ter sido motivos que contribuíram para o adiamento da medição da sesmaria 

da câmara. As balizas da sesmaria da câmara de Vila Rica seriam estabelecidas apenas no 

meio da década de 1730, em um processo que durou quatro anos, entre 1733 e 1737
108

. 

Antes de 1733, frente às cobranças feitas pelo governador D. Lourenço de 

Almeida, os camaristas de Vila Rica informavam que a gleba de terra que deveria formar a 

sesmaria da vila já estava consideravelmente ocupada. Por isso, chegaram a oficiar ao rei, 

para solicitar a mercê régia para medir as terras da câmara, contando uma légua inteira para 

cada um dos lados. Solicitavam uma área que correspondia ao dobro daquela que lhes havia 

sido concedida ainda na década de 1710. O motivo: “O lapso do tempo tinham muitos 

particulares ocupado muita parte do dito terreno na maior distância”
109

. 

Talvez os camaristas tivessem a esperança de que o seu pedido passasse por 

alguma leitura desatenta no Conselho Ultramarino e, por isso, solicitavam, segundo as 

informações da carta, “uma légua em quadra medindo se inteira para cada um dos lados 

fazendo pião na praça da Casa da Câmara”
110

. Ora, medindo-se uma légua inteira para cada 
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um dos lados, a área daria o dobro daquilo que fora concedido preliminarmente, uma vez que 

a “légua em quadra” deveria ser formada a partir da medição de meia légua para cada uma das 

direções. Talvez a solicitação revelasse uma tentativa de engodo para consolidar uma 

ampliação do terreno da câmara.  

A solicitação, contudo, não teve o resultado esperado pelos camaristas. Ao invés 

de determinar a concessão do patrimônio na forma do pedido pelos camaristas, D. João V 

solicitou ao capitão-general, Martinho de Mendonça Pina e Proença, Conde de Galvêas, 

substituto de D. Lourenço de Almeida, que colhesse informações sobre o que havia 

acontecido às concessões feitas anteriormente. Desejava ser informado sobre “a razão porque 

deixou perder a primeira data que lhe concedeu o Governador Antônio de Albuquerque” e 

sobre as novas terras solicitadas
111

. 

Não se tem notícia sobre as informações que o governador remeteu ao rei. 

Todavia, em dezembro de 1734, a câmara de Vila Rica recebeu do rei a confirmação da sua 

sesmaria: “Uma légua em quadra, a qual há de fazer pião no Pelourinho da dita Vila correndo 

para os lados na distância de meia légua”. A determinação seguia o costumado nas Minas do 

século XVIII, uma légua, medindo-se meia para cada uma das direções; não a quadra formada 

com uma légua inteira para cada um dos lados, como solicitaram os camaristas. Em 

consonância com os costumes e direitos de “primeiro povoador” e com as limitações legais 

sobre a concessão de foros em terras onde houvessem serviços mineiros, e, talvez, prevendo 

os conflitos que poderiam advir da considerável ocupação na região – algo que os próprios 

vereadores já atestavam –, a confirmação da sesmaria isentava os foros das casas que nunca 

tinham pagado os foros e das terras onde houvesse serviços minerais
112

. 

O registro da confirmação da sesmaria nos livros da câmara aconteceu em janeiro 

de 1737. A partir de então, os vereadores de Vila Rica, enfim, deram início aos trabalhos para 

a demarcação e o estabelecimento das balizas das terras que cabiam à câmara. Quatro dias 

antes do início da medição de fato, informaram à população sobre os procedimentos que 

adotariam por meio de um edital, fixado em diversas partes públicas da vila, para evitar que 

os moradores alegassem qualquer tipo de desconhecimento sobre o tema.  

De forma um tanto vaga, o edital informava acerca das isenções de foros a serem 

concedidas aos moradores. Esse assunto interessava aos moradores que alegavam que tinham 
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a posse dos terrenos desde antes da criação da vila. Esse, entretanto, era um ponto obscuro 

desse edital: não há informações precisas se a “primeira posse” se refere à posse de terras na 

região antes da instalação da vila (1711) ou antes da demarcação das terras, que se iniciavam 

em 1737
113

. Essa imprecisão irá se desdobrar em uma das principais formas de 

questionamento da autoridade da câmara sobre o espaço que lhe era demarcado. 

A medição da sesmaria de Vila Rica foi iniciada no dia 13 de março de 1737. E, 

logo no início do processo, é possível perceber um aspecto importante da institucionalização 

do governo nas Minas, que se colocava na administração das terras da câmara. O comando do 

trabalho de medição foi da ouvidoria da Comarca de Vila Rica, na pessoa do próprio ouvidor, 

o Doutor Fernando Leite Lobo, como “juiz do Tombo”
114

.  

A demarcação de Vila Rica contou com um maior controle das instituições 

governativas da Coroa nas Minas Gerais, mais presentes na região na década de 1730. 

Dirigindo a medição, o ouvidor poderia evitar concessões ou isenções indevidas, que 

pudessem, por exemplo, ser levadas ao cabo pelos camaristas, mais próximos dos interesses 

localizados. Poderia também não poupar proprietários com os quais a câmara poderia ser 

conivente, por seus arranjos políticos locais.  

Assim, aos pés do Pelourinho de Vila Rica, o ouvidor iniciaria a medição 

seguindo “pelos rumos da agulha mais cômodos”. O ouvidor estava acompanhado de 

Francisco Branco, “pessoa a mais inteligente que se pode achar nesta Vila para fazer a dita 

demarcação e medição”
115

. Apesar da autoridade responsável pela medição ser o ouvidor e 

dos instrumentos terem passados por uma averiguação prévia sobre sua exatidão
116

, os 
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instrumentos eram simples: uma bússola e uma corda medida em braças. O auxílio de 

Francisco Branco seria de grande valia, já que a demarcação precisaria ocorrer para “o rumo 

que estivesse mais hábil suposta a dificuldade de discorrer a medição pelas casas com que se 

achava cercada a Praça”
117

. 

No primeiro ato e direção da medição, tentaram encaminhar-se para o rumo de 

oeste, correndo para as partes do Passa-Dez e do Tripuí, mas as casas que cercavam a praça 

não permitiam que a equipe do ouvidor seguisse esse rumo diretamente. Era preciso se 

colocar fora das casas que atrapalhavam o procedimento. Para isso, optaram por seguir pelo 

rumo do norte até que fosse possível tomar, sem obstáculos, o rumo pretendido. Para garantir 

a lisura da medição, estabeleceram que, assim que fosse finalizada a contagem das 1.500 

braças deste rumo, deveriam contar as braças percorridas para o norte na direção sul, a fim de 

compensar os desvios para que “pudesse ficar no último ponto da medição de meia légua em 

linha reta de Oeste a Leste a este lugar do Pelourinho”
118

. 

Na direção do oeste, os medidores também foram obrigados a fazer vários 

descontos. Esses descontos, entretanto, não eram causados única e exclusivamente pela 

ocupação prévia do solo. O íngreme terreno onde se formou Vila Rica obrigava que os 

medidores fossem arrojados para superar os acidentes do relevo e chegassem o mais 

precisamente possível à soma de 1.500 braças para cada uma das balizas. Entre os descontos, 

chama a atenção um que foi feito mesmo depois de o juiz do tombo já ter mandado 

confeccionar o marco.  

Após subirem e descerem 

 

vários morros até a fralda da descida de um morro grande que fica entre o 

Passa-Dez e o Tripuí [...], disseram os ditos medidores que senão podia dizer 

que estava completa a meia légua na medição das mil e quinhentas braças 

que estavam medidas porquanto estas todas discorerram por terra montuosa 

[sic] subindo e descendo muitos morros aos quais lhe devido dar o devido 

abatimento segundo a regra da mesma geografia
119

. 

 

Observando essa irregularidade do terreno e a necessidade de corrigirem a 

medição, impossível de ser feita em linha, os medidores mediram e acrescentaram mais de 
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quinhentas braças – 524, exatamente – para completar a meia légua nessa direção. Ou seja, os 

acréscimos a serem feitos estavam na ordem de um terço da distância total que deveria ser 

medida, tamanho o embaraço causado tanto pela ocupação prévia do terreno como pela 

fragosidade das escarpas que cercavam Vila Rica. Esses descontos fizeram com que a baliza 

oeste da sesmaria da câmara fosse estabelecida para além o córrego do Tripuí, na “vertente do 

morro, em uma capoeira alta”, onde puseram o marco da sesmaria
120

. 

Essa prática de acrescentar braças para compensar os desvios feitos foi recorrente 

nessa medição da sesmaria de Vila Rica e mostra como, na transformação produtiva do 

espaço, muitas vezes, as normas precisavam se adequar às contingências. O objetivo era, por 

certo, demarcar a meia légua em cada uma das direções da forma que julgavam ser a mais 

precisa possível, e estabelecer a sesmaria da câmara sem prejuízos consideráveis. Além de 

considerarem os desvios que a ocupação prévia do terreno pelas casas lhes impunha, os 

medidores levavam em conta o relevo montanhoso e escarpado da região nas suas práticas de 

acréscimos.  

Então, apesar de partirem legalmente do Pelourinho, os rumos leste e oeste da 

medição precisariam se deslocar, primeiramente, para o norte, entrando nos quintais do 

palácio do governo e, dali, iniciarem a medição. Do quintal do palácio, ao que parece, era 

mais fácil para os medidores estabelecerem o rumo mais cômodo para a medição. De lá, sem 

o empecilho das construções que já cercavam toda a praça central de Vila Rica, os medidores 

conseguiriam observar o melhor rumo a ser tomado. Isso só não aconteceu na direção 

diametralmente oposta ao palácio, a direção sul.  

Dos quintais do palácio, partiu, então, a medição para o rumo do leste. As 1.500 

braças ficaram completas no Taquaral, “depois de passar a Capela do dito arraial”. Dali, o 

ouvidor observava a necessidade de somar mais 99 braças para compensar os descontos “que 

se devia dar a subidas e descidas dos morros”. Essa parece ter sido a direção menos 

conturbada da medição, possivelmente porque a comitiva do ouvidor se aproveitou de 

caminhos já estabelecidos para fazê-la, principalmente o caminho que levava à Vila do 

Carmo. Por isso, o acréscimo foi pequeno. Após estabelecerem os acréscimos, os medidores 

colocaram o marco “perto da estrada que vai para o Ribeirão pelo tapanhuacanga”
121

.  
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O rumo do norte, o seguinte tomado pela medição, também se aproveitaria dos 

caminhos, indo em direção aos arraiais existentes na proximidade de Vila Rica. Entrando ao 

quintal do palácio do governo, dessa vez, os medidores seguiram em direção ao norte sem 

desvios, “foram prosseguindo a medição pela Rua Nova acima daí até o cume dele e descendo 

para o Rio das Pedras”. Tendo dobrado o morro ao final da Rua Nova e chegado ao vale, 

deram no “caminho para Santa Quitéria, freguesia de São Bartolomeu”. Ali se mediam pouco 

mais de 1.300 braças, entretanto, era impossível continuar a medição sem que se desviasse do 

rumo do norte, “porque o dito rumo continuava por partes fragosas e para matos incultos por 

cuja causa se fazia invencível”
122

. Se a praça já se encontrava tomada por casas, o que 

dificultava o procedimento de medição, e obrigava trabalho e engenhosidade dos medidores, 

quando se aproximavam da distância de meia légua das áreas mais centrais de Vila Rica, 

começavam logo a aparecer os espaços indefinidos, pouco explorados e parcamente ocupados 

nas proximidades da vila. 

Frente às dificuldades impostas pela geografia, os medidores pararam ali mesmo, 

mas não sem tomarem nota para que pudessem, em tempo oportuno e se necessário fosse, 

retomar a medição. Não deixaram de ressaltar os descontos a serem feitos pelo sobe-e-desce 

dos morros: 288 braças. Mas, ali mesmo, marcaram com uma cruz numa pedra “tendo na 

ponta que confronta com o Norte uma risca aberta na mesma pedra [ao picão]”. Como 

referência geográfica, tinham, para o rumo do norte, “o Morro chamado Timbopeva”, ao sul, 

“um morro pequeno de pedras que dá fim aos pés do mesmo caminho”
123

. 

Para o rumo do sul da praça, direção oposta ao palácio, os medidores 

atravessaram por um beco que ficava entre “o quintal de Pedro de Afonseca Neves e a Capela 

de Santa Quitéria”. Dali, desceram o morro e atravessaram o ribeirão, “subindo o 

tapanhuacanga cortando por huma capoeira que fica sobre a Olaria de Manoel Alves de 

Azevedo”. No alto desse morro, completaram as 1.500 braças junto “das casas da roça que foi 

do Doutor Manoel da Costa Reis e hoje [possue] Roque Pinto”. Mediram ainda 280 braças, 

como descontos pelas subidas e descidas dos morros, e chegaram “a uma ponta de terra na 

estrada que vai para a Itatiaia”. Ali colocaram o marco e estabeleceram a quarta e última 

baliza da sesmaria de Vila Rica
124

. 
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Desse processo de medição, é possível perceber a importância dos caminhos como 

eixos para as medições, muito em causa da irregularidade do terreno. Os caminhos que 

conectavam os arraiais do Passa-Dez ao Taquaral, passando pela região central de Vila Rica, 

formavam o eixo longitudinal do crescimento da povoação. Foi utilizando dessas vias de 

circulação que os medidores estabeleceram os marcos leste e oeste da sesmaria. Mas também 

o marco do rumo norte se ancorou basicamente no caminho que levava ao arraial de São 

Bartolomeu.  

O processo de formação da estrutura urbana de Vila Rica deve ser entendido nessa 

relação com a circulação, sendo que a adequação frente às imposições do território seria 

limitada também pelos problemas da circulação. No caso específico de Minas Gerais e seu 

acidentado relevo, essas imposições são ainda mais visíveis. As montanhas e os cursos 

hidrográficos acabam sendo determinantes para o estabelecimento dos caminhos. Por sua vez, 

os percursos, costurados no meio das montanhas e ao longo dos vales, eram fundamentais 

para a consolidação das estruturas urbanas
125

.  

A formação de Ouro Preto é, neste caso, exemplar, pela visível relação existente 

entre a estrutura urbana e a paisagem da região. É a partir das imposições do terreno que os 

caminhos “adquirem um valor em função da própria capacidade transitável, da tendência 

direcional, da posição e por último da capacidade de agregação”
126

. Ou seja, o sítio urbano 

passa a se estruturar e, com o tempo, as próprias condições impostas pela necessidade de 

circulação vão estabelecendo esses percursos hierarquicamente. 

Chama a atenção a convivência entre toponímias definidas e solidificadas e 

referências bastante genéricas. Uma flagrante instabilidade das toponímias, certamente, 

tornou ainda mais complexa a demarcação e o domínio sobre a terra. Algumas referências 

mais estáveis aparecem com frequência, tais como o Itacolomi, as estradas e os arraiais. Por 

outro lado, algumas vezes, os medidores se referiam a “capoeiras”, “matos” ou a um “monte 

de pedras”.  
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 Segundo Maria Rosália Guerrero, o fenômeno urbano deve ser entendido como parte do processo de 

ocupação do território, derivando, desse modo, dos processos de circulação de homens e produtos. “O nosso 

mundo está cheio não só de casas, aldeias e cidades, mas, sobretudo, e em primeiro lugar, pelo menos no 
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territorial na gênese e formação das cidades brasileiras: o caso de Ouro Preto. Comunicação apresentada no 
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O processo de medição de Vila Rica diz muito sobre a complexidade sociopolítica 

que se construía nas Minas, que teriam reflexos sobre a abordagem do espaço. O processo de 

medição mostra como áreas de ocupação consolidada e toponímias estabelecidas estavam 

postas lado a lado com referências e marcos geográficos nem tão solidificados assim. Assim, 

pode-se perceber que a ocupação do espaço se solidificava e se tornava cada vez mais estável, 

mas, com frequência, precisava se apoiar em imprecisões e generalidades para conferir 

contorno ao espaço demarcado. 

Todavia, essa percepção que os homens tinham do espaço mostram uma dinâmica 

de domesticação de uma área que estava em processo de ser dominada pelos seus habitantes a 

partir das suas percepções embasadas em referenciais naturais, mas também por meio de 

indicadores, que são as obras e as construções por eles edificadas. Neste aspecto em 

particular, nota-se a existência de uma prática humana e produtiva do espaço, que era 

reconhecida ao ser tomada como referenciais para a organização do espaço promovida pela 

câmara. 

 

*** 

 

A pesquisa sobre o processo de medição da sesmaria de Vila Rica se aproxima da 

percepção que os oficiais tinham do espaço que tentavam delimitar. A comparação com os 

processos realizados na Vila do Carmo, por sua vez, servem para notar como essas formas de 

relação com o espaço se alteraram ao longo do século XVIII. As demarcações, enquanto 

processos administrativos, mostraram os esforços realizados nas tentativas de dominar e 

controlar o espaço, e denunciam que essa era uma preocupação recorrente na época. Visto 

como processos históricos, ademais, mostram como a percepção do espaço vai ser alterando 

no passar do século XVIII.  

A ideia de “produção do espaço” se associa à noção de uso/utilidade. 

Corresponde, primordialmente, à conversão de um ambiente em algo útil ao homem. Dar 

certa utilidade para espaços não cultivados era um dos objetivos do sistema sesmarial 

lusitano, no Reino e no ultramar. As câmaras não precisavam se tornar, de fato, agentes 

produtivos da terra, com plantações de gêneros ou criações de rebanhos. Exigia-se, contudo, 

que se esforçassem para resguardar as terras que seriam usadas pela comunidade, e que 

demarcassem e gerenciassem as áreas que poderiam solicitadas pelos moradores. 
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Especificamente, atos de demarcação pressupõem tentativas de tornar um 

ambiente dominado, conhecido pelos homens que o ocupam. Trata-se, então, de uma ação de 

imposição sobre o espaço, de estabelecimento de limites legais e concretos que visam tentar 

controlar a imprevisibilidade e a instabilidade da ocupação e uso do espaço. Ações práticas 

que buscavam, na medida do possível, o “esquadrinhamento” dos espaços a serem ocupados e 

dos seus ocupantes
127

. 

Nesse capítulo, enfatizou-se a existência e o emprego de técnicas e práticas para a 

delimitação dos patrimônios das vilas. O objetivo geral do trabalho, entretanto, é realizar uma 

leitura da formação social que teve lugar nesses espaços, e, para realizar essa leitura, não é 

suficiente somente perceber como esse espaço era demarcado e delimitado. É preciso 

investigar mecanismos que atuavam na administração das terras da câmara de Vila Rica, 

como forma de aproximar das percepções e apropriações que os habitantes faziam do espaço 

da vila. 

Além das medições e do balizamento das sesmarias, existiam mecanismos e 

instrumentos de controle interno dos patrimônios fundiários das câmaras. A pesquisa dessas 

fontes permite esclarecer como os mecanismos de concessão e gestão do patrimônio das 

câmaras funcionava. Os Livros de Tombo e as outras formas existentes e aplicadas em Vila 

Rica para o controle do patrimônio da câmara são fontes para pesquisar a gestão desse 

patrimônio fundiário. Essas fontes serão exploradas nos capítulos seguintes e, a partir delas, 

se demonstrará as figuras que esses livros revelam sobre o parcelamento fundiário de Vila 

Rica ao longo do século XVIII. 
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 As questões que Foucault coloca acerca da noção de “governamentalidade” dizem respeito a esse 

esquadrinhamento da população, utilizado como técnica de controle social por parte das autoridades. Conforme 

sua exposição, o ato de governar era “definido como uma maneira correta de dispor as coisas para conduzi-las 

não ao bem comum, como diziam os textos dos juristas, mas a um objetivo adequado a cada uma das coisas a 

governar” (p. 284). Ou seja, torná-las, de certa forma, úteis ao governo. FOUCAULT, M. A 

governamentalidade. Microfísica do poder. 19ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 2004, p. 277-293. 
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2 TERRAS MUNICIPAIS NA FORJA INSTITUCIONAL DAS MINAS GERAIS: OS 

PRIMEIROS AFORAMENTOS DE VILA RICA E A CONFECÇÃO DO LIVRO DO 

TOMBO (1712 – 1737) 

 

 

No início do século XVIII, as câmaras lidaram com questionamentos e 

imprecisões sobre a sua autoridade governativa de um modo geral, e não somente sobre as 

terras que formavam seu patrimônio. Nesse capítulo, o objetivo é esclarecer como, nos 

primeiros anos após a sua fundação, a câmara de Vila Rica administrou esse parcelamento 

urbano, e mostrar algumas estratégias que foram usadas, tanto pela câmara, para tributar os 

moradores que ocupavam suas terras, assim como pelos próprios moradores, que procuravam 

se isentar da tributação. Os primeiros registros de terras concedidas em aforamento aos 

habitantes de Vila Rica datam de 1712, apenas um ano depois da fundação da vila, o que 

mostra que, desde muito breve, os camaristas se empenhavam em administrar as terras 

públicas.  

Em um momento em que a consolidação governativa na região das minas era um 

tanto instável, proliferando-se diversos contextos de “soberania fragmentada”, a instabilidade 

se manifestava dentro dos espaços mais circunscritos das vilas
128

. Muitos dos conflitos eram 

frutos do fato de que as câmaras foram fundadas em locais onde já havia alguma ocupação e 

arraiais formados, o que acarretava em sobreposição das demarcações. 

Nas regiões mais centrais de Minas Gerais, de onde se extraía ouro em maior 

abundância, esses conflitos apareciam como consequência da proteção que a legislação régia 

dava àqueles que eram “primeiros povoadores” das regiões, ou seja, aqueles que tinham suas 

propriedades constituídas em momento anterior à fundação da vila e ao estabelecimento das 

câmaras municipais. 

 

É importante lembrar que os interesses dos proprietários de terra eram 

defendidos pelas autoridades régias: quando das concessões, os 

governadores sempre determinavam que as demarcações deveriam ser feitas 

“de forma a não prejudicar terceiros” e respeitando as propriedades 
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 ANASTASIA, Carla. Vassalos rebeldes: violência coletiva nas Minas na primeira metade do século XVIII. 

Belo Horizonte: C/ Arte, 1998. 
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preexistentes, especialmente as produtivas – ou seja, aquelas que 

contribuíam para o crescimento da receita dos dízimos
129

.   

 

Assim, o parcelamento dos lotes urbanos foi um aspecto importante na dinâmica 

de consolidação da autoridade da câmara sobre os povoados onde se instalavam as vilas. O 

estudo do parcelamento urbano é capaz de revelar dinâmicas da construção das vilas mineiras 

relacionadas à busca de perenidade desses povoados que, em tão pouco tempo, passaram de 

efêmeros arraiais mineradores, com suas marcantes provisoriedades, a uma primeira 

experiência urbana sólida e interiorizada da América portuguesa. Algumas respostas que 

levam a entender esse processo de construção da perenidade desses arraiais mineradores 

podem ser encontradas no estudo sobre o parcelamento fundiário das terras públicas das 

câmaras, muitas vezes ignorado por trabalhos que se ocupam da história das cidades e das 

formações urbanas. A importância desse parcelamento é evidente porque era a partir daí que a 

instituição definia formas de interferência nesse espaço, com o objetivo de dar melhores 

condições de vida, dentro das possibilidades, aos habitantes. Ou seja, era a partir desse 

parcelamento que a câmara buscava formas mais organizadas de ocupar e produzir o espaço 

das vilas
130

. 

O capítulo avança até a confecção do Livro do Tombo de 1737, para mostrá-lo 

como um instrumento indicativo da consolidação da autoridade da câmara sobre as terras. 

Entretanto, essa autoridade precisava ser negociada com os moradores que ocupavam as 

terras. Por isso, o Livro do Tombo apresenta detalhes que permitem aprofundar o 

entendimento da gestão das terras públicas das vilas nas Minas setecentista e entender essa 

gestão em sua relação com a institucionalização da capitania no século XVIII. 

 

2.1 Os primeiros aforamentos de Vila Rica, 1712-1722 

 

Em Vila Rica, muito embora os procedimentos de medição e demarcação da 

sesmaria tenham sido feitos no final da década de 1730, os esforços para a cobrança dos 
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 FONSECA, Claudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el Rei. Espaço e poder nas Minas setecentistas. Trad. 

Maria Juliana Gamboni Teixeira e Claudia Damasceno Fonseca. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011, p. 477. 
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 “A constituição do parcelamento urbano é também uma questão essencial, uma vez que a estrutura da 
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FONSECA, Claudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el Rei. Espaço e poder nas Minas setecentistas. Trad. Maria 

Juliana Gamboni Teixeira e Claudia Damasceno Fonseca. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011,p. 429. 
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aforamentos se iniciaram logo após a ereção da vila. Já em 1712, a câmara fez funcionar o 

mecanismo dos aforamentos, ao conceder terras aos moradores e exigir deles o pagamento do 

foro. No acervo da câmara de Vila Rica, é possível encontrar lançamentos contínuos de 

propriedades foreiras a partir de 1712. Esses primeiros registros avançaram até o começo da 

década seguinte, em 1722
131

.  

Em uma década (1712-1722), a câmara de Vila Rica registrou, em um livro 

próprio para aforamentos, 278 propriedades. Apoiado sobre a legislação que versava sobre os 

aforamentos, a câmara atendia aos moradores que a ela recorriam e lhes concedia as terras que 

pediam. O foro era calculado mediante o estabelecimento de uma razão a ser aplicada por 

cada braça de terreno solicitado e pago anualmente pelo foreiro aos cofres da câmara. A 

medição do número de braças, geralmente, dizia respeito à frente do terreno, que, sempre que 

possível, deveria ficar à beira do arruamento. Os fundos não eram objeto de consideração e, 

na escarpada e sinuosa região de Vila Rica, os lotes quase sempre eram limitados por algum 

obstáculo natural – um córrego, um despenhadeiro ou um morro. 

A primeira publicação a respeito desses primeiro aforamentos se deve a Salomão 

de Vasconcelos que, ainda em 1941, publicou, na Revista do Serviço do Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional (SPHAN), um artigo intitulado Os primeiros aforamentos e os primeiros 

ranchos de Ouro Preto. Todavia, o artigo apresenta apenas de uma listagem, com o mérito 

exclusivo de trazer à luz essa documentação, para “informar ao leitor” sobre os “primeiros 

habitantes” de Vila Rica. O autor não chega a realizar uma análise sobre esses aforamentos
132

. 

Na dissertação Códigos e práticas: o processo de constituição de Vila Rica 

colonial, Maria Aparecida Borrego se aprofunda um pouco mais na análise desses primeiros 

registros de aforamento. No entanto, seu trabalho foca mais nas terminologias aplicadas às 

propriedades e seus limites do que em uma análise mais acurada da repartição fundiária. Tem 

o mérito, por certo, de mostrar a constituição das primeiras residências em Vila Rica, , 

algumas bastantes incertas e provisórias, já outras mais permanentes, como as capelas e 

igrejas. Destaca também como essas primeiras construções serviram de referências para os 

habitantes, dando sentido ao espaço que ocupavam
133

.  
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132

 VASCONCELOS, Salomão de. Os primeiros aforamentos e os primeiros ranchos de Vila Rica. Revista do 
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Outra autora que examinou esses primeiros registros foi Claudia Damasceno 

Fonseca, apontando algumas descontinuidades pertinentes, sugestivas da recente formação da 

povoação. Entre 1712 e 1714, mais de uma centena de terrenos foi aforada pela câmara de 

Vila Rica, ao que passo que, nos dois anos seguintes, 1715 e 1716, esses números caíram para 

menos de 10. Não há registros para o ano de 1717. Em 1718, eles reaparecem com mais 

continuidade, sendo aforados 120 lotes entre 1718 e 1719, 60 deles em cada um dos anos. 

Porém, entre 1720 e 1722, uma nova descontinuidade parece ocorrer e, nos três anos desse 

intervalo, foram aforados, respectivamente, 19, 8 e 13 lotes
134

. 

Muito embora a câmara de Vila Rica tenha demarcado a sua sesmaria somente em 

1737, logo após a ereção da vila, em 1711, os oficiais da câmara tomavam medidas para a 

cobrança dos foros. Os dez primeiros anos (1712-1722) podem ser apontados como a primeira 

fase de gerenciamento das terras urbanas nas Minas setecentistas e, por isso, mostram alguns 

de seus aspectos formativos. Nessa fase, duas características são marcantes: a descontinuidade 

dos termos, que revela a efemeridade da ocupação nesses primeiros anos; e o inconstante 

esforço administrativo dos oficiais da câmara de Vila Rica para superar essa efemeridade.  

A princípio, é possível dividir esse primeiro esforço ordenador em dois 

momentos: o primeiro vai de 1712 a 1716 e o segundo, de 1718 a 1722. Essa divisão pode ser 

explicada pela descontinuidade já observada nas concessões e porque a forma dos registros se 

altera consideravelmente. Até 1716, os termos são mais detalhados do que os dos anos 

posteriores, e as informações acrescentadas detalhavam aos moradores sobre suas obrigações 

mais eminentes com a câmara. 

Entre 1712 e 1716, a câmara de Vila Rica aforou 109 parcelas de terras para os 

moradores. A grande maioria desses terrenos tinha a dimensão entre uma e quatro braças na 

frente. Eram 86 terrenos nesse intervalo de medição, ou 78% dos lotes. Somente dois terrenos, 

possuíam mais do que 10 braças, um exatamente 10 e o outro 11. Havia ainda terrenos entre 

cinco e oito braças: quatro deles com cinco braças, seis terrenos com seis braças e, por fim, 

três terrenos foram medidos com oito braças.  

De uma forma geral, eram terrenos relativamente pequenos, muito embora os 

fundos fossem bastante imprecisos por essa época, o que aumentava consideravelmente a 

dimensão da parcela de terras. Somente um registro faz menção aos fundos que deveriam 
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compor o terreno solicitado. Era uma parcela de terras que tinha duas braças de frente e mais 

10 de fundos. Tomando por base esse registro, pode-se perceber como os terrenos tomavam 

uma forma alongada. Ainda que as “testadas” fossem diminutas e estreitas, a tendência era 

que esses terrenos crescessem para os fundos que vão se estabelecer como uma estrutura 

essencial da fixação das povoações em Minas Gerais
135

. 

Geograficamente, a distribuição dos lotes esteve equilibrada entre os dois arraiais 

principais de Vila Rica. Foram 56 terrenos aforados no Antônio Dias e 45 no arraial do Ouro 

Preto. Nos pontos extremos da vila, foram poucas as solicitações. No Passa-Dez, somente um 

lote foi aforado ao longo desses quatro anos primeiros anos e, no Padre Faria, no outro 

extremo da vila, sete solicitações foram feitas
136

.  

A aparência de Vila Rica, nessa primeira década após sua fundação, era de 

indefinição entre o rural e urbano. A região mais central da vila se encontrava em franca 

ocupação e as casas seguiam os arruamentos, postas lado a lado, especialmente no Ouro 

Preto
137

. Entretanto, era possível perceber as diferenças na forma da ocupação, fruto das 

origens dos ocupantes de cada um dos bairros que se somava à diferença das atividades 

econômicas predominantes nesses locais. 

O aspecto provisório e sem rigor dos assentamentos paulistas, primeiramente, 

pontuava a região dos descobertos auríferos, tanto no Ouro Preto como no Antônio Dias. 

Entretanto, da provisoriedade paulista alguns elementos se conservaram definitivamente no 

espaço, como o traçado dos caminhos e a posição das capelas matrizes. Partindo desses 

pontos nodais do espaço da vila, coube aos forasteiros e emboabas a tarefa de conferir algum 

ordenamento àqueles pré-existentes assentamentos, conforme aumentavam sua presença na 

região
138

.  
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 Esses lotes alongados se tornaram uma marca do processo de ocupação do espaço nas vilas mineradoras, e 

são consequência dessa falta de precisão dos limites dos fundos, característica da forma de concessão das terras 

no século XVIII. TORRES, João Camilo de Oliveira. O homem e a montanha: introdução ao estudo das 

influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiro. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2011, p. 93-102; VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residência. São 

Paulo: Ed. Perspectiva, 1977. 214p. 
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 APM. CMOP, Códice 1. 
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“Thus, for example, the main road between Ouro Preto and Antônio Dias went directly over the mountain 

instead of skirting it. The size of land grants, from 1 ½ to three braças as a rule, indicate that building was 

contiguous at least in the more heavily settled area. At the same time, the whole area was given a rural flavor 

by the use of thatched roofs and the presence of the ranchos.” RAMOS, Donald. Social history of Ouro Preto: 

stresses of dynamic urbanization in Colonial Brazil (1695-1726). 1972. Tese (Doutorado) – The University of 

Florida, Florida, 1972, p. 141-142.  
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 O arraial do Antônio Dias foi uma região conhecidamente de ocupação paulista, contudo, existiram também 

ocupações “paulistas” em outras regiões da vila, inclusive um “arraial dos paulistas do Ouro Preto”. Esse 
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Muito embora ambos os povoados tenham suas remotas origens ligadas aos 

paulistas que inicialmente ocuparam a região, o Antônio Dias manteve por mais tempo as 

características dessa primeira e incipiente ocupação do espaço. Os ranchos, feitos de barro e 

cobertos de palhas, eram, ali, particularmente numerosos. Essas construções com 

característica provisória são marcas da ocupação do espaço feita pelos paulistas, inclusive 

após o término da Guerra dos Emboabas. Esses ranchos não eram mais do que simples 

abrigos das intempéries para os mineradores e seus escravos, e depósitos para suas 

ferramentas. Apesar de densamente ocupado, a existência dos serviços minerais na região do 

Antônio Dias dava uma aparência bastante rústica ao arraial
139

.  

No Ouro Preto, com o estabelecimento dos forasteiros adventícios, predominaram 

as atividades comerciais e o estabelecimento dos ofícios. Possivelmente, a ocupação da região 

foi favorecida por não existirem, ali, serviços minerais consideráveis. Uma vez que as terras 

destinadas à mineração não podiam ser aforadas pela câmara, a fixação dos adventícios nessa 

região deve ter sido mais rapidamente organizada, o que lhe conferiu uma aparência mais 

urbana e ordenada, com a delimitação das ruas e o alinhamento dos lotes
140

. 

O principal foco dos moradores foi o eixo estabelecido para a ligação entre os 

maiores arraiais da vila, Ouro Preto e o Antônio Dias, e suas respectivas igrejas matrizes. No 

Antônio Dias, os foreiros solicitavam parcelas de terra na “rua que vai do Pelourinho para 

Antônio Dias” ou “Rua Direita de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, antes de 

chegar a Igreja”. Do lado do Ouro Preto, os moradores pontilharam de casas o “caminho novo 

que vai do Ouro Preto para o Antônio Dias” ou na “rua nova que vai do Ouro Preto para a 

Casa de Câmara”, que concentrou 31 dos 45 pedidos feitos à câmara. A nomenclatura dessa 

via aparece de formas variadas nos registros da câmara. Essas variações indicam o quão 

recente era a ocupação e instável a denominação dos logradouros. O principal foco das 

                                                                                                                                                                                     
arraial ocupava o morro acima da igreja matriz do Pilar e, certamente, também era pontilhado de ranchos e 

seus telhados de capim. Nesses primeiros anos do controle dos aforamentos pela câmara, esse “arraial dos 

Paulistas” recebeu sete solicitações de aforamento. APM. CMOP, Códice 1. Ver também VASCONCELLOS, 

Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residência. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977; CAMPOS, 

Katia Maria Nunes. Vila Rica: formas espontâneas e planejadas num traçado urbano setecentista. In: IX 

JORNADA SETECENTISTA: OS DOMÍNIOS IBÉRICOS E SUAS FRONTEIRAS, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, Paraná, Anais..., 2012. 
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In: IX JORNADA SETECENTISTA: OS DOMÍNIOS IBÉRICOS E SUAS FRONTEIRAS, Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Anais..., 2012. 
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solicitações dos habitantes daquele arraial, futuramente, se tornaria a Rua Direita da Casa da 

Câmara de Vila Rica
141

.  

Essas concessões de terra feitas na direção do morro de Santa Quitéria, outeiro 

escolhido para ser o lugar central de Vila Rica, implicaram no desmatamento e ordenamento 

da área, como apontado por alguns historiadores. Notavelmente, as solicitações de terrenos 

tendiam, nesses primeiros anos, para a nova praça e ponto de encontro entre os dois arraiais.  

A questão da influência da praça central de Vila Rica na conformação urbana do 

povoado suscitou debates na historiografia. Primeiramente, Sylvio de Vasconcellos acreditava 

que a praça não teve importância no início. Quando se formou por volta de 1716, as ruas 

principais ainda não estavam inteiramente ocupadas, muito embora estivesse configurado o 

eixo principal da ocupação do desenvolvimento da vila. Nesses termos, a configuração urbana 

da vila seria a responsável pela orientação ou estabelecimento da praça. Melhor explicando: 

como os conjuntos de arraiais cresceram de uma forma “contrípeta” e autônoma, de costas um 

para o outro, a praça constitui-se como um limite da influência de um e de outro, mais do que 

uma conexão ou uma junção entre os arraiais originários. No alto do morro de Santa Quitéria, 

a abertura da praça – planejada pelo menos desde 1714 – seria “uma consequência do 

povoamento já existente e não a origem dele, correspondendo mais aos limites das duas 

povoações vizinhas que centro irradiação delas”
142

. 

Donald Ramos, entretanto, considera que essa afirmação carece de sustentação 

documental. A considerar o histórico da construção dos prédios públicos da vila, seria 

importante lembrar que, ainda em 1712, a câmara de Vila Rica já havia definido o alto do 

morro de Santa Quitéria como o lugar onde a casa da câmara seria erguida. Isso, sem dúvida, 

conferiu um aspecto polarizador para a região da praça, quando a população passou pelos 

caminhos que levavam para o alto do morro tanto de uma parte, do Ouro Preto, quanto da 

outra parte, o Antônio Dias. A partir do estabelecimento da praça, as solicitações de terra 
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 “Caminho novo que vai para o Pelourinho”; “Caminho novo que vai do Ouro Preto para o Antonio Dias”; 

“Rua Direita do Ouro Preto, indo da Igreja para o Arraial dos Paulistas”; “Caminho novo que vai do Ouro 
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Perspectiva, 1977, p.77. 
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pelos moradores indicavam a ocupação de regiões que saíam das duas igrejas matrizes da vila. 

No Antônio Dias, muitas parcelas foram concedidas no caminho que levava da matriz da 

Conceição à praça. Na parte do Ouro Preto, todo o crescimento do arraial foi direcionado para 

a recém-estabelecida praça. Isso, segundo Donald Ramos, comprova a importância do morro 

de Santa Quitéria como núcleo do crescimento urbano de Vila Rica
143

.  

Ao que parece, o mais correto seria dizer que as duas coisas ocorreram de forma 

simultânea e ao longo de todo o século XVIII. Fundados de costas um para o outro, os arraiais 

do Ouro Preto e do Antônio Dias confluíram-se, de fato, para a nova praça e a estratégia da 

Coroa de estabelecer o poder ali, para amenizar os efeitos dos conflitos entre paulistas e 

emboabas, parece ter dado resultado. Além disso, as articulações com as ocupações vizinhas 

conferiram certa autonomia para o desenvolvimento de cada um dos núcleos formadores de 

Vila Rica, haja vista a ligação entre o Ouro Preto, o Caquende e o Passa-Dez, por um lado, e o 

Antônio Dias, Alto da Cruz e o Padre Faria, por outro. 

Aliás, essas regiões mais afastadas do centro da vila e que se articulavam com os 

arraiais mais centrais foram essenciais para o estabelecimento da população na região, 

sobretudo por sua capacidade de produção de gêneros de sustento mais essenciais. Nas 

proximidades dos núcleos mineradores, a paisagem era rural, formada por sítios, chácaras e 

outras pequenas propriedades de produção agrícola. Essas feições rurais ainda se acentuavam 

devido aos já citados ranchos, com seus telhados de capim e ainda bastante numerosos
144

. 

A imprecisão e a falta de padrão dos nomes dados às ruas e aos caminhos de Vila 

Rica, nesse primeiro momento, mostram as características de uma vila em formação e de uma 

ocupação simultânea. Apesar de ser possível compilar e entender quais são cada uma dessas 

vias as quais o escrivão da câmara se refere, os registros informam, de fato, mais de uma 

centena de nomes de ruas diferentes, em um universo de 113 propriedades cadastradas
145

.  
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 É importante colocar que esses registros de aforamento eram feitos de acordo com as solicitações dos 

moradores, ou seja, através da forma com que os moradores pediam e do que informavam sobre a localização 
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incipiência dessas nomenclaturas no início da ocupação do espaço das vilas mineiras. APM. CMOP, Códice 1. 
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De uma forma geral, as referências espaciais estavam pouco consolidadas nesses 

primeiro termos de aforamento, e eram não só com relação aos nomes das ruas. Também 

apareciam, nos registros, incertezas com relação aos vizinhos, como solicitações de terras 

junto ao “Padre Fulano de tal” ou vizinhas de “um ferreiro”
146

. A urbe mineira, ao mesmo 

tempo em que ia se expandindo e ocupando suas áreas, ia se definindo e tornando-se 

conhecida de seus habitantes e através deles. A brevidade da ocupação e a incipiência da 

denominação dos lugares da vila são flagrantes de uma mescla de referenciais antigos e da 

construção de novos referenciais que iam se consolidando.  

Sobre a tributação desses terrenos aforados pela câmara nos primeiros tempos de 

Vila Rica, quase não houve diferenças entre a razão por braça de terra dos aforamentos. Essa 

equivalência das razões aplicada pode sugerir que não havia qualquer tipo de diferença 

estabelecida entre lugares mais bem estruturados para receber as casas e outros menos. Dos 

113 terrenos cadastrados nesses primeiros quatro anos, 102 tinham o foro calculado sobre a 

razão de ½ oitava de ouro anual por cada braça solicitada e apenas três pagavam meia pataca 

(equivalente à ¼ de oitava de ouro) por cada braça
147

. Outros oito não trazem essa 

informação.  

Em termos absolutos de arrecadação, considerando que o valor variava de acordo 

com o tamanho do terreno, grande parte dos foreiros da câmara de Vila Rica pagava de meia 

pataca, o menor valor encontrado, até três oitavas de ouro. Entre os 113 foreiros, 107 tinham o 

foro menor do que três oitavas e somente seis pagavam mais do que três oitavas por ano à 

câmara. A soma de todos os aforamentos era superior a 177 oitavas de ouro. 

Em menos de cinco anos após a sua fundação e mesmo sem proceder a 

demarcação das terras de sua sesmaria, a câmara de Vila Rica já havia conseguido estabelecer 

alguma captação de recursos através da cobrança dos foros, ao menos idealmente
148

. Todavia, 

isso não significava que a cobrança caminhava bem, algo que a queda no número de registros, 

a partir de 1715, deixa entrever. 
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Em 1718, João Mendes substitui o primeiro escrivão da câmara, Jorge da Fonseca 

Freire, e, ao analisar os aforamentos, descobriu uma série de registros que não haviam sido 

devidamente lançados, “por culpa dos escrivães”. Por isso, antes de dar continuidade à 

concessão de terras aos moradores, o novo escrivão fez um termo “para que os [cobradores] 

de foros vindouros senão embaraçarem” na cobrança
149

.  

A partir daí, o novo escrivão, João Mendes, passou a dar encaminhamento às 

petições de terras dos moradores, começando pelos terrenos que ele havia notado que não 

tinham sido devidamente registrados pelo escrivão anterior. Entre os anos de 1718 e 1722, 

foram aforados, aos moradores de Vila Rica, 169 terrenos, com maior predominância entre os 

anos de 1718 e 1719, com 66 e 61 aforamentos, respectivamente. Nos seguintes, houve uma 

queda considerável no número de parcelas, sendo aforados 20 terrenos em 1720, nove em 

1721 e, por fim, 13 terrenos em 1722
150

. Mesmo postergando a medição de sua sesmaria, , o 

número de terrenos aforados pela câmara de Vila Rica crescia juntamente com a povoação. O 

tamanho diminuto das testadas solicitadas seguia predominante.  

Dos 169 terrenos aforados entre 1718 e 1722, 112 (ou 66%) deles tinham entre 

duas e quatro braças. Todavia, é possível perceber nuances com relação ao tamanho das 

propriedades que já começavam a surgir. Comparando o número de terrenos restantes, ou 

seja, menores do que duas braças e maiores do que quatro braças, percebe-se que os terrenos 

maiores, ainda que não fossem maioria, já começavam a se estabelecer na vila. Já eram 40 os 

terrenos maiores do que quatro braças, incluindo-se aí cinco terrenos com 10 braças ou mais 

de testada
151

.  

Com relação às rendas tributárias dessas parcelas de terras aforadas entre 1718 e 

1722, os valores individuais eram calculados a partir de três razões aplicadas sobre a 

quantidade de braças que o terreno ocupava, de onde se chegava ao valor do foro. A maioria 

dos lotes, 135 dos 169, estava aforada à razão de ½ oitava de ouro por cada braça anualmente. 

Essa era a razão de cálculo do foro mais comum nesses primeiros tempos de Vila Rica, e era 

aplicada, principalmente, nas “ruas” da vila. Por outro lado, a razão de meia pataca, ou ¼ de 

oitava, aparecia aplicada a 14 terrenos. Todavia, esses terrenos estavam nos pontos extremos 
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da vila, no Caquende, de um lado, e no Padre Faria, por outro, e nunca vinculados a algum 

arruamento
152

.  

Outros oito terrenos tinham o seu foro calculado a partir da razão de quatro 

vinténs – ½ oitava era equivalente à 16 vinténs, ou seja, essa razão de cobrança dos 

aforamento seria equivalente a ¼ da razão mais praticada no espaço da vila.. E chama a 

atenção que seis desses oito terrenos estavam localizados em um arruamento, a “Rua da Paz” 

ou “Rua Nova da Paz”; um arruamento que corria paralelo à rua que levava do Ouro Preto 

para a praça, onde se pagava, desde os primeiros aforamentos ali feitos, o foro sob a razão de 

½ oitava de ouro. Não há qualquer menção nos registros da câmara que justifiquem esse valor 

diminuto aplicado ao cálculo do foro. A data dos aforamentos não ajuda muito, pois foram 

registrados novos lotes nessa “Rua Nova da Paz” em todos os anos entre 1718 e 1722
153

. O 

motivo que parece mais aparente talvez esteja na menção à “rua nova”, ou seja, uma via que 

ainda precisaria se consolidar e que, por isso, a câmara tenha liberado aos foreiros uma razão 

mais baixa para cálculo do imposto.  

A diferença nas razões aplicadas a esses aforamentos indicam já uma 

diferenciação entre os espaços de Vila Rica. Nas áreas mais centrais e mais estruturadas, se 

pagava o foro à razão de ½ oitava de ouro por cada braça, ao passo que, nas áreas extremas de 

Vila Rica, quase já fora do espaço da vila, como eram o Caquende, Passa Dez ou mesmo o 

Padre Faria, já se pagava o foro de meia pataca, metade do praticado para as áreas centrais.  

Ademais, os valores individuais dos foros ainda permaneciam baixos, em sua 

maior parte. Dos 169 terrenos cadastrados, 121 foreiros pagavam entre oito vinténs (ou ¼ de 

ouro) e duas oitavas por ano à câmara. Somente seis propriedades pagavam um valor superior 

a quatro oitavas de ouro anuais. O valor mais alto pago em uma única propriedade era de sete 

oitavas e meia de ouro, referente à uma propriedade que era também das maiores aforadas 

pela câmara. O terreno estava localizado na rua “Nova da Praça”, tinha 15 braças de extensão 

e foi aforado a João do Couto Carreira. Entretanto, se as contribuições individuais 

permaneciam pouco relevantes, o montante total que deveria provir dos registros de 

aforamentos atingia um valor superior a 278 oitavas de ouro
154

. 

Na geografia de Vila Rica, a distribuição dos terrenos ganhava um novo núcleo de 

peso na ocupação do seu espaço. A junção dos núcleos do Alto da Cruz e do arraial do Padre 
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Faria recebeu o maior número de solicitações de terras entre os anos de 1718 e 1722. Foram 

62 entre os 169 terrenos aforados. Os já mais consolidados núcleos do Ouro Preto e Antônio 

Dias receberam 47 e 41 solicitações, respectivamente. A referência às ruas ainda continuava 

bastante variada, entretanto, é possível perceber que as próprias referências apontadas nos 

registros informam sobre o tipo de ocupação que ocorria em Vila Rica
155

.  

No arraial do Ouro Preto, a consolidação da ocupação e a característica mais 

“urbana” dessa área de Vila Rica podem ser aferidas pelo fato de que 46 dos terrenos ali 

concedidos estavam em locais referidos como “ruas”. A única exceção era um terreno em uma 

“travessa que vai para Cemitério”. Apesar das referências não serem exatamente únicas e 

definidas, as variações existentes indicam já alguma consistência na referência. Por exemplo, 

as solicitações na “Rua” que seria “da Praça” ou “Casa da Câmara” são 19 entre as 47. Esse 

era o arruamento que, entre os anos de 1712 e 1716, aparecia referido como “caminho que vai 

do Ouro Preto para o Antônio Dias”, “para a Praça” ou “para o Pelourinho”. Um caminho que 

se consolidava como uma nova rua na vila, poucos anos depois
156

. 

No Antônio Dias, o aspecto menos urbanizado do núcleo pode ser percebido pelas 

solicitações dos terrenos. Muito embora houvesse ali importantes arruamentos, o que também 

indica uma ocupação já mais solidificada, aparecem algumas referências genéricas. Esses 

arruamentos estavam, principalmente, próximos à igreja matriz da Conceição, como a “Rua 

da Cadeia” e a “Rua da Igreja”, algumas vezes referida como “Rua direita que vai para a 

Igreja”. A “Rua dos Paulistas”, além de informar sobre a história da ocupação do bairro, 

também reforça o indicativo da consolidação da ocupação, com a abertura e o estabelecimento 

do arruamento. As referências mais genéricas estavam relacionadas à ocupação dos 

“paulistas” em Vila Rica, como “bairro dos Paulistas”, “arraial dos Paulistas” ou “morro no 

fim da Rua dos Paulistas”. Em termos numéricos, 25 dos 41 terrenos concedidos no Antônio 

Dias, entre 1718 e 1722, estavam em locais referidos como ruas. O restante, 16 terrenos, 

ocupava locais que trazem consigo uma definição mais genérica, e não estavam apoiados 

sobre algum arruamento
157

. 

No Alto da Cruz das Almas e no Padre Faria é possível perceber outro ritmo da 

ocupação do espaço, que ainda lidava com referências mais provisórias. A subida que ligava o 

Antônio Dias ao espaço chamado Cruz das Almas mostra a importância desses caminhos que, 
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posteriormente, se estabeleceriam como as ruas e vias de Vila Rica. Antes de 1718, já havia 

algumas casas no caminho e outras poucas no alto do morro.  

Quando a primeira capela do Rosário dos Pretos foi erguida no alto da colina, ou 

no Alto da Cruz (e que depois se transformou na igreja de Santa Efigênia), segundo consta em 

data imprecisa e pelas mãos dos negros escravos que trabalhavam no Antônio Dias, a região 

se tornou um polo de atração
158

. Algumas casas ocuparam o largo da capela e depois, se 

espalharam pelo caminho que levava até ela. Agrupando as variações da nomenclatura, a 

“Ladeira que vai da Cruz das Almas para o Antonio Dias” recebeu 19 das 62 solicitações 

feitas nessa região da vila. Um espaço um tanto indefinido chamado de “Cruz das Almas”, ou 

“Alto da Cruz das Almas”, teve sete pedidos de terrenos
159

.  

Por outro lado, o lugar referido genericamente como “Padre Faria”, sem quaisquer 

referências a ruas, caminhos ou vias, teve 20 solicitações. Esse assentamento de casas foi 

formado, possivelmente, pela exploração de aluvião no córrego que corta a região. Entre 1718 

e 1722, consideradas algumas variações dessa nomenclatura do “Padre Faria”, como “bairro a 

que chamam do Padre Faria” ou “Padre Faria, subindo para o morro”, ali foram solicitados 

mais de 30 terrenos pelos moradores
160

.  

O arraial Padre Faria era um dos mais antigos da região, talvez tão antigo quanto 

os arraiais do Ouro Preto e Antônio Dias. Sua capela primitiva, originalmente devotada a 

Nossa Senhora do Rosário, mas aqui representando uma congregação de homens brancos, foi 

uma das primeiras de Vila Rica. Erigida pelo próprio padre João de Faria Fialho, deve ter sido 

fundada entre 1701 e 1702, embora a documentação não seja precisa a respeito disso. Era um 

arraial ligado aos serviços minerais, o que lhe conferia uma aparência mais caótica, onde as 

ocupações e construções se ligavam os serviços minerais, fossem eles no córrego ou morro 

acima
161

.  

Essa maior proximidade com os serviços minerais promoveu uma relação mais 

incipiente com a ocupação do espaço, diretamente relacionada com os rendimentos da 

extração aurífera. Uma queda nos rendimentos da extração pode ter feito com que o arraial se 

estagnasse entre a fundação da vila e o final da década de 1710. A volta da procura da 
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população por lotes nessa região, a partir de 1718, além de ter ligação com início da 

construção da capela no Alto da Cruz, também pode ter sido influenciada por um descoberto 

de ouro relevante por ali
162

. 

De toda forma, vistos em conjunto, esses primeiros registros de aforamento da 

câmara de Vila Rica mostram o eixo principal de desenvolvimento da povoação e a forma 

com que a população se assentava ao longo do prolongamento dos caminhos que cruzam a 

região ainda parcamente ocupada. O adensamento da ocupação, no início do século XVIII, vai 

abrindo novas bifurcações nesses caminhos, onde a população foi se assentando. As ruas 

principais de Vila Rica formaram-se, de fato, devido ao assento da população ao longo do 

caminho que entrava pelo Passa-Dez e o Caquende, descia ao Ouro Preto. Dali, tomava 

caminho para a praça aberta no alto do morro de Santa Quitéria, rumava novamente para o 

fundo do vale, em direção à matriz da Conceição, no Antônio Dias. Da ponte deste arraial, 

subia ao Alto da Cruz e novamente se afundava no vale, no assentamento do Padre Faria. Esse 

era o trajeto que Sylvio de Vasconcellos chamou de “estrada tronco”. As ruas secundárias 

nasceram das bifurcações, à margem desses caminhos onde a população se assentava, e, a 

princípio, tomavam nome que remetia a sua função, geralmente, indicando o trajeto que 

percorria
163

.  

Assim, é fato que a ocupação, perceptivelmente, iniciou-se promovendo a 

interligação entre um córrego e o alto de um morro. Isso é uma evidência clara da importância 

primária dos serviços minerais na ocupação do espaço. Os núcleos de ocupação do Ouro 

Preto, Antônio Dias e Padre Faria, os mais densamente ocupados desde os primeiros tempos, 

formaram-se no vale, ao sopé da serra do Ouro Preto, margeando os córregos, onde se 

instalavam os serviços minerais. As igrejas matrizes, de Nossa Senhora do Pilar e de Nossa 

Senhora da Conceição do Antônio Dias, e a capela do Padre Faria estão situados no fundo 

desse vale e, como elemento primordial da ocupação. Exceções feitas às capelas primitivas 

que se instalavam precariamente nos morros, as mais consolidadas manchas de ocupação 
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desse primeiro momento de Vila Rica localizavam-se próximos às matrizes e utilizam os 

caminhos íngremes da paisagem
164

.  

Na entrada da vila, a região do Passa Dez e do Caquende era o primeiro desses 

altos e, seguindo morro abaixo, o ponto de chegada era a matriz do Pilar; no caminho, uma 

ponte, a do Caquende, cortava um presumível ribeiro aurífero. Logo acima, estava instalada a 

capela do Rosário. Da igreja do Pilar para a “praça”, a segunda elevação formadora de Ouro 

Preto, onde, posteriormente, se instalariam os espaços de governo da Vila. De lá para o 

Antônio Dias, outra descida ao fundo do vale, passando pela matriz da Conceição, até cruzar 

uma nova ponte sobre córrego de mesmo nome do arraial; córrego onde possivelmente o 

próprio Antônio Dias tinha instalado os seus serviços minerais. Da ponte do Antônio Dias, 

outra ladeira levava ao alto das Três Cruzes, onde se instalou a capela primitiva dedicada a 

Nossa Senhora do Rosário e, posteriormente, devotada à Santa Efigênia. Do alto das Três 

Cruzes, ou “alto da Cruz”, descia-se, novamente, ao fundo do vale do Padre Faria, onde a 

capela do arraial foi erguida quase que às margens do córrego que cortava a região. De lá, 

tomava-se, morro acima, o rumo da Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo
165

. (ver 

Figura 3 – Vila Rica em seu meio físico e mapa altimétrico das ruas principais) 

Essa configuração do traçado urbano, baseado nessa estrada-tronco que fazia as 

ligações entre altos de morro e vales e margens de córregos, se manteve como eixo central de 

desenvolvimento de Vila Rica ao longo de todo o século XVIII. Sua persistência é notável, 

muito em decorrência do próprio relevo que não aceitava soluções fáceis. Essas evidências da 

influência dos serviços minerais e dos caminhos que levavam até eles se juntam ao fato desses 

primeiros núcleos distarem, aproximadamente, meia légua um do outro, conforme estabelecia 

a legislação portuguesa para manifestação de novos descobertos minerais. 
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Mapa 1 – Vila Rica, 1710-1720 

 

 

Ao todo, entre 1712 e 1722, a câmara de Vila Rica aforou aos moradores 278 

parcelas de terras, sendo divididas entre os seus três principais núcleos: o Ouro Preto, onde 92 

terrenos foram solicitados; o Antônio Dias, com 89 solicitações; e, por fim, o Alto da Cruz e o 

Padre Faria, que receberam 69 pedidos de aforamento, entretanto, bastante concentrados no 

período entre 1718 e 1722, o que indica uma retomada da ocupação nessa região, como 

apontado acima.  

A maior parte dos lotes era bastante estreita na frontaria, e ocupava não mais do 

que quatro braças de frente, ou na testada, como se dizia à época. Todavia, os fundos desses 

lotes eram de tamanho quase indefinido e, geralmente, confrontavam com algum limite 

natural que lhe era imposto. Esses fundos se tornaram fundamentais para a formação de 

pequenas hortas, pomares e para a criação de animais, estruturas elementares para a produção 
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do sustento cotidiano e que, justamente por isso, tiveram papel importante na consolidação da 

ocupação
166

. 

No que diz respeito à arrecadação dos foros, para os moradores, o valor a ser pago 

dificilmente ultrapassava as duas oitavas de ouro anuais. Entretanto, o montante que a câmara 

deveria arrecadar tinha alguma monta. Em 1722, a soma dos foros de todos os terrenos 

cadastrados pela câmara atingia cifra superior a 450 oitavas de ouro por ano. Efetivamente, a 

câmara conseguiu, no mesmo ano, captar 274 oitavas e ½ e ainda teve a cota acrescida de 60 

oitavas recebidas de foros em atraso, totalizando 334 oitavas e ½ de ouro; algo próximo à três 

quartos (74,3%) do valor que idealmente deveria receber. Na primeira parte do século XVIII, 

até 1737, os foros representavam entre 4 e 8% das rendas totais da câmara de Vila Rica
167

. 

A documentação parece mostrar que a situação pode ter sido muito dificultosa 

para a câmara arrecadar os foros. A julgar pelas pressões que os camaristas de Vila Rica 

passaram a sofrer a partir da década de 1730 para resolver as questões relacionadas à sesmaria 

da vila, relatadas no capítulo anterior, esse primeiro cadastro e a organização da cobrança do 

foro parecem não terem conseguido grande efeito
168

. 

O que não quer dizer que a câmara de Vila Rica não tenha tentado cobrar os foros. 

Em meados da década 1730, os oficiais da câmara de Vila Rica estavam às voltas para fazer 

cobrar e conseguir receber os foros. No começo do ano de 1735, a câmara, a cargo de 

“atender ao bem público” e de “acudir as obras públicas e necessárias ao povo”, dava prazo de 

15 dias para que os moradores apresentassem os recibos dos foros pagos no ano anterior. Para 

quem não cumprisse a demanda, seria “novamente a satisfação dos mesmos foros”
169

. 
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Em dezembro de 1735, os camaristas intimavam aqueles moradores proprietários 

de terrenos que, mesmo tendo passado “mês e meio” da cobrança dos foros, ainda não haviam 

ido à câmara realizar o pagamento. O motivo era “porque muitas vezes ou por esquecimento 

ou por fazerem pouco caso”, os moradores não pagavam os foros e que “a este povo 

resulta(va) prejuízo como também a este Senado na satisfação”. Por isso, davam mais oito 

dias para que os moradores pudessem satisfazer o pagamento do que deviam. A ameaça, dessa 

vez, era mais clara: a penhora da propriedade, independentemente do valor da dívida
170

.  

Todavia, nem mesmo para a câmara de Vila Rica a forma da cobrança dos foros 

estava definida. Antes de promover o Tombo da vila, com a demarcação da sesmaria e o 

cadastro das propriedades, em 1737, a câmara tentaria seguir os moldes de outros tributos que 

eram arrecadados em Minas. A estratégia adotada seria desonerar a câmara do trabalho de 

levantamento, cobrança e arrecadação através da arrematação em praça pública, em 1736.  

 

2.2 “Manoel de Brito, arrematante dos foros” 

 

A prática de arrendar tributos a particulares foi usada em larga escala no mundo 

colonial português, sobretudo nas possessões americanas
171

. Para os órgãos administrativos do 

espaço colonial, havia duas vantagens. A primeira seria o fato de não precisarem se ocupar 

com a montagem de um sistema de arrecadação e fiscalização, o que era feito pelos 

particulares contratantes. A segunda vantagem estava no valor pré-fixado que o fisco 

português receberia, independentemente das situações e dos tumultos envolvidos na 

arrecadação. Aos particulares contratantes, ficava a responsabilidade de pagar à Coroa o que 

estava previsto no contrato e a montagem da forma da arrecadação. Por outro lado, recebiam 

mercês e benefícios régios ligados à arrematação dos contratos
172

. 

O arrendamento de tributos constituía, então, uma forma de se estabelecer uma 

aliança entre a Coroa portuguesa e as lideranças assentadas nas localidades coloniais. Mais do 
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que uma opção, arrendar tributos foi uma forma que Portugal encontrou para superar as 

distâncias e garantir, com alguma segurança, rendas para a sua empresa colonial sem, 

entretanto, investir demasiadamente em homens e recursos para tal empreitada.  

Dessa forma, os contratos e as arrematações de tributos eram um importante meio 

de fluxo das rendas da colônia para a metrópole, e constituíam aparato imprescindível da 

exploração colonial na América portuguesa. Aplicado em Minas Gerais, esse sistema de 

contratos e arrematações contribuiu para o enriquecimento dos homens envolvidos nesta 

atividade durante o século XVIII
173

. Em menor escala, a câmara de Vila Rica tentou dividir 

responsabilidades com particulares na arrecadação dos seus tributos. 

 Em 1736, os foros da vila foram postos em praça para serem arrematados. O 

arrematante foi Manoel de Brito, homem sobre o qual não encontrei mais nenhuma 

informação, além dessa sua participação como “rendeiro dos foros”
174

. Sua passagem por Vila 

Rica pode ter sido incerta ou breve, mas causou transtornos e querelas para câmara e para os 

moradores. 

A câmara e o “arrematante dos foros” celebraram o contrato em junho de 1736, 

com a assinatura das condições da arrematação. Foram definidas 10 condições, abrangia as 

condições da arrematação, da cobrança e da forma de pagamento que o arrematante faria à 

câmara. As condições trazem os direitos e as obrigações de cada uma das partes no contrato – 

câmara e arrematante – e também as obrigações e “direitos” da população. As condições do 

arremate dos foros de Vila Rica mostram a natureza desses contratos fiscais coloniais e 

podem ser divididas em três grupos: condições que mostram a isenção do órgão de governo, 

exceto para divulgar a cobrança e receber o valor do arrematante; condições em que ficava 

clara a autonomia para o arrematante realizar a cobrança conforme lhe parecesse; e condições 

que denunciam o peso sobre a população que, se quisesse garantir algum direito que lhe cabia, 

teria que se desdobrar para prova-los. 
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As obrigações da câmara de Vila Rica ficariam a cargo do porteiro do auditório, 

que deveria promover a divulgação da cobrança pelas praças e ruas da vila, e informar aos 

foreiros da cobrança que ocorreria entre setembro, para os foros relativos ao ano de 1736, e 

em dezembro, quando seriam cobrados os foros atrasados. O arrematante, então, pagaria o 

valor devido em duas parcelas, a primeira em outubro, após a cobrança dos foros que já se 

pagavam regularmente, e a outra em dezembro, quando terminava o prazo daqueles que 

tinham foros atrasados
175

.  

Para celeridade dos recebimentos, a câmara garantia o “mandado executivo 

geral”, em “bens de ouro e prata”, contra os foreiros que atrasassem o pagamento. A câmara 

determinava, também, que o arrematante providenciasse um “livro rubricado pelo qual 

ordenaria onde contada a causa e distinção assentará as propriedades com que confrontarão 

quantas braças tem e quantos pagos e quem as possui”. Ou seja, basicamente a câmara 

solicitava que o arrematante dos foros fizesse todo o serviço de cadastramento dos foros da 

vila, poupando-a dessa tarefa
176

. 

A autonomia que era passada ao arrematante estava expressa, com ênfase, na 

quarta condição da arrematação. Ficava à escolha do dele a nomeação de “quaisquer pessoa 

que lhes parecer para fazer essa cobrança” e os foreiros não deviam duvidar de quem quer que 

fosse, para que “com mais brevidade se poder cobrar os foros”. O arrematante também 

procurou garantir algumas condições a seu favor, certamente para minimizar os riscos da 

contratação e torná-la rentável. Assim, lhe era garantido que não seria “obrigado a pagar 

quantia alguma do importe da arrematação no caso que por algum acontecimento deixe de se 

lhe cumprir as dez condições”
177

. 

Aos foreiros, e talvez principalmente àqueles que não eram foreiros, mas que 

agora corriam o risco de caírem no rol dos foros, era necessário ter alguns documentos 

comprobatórios passados pela câmara, se o intento fosse assegurar algum direito. A sétima 

condição do contrato previa que estavam “os moradores obrigados a apresentar os seus títulos 

para servir no verdadeiro conhecimento do que juntamente fizeram como também o recibo de 

que tiverem pago nos anos atrasados para melhor haver averiguação do que deverem”. A 

oitava condição empurrava aos moradores a obrigação de provar que, de fato, pagavam menos 

do que lhes cobrado, e determinava que “não o querendo fazer pagarão os foros ao tempo de 
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buscarem a ocupação nos chão o prédio conforme as braças que ocuparão e o estilo”. Essa 

regra incluía aqueles que estavam “desobrigados”
178

. 

Acertado o contrato, contudo, os primeiros problemas não demoraram a aparecer. 

Logo no início de julho, dias após a contratação, Manoel de Brito, já na condição de 

“arrematante dos foros”, precisou escrever aos vereadores, porque o escrivão “duvidava 

entregar” os livros dos foros antigos para averiguação das cobranças
179

. Esses registros eram 

um instrumento fundamental, de onde o agora responsável pela cobrança dos foros em Vila 

Rica partiria a sua cobrança, mas, como posto nas condições, era tarefa dos moradores 

portarem os documentos que garantiam certeza sobre a condição da posse das suas casas, se 

eram ou não foreiras à câmara, e quanto pagavam por isso. 

Não é difícil imaginar que, por volta de 1736, nem todos tivessem esses 

documentos. Não deveria ser tarefa simples conseguir todos os títulos que eram necessários, 

menos ainda conservá-los através do tempo. Apesar de uma solidificação já considerável da 

malha urbana, a ocupação ainda era marcada por provisoriedade em diversos pontos da vila. 

Essa provisoriedade provocava incerteza sobre as questões de posse da terra, sobretudo para 

aqueles que haviam constituído suas propriedades à revelia dos aforamentos da câmara. Além 

disso, a questão dos direitos de isenção para aqueles que tinham casas antes da fundação da 

vila, também entrariam em questão. Os moradores de Vila Rica conheciam seus direitos e se 

movimentaram para garanti-los. 

Entre agosto e dezembro de 1736, os moradores remeteram 41 pedidos de garantia 

de isenção de foros à câmara de Vila Rica. A maior parte deles tinha propriedades no Antônio 

Dias e no Padre Faria, arraiais que ainda guardavam muito da sua nascente ligação com os 

serviços minerais. Muitos desses moradores acusavam o rendeiro dos foros de “inquietar”
180

. 

O cerne do argumento dos solicitantes era o direto de primeiro povoador, baseado no fato de 

que suas propriedades haviam sido constituídas antes da fundação da vila, o que lhes isentava 

dos foros. É importante ressaltar que o que estava isento dos foros era a propriedade, e não o 

foreiro, então, mesmo para aqueles que haviam adquirido as casas e os terrenos em momento 

posterior à fundação da vila, a isenção ainda era válida.  
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Para comprovar a construção e a constituição da propriedade antes da fundação da 

vila e sua isenção de foros, os moradores usaram diversas estratégias, que iam desde a 

comprovação com documentos, como escrituras de compra e vendas das propriedades, 

passando pela requisição de certidões na câmara, baseadas nos registros de aforamento. 

Quando, ainda assim, ficavam dúvidas sobre a condição da propriedade ou mesmo quando os 

papéis juntados não eram suficientes, o depoimento de testemunhas, certamente pessoas que 

se julgavam como fidedignas, ao menos em uma restrita vizinhança, foi utilizado. 

O primeiro e segundo grupos de justificativas eram mais comum nas regiões da 

vila onde a ocupação se encontrava mais solidificada. Em alguns casos, escrituras de compra 

e venda das propriedades eram utilizadas para comprovar o direito das propriedades de não 

pagar os foros. Um desses casos, em que o proprietário usou escrituras de compra e venda 

para justificar o seu direito de não pagar os foros, enuncia uma lógica que diz respeito à 

fidedignidade dos testemunhos, a partir da percepção de que quanto mais documentos 

apresentados, maior seria a certeza de se conseguir a isenção.  

Morador do Antônio Dias, o Licenciado Jacinto Monteiro de Barros parecia 

conhecer bem essa lógica. Após entrar com o seu pedido de garantia de isenção de foros, a 

câmara solicitou que apresentasse os títulos de compra para se deferir o pedido. Então, o 

licenciado providenciou os documentos e entregou à câmara nada mais do que 12 páginas, 

frente e verso, de repetitivas certidões de compra e venda e arremates de leilões, para 

comprovar a isenção de foros da sua propriedade. Recuperava documentos de 1721 até 1732, 

quando o solicitante adquiriu as casas de Vicente Leal da Silva
181

. Conhecer a história da 

propriedade e conseguir provar a quem ela havia pertencido era um mecanismo que 

funcionava bem para comprovar algum direito relacionado às terras urbanas em Vila Rica.  

Outros documentos que os moradores procuravam para comprovar sua isenção 

dos foros eram certidões tiradas diretamente dos registros de aforamento da câmara pelo 

escrivão. Foi o que fez, por exemplo, o Coronel Manoel de Almeida Coutinho sobre as suas 

três propriedades na Rua Direita da Casa de Câmara – uma das duas únicas solicitações na 

região do Ouro Preto, entre as 41 citadas. Como o rendeiro dos foros importunava o coronel 

para a satisfação de foros nunca pagos, ele escreveu para a câmara para solicitar certidão dos 

livros dos foros em que constasse se as casas tinham ou não foro a ser pago
182

.  
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Mesma atitude que tomou a preta forra Quitéria Rodrigues, moradora na rua 

detrás da igreja do Antônio Dias, que afirmava que as casas “nunca pagaram foro por serem 

feitas pelos primeiro povoadores destas Minas antes da criação da Vila”
183

. Isso mostra, em 

certa medida, que a câmara era bastante acessível e não se restringia a atender a demanda de 

homens de qualidade superior, como o coronel. A ambos, o escrivão averiguou o livro que 

tinha dos aforamentos e não constatou registros das propriedades de nenhum deles, e 

concedeu certidão de isenção dos foros para os solicitantes. 

Mas era na região do Padre Faria que, por algumas vezes, as incertezas sobre o 

pagamento dos foros eram mais agudas. Muito embora a ocupação tenha se consolidado com 

o passar os anos, naquele arraial, ainda muito marcado pelos serviços minerais, por vezes, os 

registros da câmara não eram suficientes, o que incentivou uma engenhosa solução posta em 

prática por quatros moradores da região. Teodósio Magalhães Bastos, José Pinheiro Braga, 

Francisco Pinheiro de Faria e a preta forra Joana Correia eram vizinhos no “Padre Faria” – 

não há referência mais precisa sobre as casas, sendo difícil precisar melhor suas localizações. 

Os quatros solicitaram à câmara, em datas bastante próximas, uma justificação que lhes 

rendesse uma certidão “provado o que baste da isenção de foro”
184

. 

Na falta de documentos que comprovassem suas posses isentas dos foros, os 

quatro moradores solicitavam à câmara o direito de justificar a sua pretensão, usando 

testemunhas. Cada um deles escolheu três testemunhas. Antônio Tavares Reis e Manoel 

Batista Pinto, homens que “viviam de minerar”, com seus 40 e poucos anos e residindo no 

arraial do Padre Faria há, pelo menos, 22 anos, foram testemunhas nos quatros processos. José 

Pinheiro Braga, um dos que solicitava a isenção; era, também minerador, tinha pouco mais do 

que 50 anos e residia em Vila Rica há pouco mais de duas décadas, testemunhou nas 

justificativas de Teodósio, Francisco e Joana. No seu próprio processo, José Pinheiro Braga 

escolheu como testemunha o seu vizinho Teodósio, outro envolvido nas atividades minerais e 

residente em Vila Rica havia 23 anos
185

.  

Os argumentos apresentados pelas testemunhas nas justificações foram quase 

uníssonos. Os quatros afirmavam que conheciam o arraial do Padre Faria “ainda de mato 

virgem e só tinha casas de capim”, e que sabiam que as casas dos quatros justificantes eram 

“muito antigas e que nunca pagaram foro atendendo a esta circunstância de serem da primeira 
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povoação”. As testemunhas e os argumentos foram considerados suficientes pela câmara, que 

despachou favoravelmente aos quatro pedidos de isenção dos foros
186

. 

É tarefa complicada se aproximar mais da vida desses seis vizinhos e estabelecer, 

com mais exatidão, as relações sociais que tinham entre si. Dos quatros que prestaram 

depoimentos, sabe-se que eram mineradores, tinham entre 40 e 50 anos e já moravam havia 

duas décadas nas minas, o que indica a essência mineradora da ocupação do Padre Faria. 

Sobre os outros dois, Francisco Pinheiro e a preta forra Joana Correa, não há qualquer 

referência mais profunda sobre suas vidas. Sobre Francisco Pinheiro de Faria, o seu 

sobrenome leva a pensar que teria algum tipo de parentesco com José Pinheiro Braga, muito 

embora seja uma suposição não comprovada. De outra parte, a referência feita no seu pedido 

de isenção dos foros sobre a existência de um “quintal” e de um “bananal” na sua propriedade 

leva a crer que ele poderia desenvolver alguma produção alimentícia de subsistência na sua 

propriedade e, possivelmente, como os seus vizinhos, deveria estar envolvido em serviços 

minerais
187

. De Joana Correa sabe-se menos ainda. Nem mesmo é possível dizer se a preta 

forra possuía outros vínculos, além da vizinhança, com algum de seus vizinhos. 

De toda forma, tem-se ilustrada, aqui, a importância de se constituir uma rede de 

sociabilidade, uma rede relacional para o estabelecimento da ocupação das Minas. Essas redes 

podiam amenizar a aspereza da existência nesses locais de diversas maneiras. Entre elas, 

podiam impedir o pagamento de (mais) um tributo. Mais do que os argumentos mostrados 

aqui, das testemunhas para alcançar a isenção dos foros e de suas impressões sobre o espaço 

da vila que, então, se constituía, uma boa relação de vizinhança, devidamente articulada, 

poderia garantir alguns benefícios importantes, tal como demonstrado. 

Ainda que não fossem todos os solicitantes que fizessem uma acusação direta a 

Manoel Brito e às inquietações que causava pelas ruas de Vila Rica, com a cobrança dos 

foros, é certo que foi a sua ação, ou a notícia de que a cobrança seria executada, o que 

desencadeou essa série de solicitações de títulos de isenção. Esses títulos de isenção tiveram, 

sem exceção, parecer favorável da câmara, o que acabou refletindo no contrato de arrecadação 

assinado entre a câmara e arrematante. 

 Quando a câmara solicitou a Manoel de Brito que pagasse a última parcela do 

contrato, em dezembro de 1736, o arrematante dos foros até saldou sua dívida para evitar 
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“maior vexação”, mas quis deixar claro o seu protesto. Segundo ele, a câmara “o obriga(va) a 

pagar o último quartel da sua renda sendo que as condições com que arrematou lhe não tem 

sido observadas”, e fazia o protesto para resguardar os direitos que lhe coubessem
188

. 

O arrematante dos foros não deu maiores detalhes sobre quais das condições não 

haviam sido cumpridas, mas as manifestações dos moradores e as citações sobre as 

inquietações provocadas pela cobrança dos foros devem ter ligação com esse protesto. 

Ademais, Manoel de Brito, arrematante dos foros, é outro que desaparece da documentação 

logo após o fim do seu contrato com a câmara. Não se tem notícia de quanto exatamente o 

arrematante pagou – e também quanto deixou de pagar, tendo em vista seu protesto – sobre o 

contrato dos foros.  

Na administração das terras públicas de Vila Rica, algumas consequências das 

requisições da população, através dos seus termos de isenção, iriam aparecer. No ano 

seguinte, 1737, e com o objetivo de colocar em melhor forma a administração dessas terras, a 

ouvidoria da comarca de Vila Rica, na pessoa do próprio ouvidor Francisco Leite Lobo, 

tomaria as rédeas do tombamento da sesmaria e do cadastro das propriedades foreiras à 

câmara de Vila Rica. 

 

2.3 O Livro do Tombo de 1737, Vila Rica 

 

Em 1737, Vila Rica ganhava uma aparência mais próxima da que se conhece hoje. 

Com o eixo da “estrada-tronco” definido e consolidado, o crescimento da vila ancorou-se na 

abertura de ruas secundárias, paralelas, contíguas ou transversais, ao eixo principal. Os largos 

das igrejas e capelas se definiam, assim como a praça central, consolidada com a instalação da 

câmara, em finais da década de 1710. Era a véspera das obras do palácio de governo, 

arrematada anos depois, em 1741. 

Nos aglomerados que se formaram às margens da praça, as igrejas e capelas 

exerciam a função polarizadora da população. Mesmo em momentos anteriores à instalação 

dos aparatos burocráticos, o catolicismo, suas práticas e necessidades sacramentais, foi 

responsável por um proto-urbanização que se estabeleceu nos aglomerados mineiros. Como 
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consequência disso, igrejas e capelas constituíam-se como pontos de referências primordiais 

no espaço dos núcleos mineradores
189

.  

Algumas das igrejas mais importantes de Vila Rica, ainda que viessem a receber 

obras de melhoria e ampliação ao longo do século, já estavam em seus locais definitivos. A 

igreja do Rosário do Pilar – mais modesta do que a que existe hoje – e a igreja de São José 

dividiam espaço com a matriz de Nossa Senhora do Pilar, no Ouro Preto, a qual viria a ser 

reformada e ampliada, ainda na década 1730.  

Do outro lado do morro de Santa Quitéria, no Antônio Dias e no Padre Faria, a 

igreja posta no alto da colina que liga os dois bairros era, desde 1734, consagrada à Santa 

Efigênia e fazia companhia à matriz da Conceição nesse cenário. No arraial do Padre Faria, a 

capela, devotada à Nossa Senhora do Rosário dos Brancos, já estava em franco 

funcionamento e já se delineava a sua “rua direita” na ligação com o nascente núcleo do 

Taquaral. Mas o cenário ainda era muito marcado, principalmente, pela proximidade da região 

com os serviços minerais.  
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Mapa 2 – Vila Rica, década de 1730 

 

 

A década de 1730 marca a consolidação do governo português na região. A 

institucionalização progressiva dos aparatos administrativos na capitania, iniciada após o 

conflito entre paulistas e emboabas e a fundação das vilas, tomava os contornos mais 

definidos no governo de Gomes Freire da Andrade na região
190

.  

Nos espaços urbanos, foram feitas transformações para garantir, dentro do 

possível, a estabilidade necessária para a ocupação. As estruturas provisórias foram tomando 

aspectos mais permanentes. Na gestão das terras, esse aspecto da progressiva 

institucionalização da capitania se expressou na gerência e participação direta do ouvidor da 

comarca de Vila Rica, Francisco Leite Lobo, no tombamento da sesmaria.  

O Livro do Tombo de Vila Rica, composto por dois volumes, contém, além da 

medição da sesmaria do patrimônio fundiário da vila, o cadastro das propriedades que, por 

ocupar a sesmaria da câmara, eram foreiras dela. Portanto, o cadastro feito se refere a essas 
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propriedades levantadas em terras que a câmara julgava ter direito de senhorio. Ou seja, 

apesar de se tratar de uma parcela considerável dos imóveis e terrenos existentes em Vila 

Rica, há que se considerar que não eram todas as propriedades da vila
191

. 

Prédios públicos, capelas e igrejas tinham a isenção dos tributos garantida pelas 

Ordenações do Reino
192

.Já os “direitos de primeiro povoador” parecem assentados no cuidado 

para que as demarcações fossem feitas sem prejuízo de terceiros, como ficava claro em 

algumas missivas trocadas entre as instâncias administrativas da coroa portuguesa
193

.As terras 

que eram ocupadas por serviços minerais tinham primazia na ocupação do solo e estavam, por 

isso, impossibilitadas de ser aforadas pela câmara. Por esse motivo, as propriedades existentes 

nos morros, apesar de inclusas na légua em quadra da sesmaria da câmara, não constaram no 

tombo da vila. Em 1730, os morros de Vila Rica já estavam em franca ocupação. Os 

mineradores mais pobres, excluídos da repartição dos ribeiros e das datas oficiais, se 

aproveitavam de brechas na legislação para ocupar as encostas. Como realizavam serviços de 

extração aurífera, a legislação mineral proibia a cobrança dos foros, o que garantia aos 

ocupantes dessas regiões a isenção dos foros
194

.  

O tombamento das propriedades foreiras à câmara de Vila Rica revela um 

panorama sobre a estrutura de posse dos terrenos urbanos nessa primeira metade do século, 

época em que a extração do ouro se encontrava ainda em franca expansão, bem como a vila. 

Esse panorama pode ser compartimentado, o que possibilita a aproximação com as estruturas 
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fundiárias de cada um dos núcleos formadores de Vila Rica
195

. Assim, tornam-se perceptíveis, 

além do quadro geral, os diferentes ritmos de ocupação de cada uma das regiões de Vila Rica. 

Das propriedades que abrigavam os moradores de Vila Rica, a câmara cadastrou, 

como foreiras, 459 delas. De acordo com o levantamento da câmara, essas propriedades 

estavam dispostas em 48 logradouros diferentes na vila, o que, de partida, já indica uma maior 

estabilidade da ocupação ou, ao menos, uma melhor definição das ruas e vias, uma vez esses 

logradouros estão dispostos com nomenclatura já mais fixada (ver Anexo 2 – Relação dos 

logradouros nos Livros do Tombo de Vila Rica de 1737 e 1767). Claro que o fato desse 

levantamento partir de uma operação cadastral da câmara contribuiu para a fixação desses 

endereços. Diferentemente dos pedidos de aforamento feito até 1722, onde era o solicitante 

quem apontava ou informava, segundo suas próprias referências, o logradouro onde solicitava 

a terra, no Livro do Tombo, uma equipe única de oficiais anotava os endereços. Todavia, é 

notável que mais de 400 propriedades estejam ancoradas em menos de 50 logradouros em 

1737, ao passo que, nos primeiros cadastros (1712-1722), são listados mais de uma centena de 

logradouros para 278 propriedades
196

. 

Com relação ao tamanho dos lotes, a grande maioria tinha até cinco braças de 

extensão na testada (com os fundos ainda bastante indefinidos). Os lotes nesses intervalos 

eram 370 entre os 459 cadastrados pela câmara, ou 80% dos terrenos, o que certamente indica 

um padrão de repartição fundiária, já que essa predominância de lotes de tamanho pequeno 

aparece nos lançamentos dos foros até 1722, quando as proporções indicam que, entre 66% 

(1716) e 78% (1722) dos lotes aforados, tinham não mais do que cinco braças. 

A constituição desses lotes com fachada estreita foi uma característica marcante 

das cidades e vilas portuguesas de um modo geral. Essa forma de repartição dos lotes é uma 

persistência nos aglomerados portugueses desde a época medieval e estava associada com os 

limites técnicos das construções que os lusitanos erguiam. Os limites estabelecidos pelas 

madeiras de caibro no Regimento dos Carpinteiros de Lisboa de 1499 limitava a 24 ou 30 

palmos, um intervalo entre duas e três braças. Essa forma de repartição dos lotes foi 
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responsável por dar certa uniformidade para as fachadas das cidades de origem portuguesa ao 

redor do globo
197

. 

Os profundos dos lotes são outra persistência da forma que os portugueses 

aplicavam às suas cidades e povoados desde a Idade Média. Certamente era uma característica 

em Vila Rica, ao menos nos primeiros anos da sua formação, quando a câmara ainda não 

estabelecia os limites nos fundos dos lotes. Repetia, assim, as cidades medievais portuguesas 

com lotes alongados, casas postadas à frente da rua e serviços ao fundo da casa
198

.  

Por outro lado, propriedades de tamanho mais considerável já começavam a 

surgir, o que ressalta as nuances da ocupação desse espaço. Entre 76 lotes que tinham mais do 

que cinco braças de extensão, havia 18 lotes com exatas cinco braças de extensão e outros 11 

com seis braças. Existiam terrenos ainda maiores: quatro propriedades com 20 braças na 

testada, outras duas com 25 braças e, ainda, com grandiosas 31, 55 e 80 braças de terras, uma 

propriedade cada.  

Esses terrenos de maior tamanho indicam uma estrutura de propriedade mista, que 

congrega, além do espaço de morada, terras destinadas ao cultivo e à criação de animais. 

Localizadas na Rua da Água Limpa, bairro do Padre Faria, as 80 braças pertencentes a 

Manoel de Souza Oliveira continham as casas e “terras”, possivelmente destinadas ao cultivo 

ou a alguma criação. Antônio Coelho da Silva também possuía 25 braças de “chãos” vizinhos 

da propriedade do referido Manoel de Souza Oliveira. No Alto do Passa Dez, Francisco 

Xavier possuía uma chácara com 22 braças de frente. Já na Rua do Passa Dez, adentrando um 

espaço mais urbano da vila, Antônio Lopes de Carvalho era proprietário de 20 braças, 

incluindo os seus “quintais”. Quintal que também possuía Francisco Alves, na mesma rua, “ao 

pé córrego do Caquende”. Do outro lado da vila, “de trás da capela do Rosário do Padre 
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Faria”, ponto extremo da área ocupada, Domingos Avelar e sua mulher, Maria da Conceição, 

também tinham uma chácara
199

.  

Essas propriedades tinham em comum, além do tamanho considerável, o fato de 

estarem localizadas em pontos extremos da vila, Padre Faria e Passa Dez. Muito embora no 

Livro do Tombo de Vila Rica menções à tipologia das propriedades sejam escassas, algumas 

propriedades aqui apontadas traziam características fundamentalmente relacionadas às 

estruturas de cultivo. Os quintais e chácaras, certamente, produziam gêneros diversos, ainda 

que em pequena monta, e contribuíram para tornar possível a fixação da população na região 

das Minas
200

. 

Para a arrecadação da câmara, concretamente, essas propriedades maiores não 

trouxeram grandes acréscimos nos foros. A maior parte dessas grandes propriedades acabava 

tendo seu foro negociado com a câmara e não computado por braças. Em algumas 

propriedades, a medição do terreno sequer foi realizada porque os moradores mostraram 

documentos que garantiam um valor de foro já negociado com a câmara. Alegavam que 

“pagavam por toda a frente” e o valor quase sempre era módico: uma oitava de ouro 

corriqueiramente; o maior foro entre os moradores que usavam dessas alegações era de três 

oitavas. 

Entre os terrenos que rendiam mais para a câmara, estava a chácara de Manoel de 

Souza Oliveira e suas 80 braças. O proprietário reconhecia suas obrigações como foreiro da 

câmara e apresentou um documento que lhe garantia o pagamento de seis oitavas e meia de 

ouro. Diferentemente dos terrenos em que o foro era calculado a partir do número de braças, 

aqui se revela uma dimensão negociada dos foros, e foi o valor previamente negociado o que 

foi anotado no Livro do Tombo. Eram, juntamente com outro terreno que também pagava seis 

oitavas, as casas e os quintais de Antônio Lopes de Carvalho, citados acima, os dois terrenos 

que mais rendiam individualmente para a câmara. Desse último terreno, o proprietário 

Antônio Lopes de Carvalho declarava que:  
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Era verdade serem as casas e chãos foreiros ao Senado da Câmara e que 

pagara de quatro braças a meia oitava de foro por braça e dos mais chãos a 

meia pataca e que por tais os reconhecia e se obrigava a pagar o dito foro
201

.  

 

Os foros continuavam a não representar grandes importâncias a serem pagas pelos 

moradores foreiros, e a prova disso é que somente sete dos 459 terrenos cadastrados pagavam 

quatro oitavas de ouro ou mais para a câmara. Por outro lado, 408 lotes, ou 88%, pagavam à 

câmara valores menores do que duas oitavas, sendo que 239 equivaliam a pouco mais da 

metade dos 459 lotes, e pagavam, inclusive, menos de uma oitava de ouro. 

O montante que a câmara de Vila Rica idealmente deveria captar com os foros era 

de 482 oitavas e ¼ de ouro, ou 723$187 réis, considerando que tenha sido feito o cadastro de 

todas as propriedades foreiras. Por certo, é evidente que o crescimento da vila produziu um 

incremento da receita da câmara com os foros, pela lógica simples de que haviam mais 

terrenos aforados em 1737 do que anteriormente. Em 1722, ano que fecha o primeiro livro dos 

aforamentos de Vila Rica, a soma de todos os foros cadastrados pela câmara estava na casa 

das 450 oitavas de ouro (675$000 réis).  

Proporcionalmente, o crescimento da renda dos foros não foi correspondente ao 

acréscimo de propriedades com o tombamento da sesmaria. As propriedades cadastradas 

saltaram de 278, até 1722, para 459, em 1737; as 181 propriedades incluídas representam um 

aumento de 65%. A renda ideal dos foros, a seu turno, teve um acréscimo de pouco mais de 

30 oitavas de ouro, ou 6%. A explicação para isso, entretanto, pode estar na própria expansão 

da vila, que fez com que os moradores fossem obrigados a ocupar áreas mais periféricas do 

seu espaço, o que acarretou no aforamento de lotes com uma razão de cálculo por braça mais 

baixa do que as que eram aplicadas nos arruamentos principais, mais próximos ao centro da 

vila e das duas igrejas matrizes.  

Se, nos primeiros registros dos aforamentos de Vila Rica, a razão de cálculo de 

foro de ½ oitava de ouro por cada braça anualmente era a base para grande parte dos foreiros, 

aparecendo razões menores (meia pataca e quatro vinténs) só pontualmente, em 1737, a maior 

parte dos foreiros já pagava o foro cálculo à razão de meia pataca. Eram 231 as propriedades 

sob as quais essa razão era aplicada, número pouco maior do que metade das propriedades 

cadastradas. Mas, somando-se todos aqueles que usavam a base de cálculo de meia pataca ou 

menos, como quatro ou dois vinténs, por exemplo, a proporção sobe um pouco, para 58%. Ao 
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passo que a razão de ½ oitava de ouro por braça, antes muitíssimo dominante, agora recaía 

somente sobre algo em torno de 36% das propriedades. 

O tombamento da sesmaria permite investigar como essa estrutura de posse de 

terrenos variava de acordo com os núcleos formadores de Vila Rica. Na época em que o 

cadastro foi feito, a divisão de Vila Rica em, ao menos, quatro “bairros” era clara, inclusive 

para os agentes da medição: Passa-Dez e Caquende, lugar que ficaria conhecido como 

Cabeças; o Ouro Preto, que congregava a região do Rosário,da capela de São José e a região 

próxima à matriz do Pilar; o Antônio Dias e seu arraial dos Paulistas; e, por fim, o arraial do 

Padre Faria, que aglomerava o Alto da Cruz e a região do córrego do Bom Sucesso, uma 

região mineradora que existia para além do Padre Faria, e do Taquaral. (ver Mapa 2). 

Conforme Antonil já relatava, esses são os núcleos originários da vila e distavam 

cerca de meia légua entre si (ou 3,3 km), o que se conformava com a legislação portuguesa 

sobre os direitos acerca dos novos descobertos minerais. Além da distância, alguns limites 

entre os núcleos se solidificaram com as próprias estruturas da ocupação. Praças, largos e 

pontes são exemplos desses marcos divisórios entre os arraiais. Assim ocorria nos limites 

entre os núcleos principais do Ouro Preto e do Antônio Dias, que se dividiam na praça no alto 

do Morro de Santa Quitéria. O mesmo se passava na separação entre o Antônio Dias e o Padre 

Faria, no Alto da Cruz. Entre o Caquende e o Ouro Preto, era a ponte chamada, à época, do 

Caquende – e depois do Rosário – o que separava os dois núcleos
202

.  

As medições e o tombamento das propriedades eram feitos seguindo essa ordem 

(ou direção). Os medidores entravam em Vila Rica pelo Alto do Passa-Dez e do Caquende, 

percorriam a Rua do Rosário, e desciam até o arraial do Pilar do Ouro Preto. Medida a parte 

baixa do arraial do Ouro Preto, iam subindo em direção, primeiro, à capela de São José e 

depois, seguindo, iam em direção à Rua Direita da Casa de Câmara, quando chegavam à 

                                                           
202

 O uso de pontes e praças como pontos de separação entre os arraiais de Vila Rica foi muito comum e 

rapidamente adotado desde o século XVIII e largamente usado para a divisão administrativa da vila. Sylvio de 

Vasconcellos afirmou que “a subdivisão da vila foi sempre facilitada pelas suas pontes e outeiros”. O autor cita 

uma designação de “presidentes da Ordem Terceira de São Francisco, um para cada bairro” que deixa isso 

bastante claro: “Manuel Gonçalves Saragoça, da Boa Vista e Bocaína; Domingos Gomes Rodrigues, do Passa-

Dez até a Ponte do Rosário; João Martins, do Morro do Ramos; Manoel Rodrigues, do Rosário até a Ponte do 

Ouro Preto; Vicente Ferreira de Almeida, da Ponte do Ouro Preto até a Praça; José Soares Porto, da Praça 

até a Ponte de Antônio Dias; Antônio Martins, da Ponte de Antônio Dias até o Alto da Cruz; Francisco da 

Costa Guimarães, do Alto da Cruz até o Taquaral; Domingos Pires, do Ouro Fino; Manoel de Oliveira 

Nogueira, da Pedra Branca e Manoel Teixeira de Barbosa do Morro da Queimada”. Essa subdivisão se 

manteve tão largamente em voga durante os três séculos de sua história que, ainda hoje, é bastante conhecida 

dos moradores da cidade. VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residência. 

São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977, p. 84; CAMPOS, Katia Maria Nunes. Vila Rica: formas espontâneas e 
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praça, no alto do Morro de Santa Quitéria. Dali, mediam duas ruas “novas” que surgiam nas 

proximidades da praça. A “rua nova da Paz” paralela à Rua Direita da Casa da Câmara e o 

arruamento conhecido como “rua nova”, que subia por trás dos quintais do palácio do 

governo.  

Retornando à praça, os medidores tomaram nota das casas que eram foreiras ali. O 

caminho natural da medição os levaria ao Antônio Dias. Entretanto, a medição acabou indo 

para a rua que fazia a ligação entre o Padre Faria e o Taquaral. Do Padre Faria, mediam-se as 

poucas propriedades foreiras que tinham a região do Bom Sucesso e seguia-se para a última 

região apontada na medição, o Taquaral. 

 Seguindo o sentido da medição, a primeira parte de Vila Rica a ser tombada pela 

equipe do ouvidor foi a região que agrega o Passa-Dez e o Caquende, que ficaria conhecida 

como “Cabeças” (muito embora esse nome não conste no Livro do Tombo). A ponte que corta 

o córrego do Caquende era o limite entre esse aglomerado e o Ouro Preto, nas proximidades 

da capela do Rosário. Assim, essa região congregava as propriedades que estavam na entrada 

da vila, no lugar denominado com “alto do Passa-Dez”, até aquelas que ocupavam o caminho 

que adentrava Vila Rica, até a capela do Rosário
203

. 

Nessa região, havia 41 propriedades (9% das 459) foreiras à câmara, espalhadas 

entre o “alto” e a “rua do Passa-Dez”, o logradouro referido como “Monjaí, no alto do 

Caquende” e a rua ou caminho que trazia do “Caquende para o rua do Rosário”. Essa região, 

às portas de Vila Rica, era um lugar onde as percepções do rural e do urbano se misturavam. 

Terrenos ocupando braças dentro da média para o restante da vila como, por exemplo, braça e 

meia, duas ou quatro braças, avizinhavam-se a terrenos consideravelmente grandes, que 

mediam mais do que 10 braças e iam até 25 braças
204

. 

Esses terrenos maiores ocupavam as regiões do “alto do Passa-Dez”, como 

referiam à época e, certamente, eram propriedades que tinham uma característica rural 

marcante. Entre essas propriedades de tamanho acima da média, estava a já citada chácara que 

possuía ali Francisco Xavier. Da mesma forma, Felix Mendes possuía “casas e chãos” que 
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ocupavam 15 braças pela frente. Descendo do alto do Passa-Dez, aproximando-se de uma 

região que já adquiria contornos mais urbanizados nas proximidades da capela primitiva do 

Rosário, a “rua do Passa-Dez”, ou “Rua do Passa-Dez, ao pé do córrego do Caquende” ou 

também do “Caquende para a rua do Rosário”, as propriedades já estavam em tamanhos mais 

condizentes com os espaços mais centrais da vila, ou seja, menores do que cinco braças. 

Mas isso não quer dizer que, mesmo nessa região que se aproximava da área de 

maior concentração populacional de Vila Rica, o espaço tivesse um caráter urbano muito 

perceptível. Propriedades de tipo misto, como “casas e quintais”, existiam próximas à ponte 

do Caquende e, por vezes, fugiam à regra das propriedades com testadas estreitas. Era o caso 

da propriedade de Antônio da Câmara: do “Caquende para o Rosário, da parte do morro”, 

suas “casas e quintais” ocupavam 18 braças de terra. Seus três vizinhos de frente, no 

“Caquende para o Rosário, da parte do córrego”, possuíam “casas” que ocupavam 4, 2 e 1 

braça e meia de terra
205

.  

Essa repartição do espaço mostra como a fluidez se manifestava na ocupação dos 

“chãos” nas vilas. A separação entre rural e urbano era um tanto indefinida; uma linha tênue 

que apontava para uma coexistência, mais do que para uma separação. A vila mineradora de 

Minas Gerais constituiu-se como um espaço com feições urbanas, mas pontilhado de 

estruturas rurais, essenciais para a formação, fixação e estabilidade da ocupação na região. 

Isso fica evidente na pesquisa sobre as propriedades que ocupavam o espaço. 

Ultrapassada a ponte do Caquende, o cadastro das propriedades foreiras atingia o 

arraial do Ouro Preto, região de ocupação mais consolidada, com as regiões próximas à igreja 

matriz do Pilar e o arruamento que levava dali até a praça, no alto do morro de Santa Quitéria. 

No arraial do Ouro Preto, estavam 222 das 459 propriedades aforadas (47,2%) pela câmara de 

Vila Rica. O caráter mais urbanizado dessa parte da vila pode ser evidenciado por serem todos 

os logradouros referidos como ruas, assim como a referência às ruas “direitas”, que aparecem 

em dois arruamentos distintos, o que demonstra a solidificação da ocupação dessa região: “rua 

do Rosário”, “rua direita de cima do Rosário”, “rua dos paulistas do arraial do Ouro Preto”, 

“rua de baixo do Ouro Preto”, “rua de cima do Ouro Preto”, “ladeira do Ouro Preto”, “rua 

direita da Casa de Câmara, “rua nova do sacramento”, “rua nova” e “rua nova da Paz”. A 
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“travessa de São José” e a “travessa do Teixeira”, completavam as vias que faziam parte do 

arraial do Ouro Preto
206

.  

Na época do tombamento, as ruas que se formaram a partir da estrada-tronco 

concentravam a maioria das propriedades foreiras da região. Da capela do Rosário até as 

proximidades da igreja do Pilar, o arruamento tomava os nomes de “Rua do Rosário” e “rua 

direita de cima do Rosário para a ponte do Ouro Preto”; são arruamentos contíguos. Somadas 

essas ruas, ali estavam aforados 42 terrenos e, desses, a metade pagava o foro sob a razão de 

½ oitava de ouro, como era praticada nas áreas mais centrais da vila e nos seus arruamentos 

mais antigos. Os outros terrenos pagavam razões menores que variavam entre 12 vinténs e 

quatro vinténs de ouro, passando pela meia pataca, ou oito vinténs
207

.  

O tamanho dos lotes na rua variava entre uma braça e 10 braças de terra na 

testada, com grande predominância dos lotes estreitos, sendo que 31 dos 42 lotes tinham até 

três braças. Os maiores terrenos da rua possuíam nove e 10 braças, respectivamente, e um 

terceiro terreno tinha tamanho impreciso, já que o proprietário informou aos medidores que 

pagava uma oitava de ouro por toda a frente e a medição não foi realizada. Aqui, é 

interessante notar que a ocupação dos terrenos ocorria dentro da legalidade, já que a maioria 

dos proprietários se reconhecia como foreiro e dava notícias sobre como era o pagamento da 

sua propriedade. O que, se, por um lado, mostra a autoridade tributária da câmara estabelecida 

nessa região, por outro, não deixa escapar que os moradores conseguiam negociar as formas 

de cálculo dos foros
208

.  

Nas proximidades desses dois arruamentos que ligavam a capela do Rosário ao 

Ouro Preto, havia um genérico “arraial dos paulistas” que, em 1737, foi referido como “Rua 

do arraial dos paulistas do Ouro Preto, da parte do córrego”. Um arraial de paulistas no bairro 

do Ouro Preto certamente era uma região de ocupação bastante precoce. O fato de estar na 

“parte do córrego” pode ser indício de uma ligação eminente com os serviços de extração 

aurífera nos aluviões das vilas, característica dos assentamentos paulistas formadores de Vila 

Rica
209

.  

Ali, estavam aforadas somente cinco propriedades. As parcelas eram de pequena 

extensão, entre duas e seis braças, porém o que chama atenção é a abertura de um campo de 
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negociação entre a câmara e os moradores, em uma região onde a ocupação, certamente, era 

anterior a fundação da vila
210

. 

 Em três desses cinco terrenos, os moradores alegavam que somente parte dos 

seus terrenos eram foreiros à câmara e o restante era isento, o que é mais um indicativo da 

antiguidade da ocupação dessa região. Como declarava o proprietário José Lopes Viçoso, 

sobre as casas que possuía nessa rua: 

 

As comprara por livres e isentas de foro com duas braças e meia de medição 

e como constava do documento que apresentou e que nunca pagou foro 

algum, porém que não tinha dúvida que do mais chão que ocupassem as 

casas pagar na [forma] dos vizinhos por evitar demandas.
211

 

 

As formas usadas nas manifestações dos proprietários reconhecidamente foreiros 

permitem intuir que ali deviam existir outros moradores que não pagavam os foros. 

Considerando a ligação eminente com a extração aurífera e o fato dessas propriedades 

localizadas em terras minerais estarem isentas de tributação, o número de casas nessa rua e no 

arraial dos Paulistas do Ouro Preto certamente era maior do que os cinco foreiros que se 

encontravam nessa região.  

Dali, a medição seguia para as ruas que iam até a igreja matriz do Pilar, que eram 

as “ruas de cima” e “de baixo do Ouro Preto”. Esses dois arruamentos tinham 17 terrenos 

foreiros à câmara de Vila Rica, 15 deles na “rua de cima do Ouro Preto”. A maioria dos lotes 

tinha testada que variava entre duas e três braças. Outros três lotes tinham cinco braças de 

frente. Todavia, em cinco dos 17 lotes, a medição não foi realizada porque os proprietários 

discordaram da medição e, apesar de se reconhecerem como foreiros, diziam que pagavam 

uma oitava de aforamento para toda a extensão de terras que possuíam
212

.  

As alegações do proprietário João da Siqueira Lima ajudam a entender mais 

proximamente o que alegavam os moradores dessa região. No ato da medição do seu terreno 

na Rua de Cima do Ouro Preto, o proprietário pontuou que reconhecia ser foreiro, porém de 

acordo com alguns pontos, e detalhava que: 
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Era verdade serem as referidas casas foreiras ao Senado da Câmara, porém 

que tão somente pagava de toda a frente uma oitava de ouro em razão de que 

quando se edificaram as mesmas casas era no tempo em que ainda não havia 

Senado e pela antiguidade delas eram isentas de foro e só tinha aforado um 

bocado de terra que mestiçou as mesmas casas por uma oitava de ouro razão 

porque somente paga referida quantia de toda a propriedade e que por ser 

desnecessário a medição não nomeava louvado
213

. 

 

Aqui, o foreiro deixa bastante evidente que possuía suas casas na região há 

bastante tempo e que, mais recentemente, havia feito um acréscimo ao seu terreno. Então, o 

seu foro deveria ser calculado somando a uma oitava ao acréscimo feito. Somente dessa forma 

concordaria em pagar. Relações tributárias preestabelecidas que a câmara precisava observar 

e manter ainda que desejasse ampliar sua atuação fiscal e exercer um controle mais efeito do 

seu patrimônio, já que se constituía como um direito adquirido para aquela propriedade. 

A conjunção das ruas que passavam a capela do Rosário e iam até a igreja do Pilar 

formaram um primeiro nível da organização espacial do arraial do Ouro Preto. Apoiadas 

sobre a estrada-tronco e próximas do fundo do vale, essas ruas margeavam os ribeiros e 

córregos, onde os aluviões foram primeiramente explorados, o que pode ajudar a explicar os 

protestos que os moradores faziam frente às medições e suas alegações de que os terrenos 

eram isentos dos foros por sua antiguidade. 

O segundo nível da ocupação do arraial do Ouro Preto, já mais acima do morro, se 

afastando do vale, se consolidava com a abertura da “rua nova do Sacramento”, que corria 

paralela às ruas do Rosário e do Ouro Preto. Sua história é bastante conhecida. O nome dado a 

esse arruamento tem ligação com procissão do Triunfo Eucarístico, realizado quatro anos 

antes, em 1733. Essa rua foi planejada para a passagem, com maior comodidade e evitando-se 

grandes declives, da procissão que levaria o Santíssimo da primitiva capela do Rosário dos 

Pretos, situada às margens do córrego do Caquende, de volta à sua recém-ampliada matriz de 

Nossa Senhora do Pilar
214

.  
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A abertura da rua teria sido iniciativa dos próprios membros da irmandade do 

Rosário. O trajeto plano que a rua tomava era uma forma de superar as dificuldades impostas 

pelo terreno na região e permitir a marcha da procissão com a decência que a ocasião pedia. 

Para conseguir tal resultado, foram aplicadas técnicas usadas para a construção de aquedutos 

empregados nos serviços minerais, entretanto, em uma escala bem mais ampliada. Por isso, 

essa via é uma obra de engenharia considerável para época. Seu trajeto retilíneo favorecia a 

ocupação e a circulação de pessoas e carroças, o que fazia dela um grande foco de atração das 

solicitações de aforamento
215

.  

Em um curto espaço de tempo, compreendido entre a abertura da rua, que deve ter 

ocorrido não muito antes de 1733, ano do Triunfo Eucarístico, e o tombamento, em 1737, 18 

proprietários já viam se estabelecidos nesse arruamento. Os terrenos demarcados nessa rua 

estavam dentro do padrão da repartição dos terrenos, considerando-se as áreas mais centrais 

de Vila Rica. O maior terreno aforado na rua tinha nove braças de extensão, e outros três 

tinham seis braças na testada. Todos os outros terrenos tinham extensão de até cinco braças na 

frente, dentro do que, normalmente, se costumava conceder por essa época
216

. 

Nesse arruamento, além dos lotes faceando diretamente para rua, a razão aplicada 

para o cálculo do foro estava claramente firmada: meia pataca ou ¼ de ouro, sem variações ou 

apontamentos sobre condições anteriores ou isenções. Nenhum foreiro se manifestou 

contrário ou protestou contra a medição, um sinal de que essa era uma região de ocupação 

mais recente, onde a câmara conseguira controlar a distribuição dos lotes e impor os foros aos 

moradores.  

Além desses arruamentos principais, que seguiam em paralelo aos cursos d‟água 

até chegar à matriz do Pilar, existiam ainda duas travessas que cumpriam a missão de conectar 

os arruamentos do primeiro e do segundo nível do Ouro Preto. Na chamada “travessa do 

Teixeira”, localizada no canto da Rua de Baixo do Ouro Preto, havia uma propriedade que os 

oficiais da medição do tombo tentaram medir, mas enfrentaram resistência do proprietário 
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João Gonçalves da Cruz que, não “reconhecia as ditas casas por foreira, antes negava que o 

fossem”
217

.  

O motivo dessa negação, possivelmente, era a antiguidade da propriedade, muito 

embora não haja mais detalhes no registro. Entretanto, a posição dessa travessa, nas 

proximidades da matriz do Pilar, é um elemento que sugere que essas casas estavam em terras 

já ocupadas quando da criação da vila. E, de outra parte, o fato de os vizinhos dessas 

propriedades pelos dois lados serem casas da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila 

Rica é outro indicativo de que, além de constituída anteriormente à criação da vila, essa 

propriedade poderia estar envolvida em imbróglios sobre de quem seria o senhorio das terras, 

se da câmara ou se faziam parte do patrimônio da igreja matriz. 

A via que ligava a parte mais baixa do Ouro Preto à Rua Nova do Sacramento, 

saindo nas proximidades da capela de São José, recebera o nome de “travessa de São José”. 

Ali a situação dos aforamentos estava mais bem estabelecida pela câmara de Vila Rica. Eram 

15 lotes aforados em que todos os proprietários se reconheciam como foreiros e já davam 

notícia sobre o valor que pagavam por braça: 10 deles pagavam foro a partir de ½ oitava de 

foro por cada braça, enquanto os outros cinco pagavam a partir da razão de meia pataca. Os 

terrenos tinham o tamanho dentro da média dos terrenos da vila, não ultrapassando as quatro 

braças e meia de extensão na frente da travessa. Com a câmara e sua autoridade reconhecida 

nessa via, era tendência que os lotes estivessem dentro de um padrão de concessão e os 

moradores se reconhecessem como foreiros da câmara.  

Chegando às proximidades da igreja matriz do Pilar, os medidores tomavam o 

rumo para o alto do morro de Santa Quitéria. O que começara como o caminho que levava à 

praça aberta a partir da criação da vila e, desde então, atraía parte considerável das 

solicitações de aforamentos dos moradores, em 1737, tinha 103 terrenos aforados. Era quase 

metade dos terrenos no arraial do Ouro Preto, ou 22% dos terrenos que constam no 

tombamento de toda a Vila Rica. Para a equipe do tombamento, a via até o alto do morro era 

dividida em duas partes: a “ladeira do Ouro Preto” e a “Rua Direita da Casa de Câmara”
218

. 

A “ladeira do Ouro Preto” correspondia ao primeiro lance da subida, uma parte 

mais íngreme do morro, onde certamente a ocupação era mais difícil. Existiam ali 22 lotes 

aforados e eram, em geral, parcelas de terras pequenas, com até três braças na testada. 
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Somente um dos lotes tinha tamanho superior a isso, com oito braças de frente. Esse terreno, 

entretanto, trazia a referência como sendo um pedaço de “chãos”, o que indica que não 

deveria haver qualquer construção erguida. Então, é possível perceber certa uniformidade na 

distribuição dos lotes nessa rua e no uso da razão de ½ oitava de ouro para o cálculo do 

aforamento na maioria dos lotes, aplicada a 18 dos 22 aforamentos da rua. Dos quatro que não 

usavam essa razão, dois usavam a razão de meia pataca e os outros tinham o foro calculado 

em quatro vinténs
219

.  

Na “Rua Direita do Ouro Preto”, haviam 81 lotes concedidos pela câmara para os 

moradores. A razão usada para o cálculo do aforamento era ou de ½ oitava ou de meia pataca, 

sendo que, sobre a maior parte dos lotes, era aplicada a razão de ½ oitava, usada em 68 dos 81 

lotes. Nos demais lotes, aplicava-se a razão de meia pataca. Seguindo o padrão do início da 

via que ia morro acima, os lotes aqui também eram pequenos, com até três braças. Com até 

esse tamanho, eram 72 lotes dos 81 lotes. Considerados os terrenos que tinham entre dois e 

três braças, a uniformidade da repartição dos terrenos fica ainda mais evidente, já que eram 42 

parcelas de terra com esse tamanho. Somente nove lotes tinham a frente maior do que essas 

três braças, sendo os maiores com sete braças; eram três com esse tamanho. 

 Esses dois arruamentos, analisando em conjunto, mostram uma parte em que a 

ocupação acontecia com o aval e o controle mais detido da câmara sobre as terras do seu 

patrimônio. A uniformidade nas distribuições de terras e nas razões aplicadas aos foros 

demonstra isso. Esse aspecto é reforçado pelo fato de que quase todos os foreiros desse 

arruamento reconhecerem suas obrigações com a câmara, muito embora seja possível captar 

aí algumas nuances.  

Entre os 103 proprietários das duas ruas, “Ladeira do Ouro Preto” e “Rua Direita 

da Casa de Câmara”, 55 deles reconheciam sem ressalvas suas obrigações de foreiro, e 

declararam ser verdade que deviam tal tributo e a razão sobre a qual ele era calculado. Além 

desses, outros 16 proprietários fizeram alegações interessantes que mostram o crescimento da 

autoridade da câmara como um todo. Eles diziam que as suas propriedades eram isentas de 

foro, mas assumiam o compromisso de pagar com a câmara exclusivamente para evitar pleitos 

de justiça. Os argumentos dos moradores eram bastante parecidos e iam quase todos na 

direção do que apontava o Capitão Lourenço Dias Rosa sobre sua propriedade. O capitão 

dizia que: 
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Era verdade possuir estas casas, porém que as tinha comprado sem a pensão 

de foro em cuja posse sempre as possuía sem delas o pagar nunca, mas que 

por evitar contendas e demandas com o Senado da Câmara não tinha dúvida 

em pagar daqui por diante
220

. 

 

Contrário a essa posição, somente um entre os mais 100 proprietários discordou 

da medição da sua propriedade. O Doutor Francisco de Vilas Boas discordava da medição, 

uma vez que suas casas sempre haviam sido isentas de foros. Ancorado no argumento da 

isenção do foro pela antiguidade da construção, o doutor alegava que “assim as comprara” e 

“por isso nunca pagara o mesmo foro nem tal devia pagar, antes negava o devê-lo e que as 

casas fossem foreiras”
221

. Parece ter tido o seu direito preservado, uma vez que a medição não 

foi realizada e não consta o valor do foro que devia pagar. 

Os argumentos usados para garantir as isenções de foro tinham ligação com o fato 

das construções serem erguidas antes da instituição da vila, em 1711. Além disso, tais 

objeções se beneficiavam pelo atraso da câmara de Vila Rica em demarcar a sua sesmaria e 

realizar o tombamento das propriedades. Nota-se, portanto, nessas situações a força do 

costume face à limitação funcional dos órgãos administrativo locais.  

No reclame citado acima, o fato de se tratar de um doutor, ou seja, um advogado, 

poderia conduzir à conclusão de que o conhecimento especializado levaria a um argumento 

sustentado no direito adquirido. Todavia, isso não parece ter sido exclusivo do advogado, já 

que outros moradores requereram e também conseguiram a manutenção do seu direito de não 

pagar o foro ou de pagar da mesma forma que vinham pagando.  

De toda forma, fica exposto que, mesmo em locais onde a câmara controlava com 

alguma eficiência a distribuição das terras e os aforamentos, como era o arruamento que 

seguia do Ouro Preto para o alto do morro de Santa Quitéria, que a câmara controlava desde 

os primeiros aforamentos, ainda em 1712, surgiam entraves que obrigavam a ação com 

maleabilidade e parcimônia no cumprimento das cobranças tributárias. 

Paralelo à subida do Ouro Preto para a praça, a abertura de uma nova rua atraía 

alguns poucos moradores. A chamada “rua Nova da Paz” tinham cinco lotes foreiros à 

câmara, quatro terrenos com duas braças de frente, e um terreno com quatro braças, sendo que 
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esse maior terreno era referido como um “chão”, ou seja, sem construção. Os foros não eram 

calculados sobre uma razão única, variando entre ½ oitava e 12 vinténs (aplicada a três lotes) 

e quatro vinténs. Ali, a autoridade da câmara se expressava sem dúvida, com todos os foreiros 

reconhecendo suas obrigações e dando notícia de quanto pagavam de foros
222

.  

Outro arruamento recentemente aberto era a “rua Nova”, uma via que ia morro 

acima a partir da praça, passando nos fundos do palácio do governo que já existia ali, e ia em 

direção do caminho que levava ao arraial do São Bartolomeu. Essa rua foi um dos eixos 

usados pelos medidores para fazer a demarcação da sesmaria de Vila Rica. Ali existam 16 

terrenos aforados, com tamanhos bastante uniformes, com tamanho de uma braça e meia ou 

duas braças. As razões de cálculo do foro variavam entre ½ oitava e quatro vinténs, passando 

por 12 e seis vinténs. Todavia, não existem maiores explicações sobre essa diferença. Mas é 

certo que, nessa região da vila, a câmara tinha bastante efetividade no controle das terras
223

. 

Referenciadas como estando na “praça”, existiam somente cinco propriedades 

aforadas. Todas devidamente sob o controle da câmara, com os foreiros reconhecendo suas 

obrigações como tais. Todas essas propriedades tinham o foro calculado à razão de ½ oitava 

de ouro por cada braça. O maior dos lotes tinha cinco braças e meia na frente. Dois lotes eram 

bastante estreitos, e ocupavam uma braça e meia na testada. Os outros dois lotes tinham, 

respectivamente, duas braças e meia e quatro braças e meia
224

.  

Mas o que chama atenção, de fato, é o pequeno número de propriedades aforadas 

na praça, que, em tese, deveria ser um ponto de ocupação bastante requisitado pelos 

moradores.É possível aventar duas hipóteses para esse fenômeno: a primeiras delas, considera 

que o foco dos moradores que solicitaram os aforamentos era as vias que levavam até a praça, 

e não a praça em si; a segunda, também com boa probabilidade, é que a praça já estaria 

ocupada por prédios que não pagavam os foros à câmara, como a própria casa da 

instituição
225

.  
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Seguindo com a medição, a equipe responsável pelo cadastramento passou a 

medir as propriedades foreiras em um arruamento que se consolidara no Padre Faria. A “Rua 

Direita da Água Limpa” era a principal rua do Padre Faria, e ligava esse arraial a um outro 

nascente núcleo, o Taquaral, tomando o nome de “Rua da Água Limpa até o Taquaral”. 

Estavam aforadas 151 propriedades, o maior número entre todos os arruamentos de Vila Rica. 

No pedaço da rua descrito como Rua Direita da Água Limpa, havia 81 propriedades e, no 

pedação que levava até o Taquaral, outras 70
226

. 

As propriedades que estavam situadas no trecho do arruamento descrito como 

“Rua Direita da Agua Limpa” tinham o tamanho da testada variando entre uma braça e meia 

de terra e cinco braças e meia, sendo que 48 das 81 propriedades ali situadas mediam até três 

braças de terra. Mesmo nas regiões mais afastadas do centro da vila, como no Padre Faria, 

havia certa uniformidade no tamanho dos lotes que eram concedidos
227

. De uma forma geral, 

os arruamentos de Vila Rica, sobretudo aqueles já mais consolidados, eram marcados pela 

existência desses lotes estreitos na frente, mas que não significa que eram lotes pequenos, já 

que os fundos dos terrenos, como já dito, não eram controlados ou delimitados precisamente 

nessa época. 

Mas o padrão do tamanho das concessões, que não dependia da localização do 

terreno na vila, não se repetia quando a questão era a razão sobre a qual o foro era calculado. 

Na “rua direita do Padre Faria”, 68 proprietários pagavam o foro a partir da razão de meia 

pataca ou ¼ de ouro, ou seja, metade da razão de ½ oitava que era aplicada nas regiões mais 

centrais de Vila Rica, e que, nessa rua, era aplicada para as outras 13 propriedades
228

.  

Essa diferença não é explicada pelos medidores. Mas, pela ordem dada aos 

registros, percebe-se que os foros calculados sobre a razão mais elevada se aplicavam às 

primeiras casas da rua. Essas casas eram todas vizinhas entre si e ocupavam o mesmo lado da 

rua
229

. Daí é possível intuir que essas casas eram também as mais antigas que existiam nesse 

arruamento e, como nos primeiros aforamentos era prática o aforamento por ½ oitava, assim 

deve ter ocorrido com essas casas.  
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Ademais, a predominância da razão de meia pataca para o cálculo dos foros nessa 

via do Padre Faria mostra a divisão escalonada desse tributo a partir da localização das ruas. 

Nas regiões mais centrais de Vila Rica, mais próximas dos equipamentos urbanos (chafarizes, 

pontes, arruamentos etc.), uma área mais “urbanizada”, a razão de ½ oitava foi a mais comum. 

Era essa, por exemplo, a razão do cálculo do foro da maior parte dos proprietários na Rua 

Direita da Casa de Câmara. Mais na periferia da área ocupada por Vila Rica, naquelas regiões 

em que a ocupação do espaço ainda estava muito ligada aos serviços minerais e possivelmente 

locais, onde os equipamentos urbanos eram mais precários do que no centro da vila, a razão 

de meia pataca dominou a concessão dos foros, como ocorreu no Padre Faria
230

.  

Esse escalonamento dos foros fica ainda mais evidente quando a “Rua Direita da 

Água Limpa” toma o nome de “Rua da Água Limpa até o Taquaral”, onde havia 70 parcelas 

de terra aforadas. Ali, a razão de ½ oitava não é aplicada em nenhum lote, ao passo que a 

razão de meia pataca foi usada como base para o cálculo em 60 dos terrenos que estavam 

nesse trecho da via. Nos outros 10 terrenos, a razão usada era ainda menor do que a meia 

pataca: em oito deles, o foro foi calculado sob quatro vinténs cada braça e, nos outros dois 

restantes, a dois vinténs
231

. Nessa via que se parecia mais com um caminho ou uma estrada, 

apesar de ser um prolongamento da rua, a razão aplicada aos aforamentos mostra como esse 

cálculo levava em consideração a posição do logradouro no espaço da vila. 

Nesse trecho da rua, o tamanho dos lotes também era outro ponto de diferenciação 

entre a ocupação dessas áreas periféricas e as áreas centrais da vila. Como era mais comum 

para toda a vila, prevaleciam os lotes menores do que cinco braças (58 entre os 70 lotes). 

Porém, nessa via, misto de rua e estrada, que ligava o Padre Faria ao Taquaral, existiam 

quatro terrenos aforados com 10 braças ou mais, inclusive o terreno de 80 braças de Manoel 

de Souza Oliveira, o maior terreno foreiro de toda a Vila Rica. Além desse terreno, apareciam 

ainda terrenos com 20 e 25 braças, ambos referidos pelos medidores como “chãos”, ou seja, 

não tinham construções
232

.  

Nessa região, era grande número de terrenos que dividiam pelos lados com “chãos 

devolutos”, ou mesmo tinham repartições ainda mais imprecisas como “um córrego” ou “um 

rego d‟água”, o que pode indicar, inclusive, que esses terrenos não ficavam perfeitamente 
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cordeados ao caminho que era usado como referência
233

. A aparência desse trecho da “rua da 

Água Limpa, até o Taquaral” deveria trazer as casas já mais espaçadas entre si, o que 

reforçava os contornos mais rurais do que urbanos desse espaço. Era uma característica da 

ocupação dessas áreas mais periféricas de Vila Rica, tal como o Passa-Dez e o Caquende, de 

onde partira o trabalho de medição das propriedades. 

No Padre Faria, existiam ainda duas travessas, nomeadas pelos medidores de 

“Primeira” e “Segunda Travessa do Tapanhuacanga”. O topônimo “tapanhuacanga” foi usado 

recorrentemente em Minas Gerais e atrelado especificamente aos serviços minerais nos 

morros. O vocábulo, de origem tupi, significa “cabeça de negro” e, no cenário setecentista 

mineiro, era usado para designar os pontos elevados de extração de ouro, em diferenciação 

dos ribeiros. Segundo Tarcísio de Souza Gaspar, o topônimo indica, inclusive, uma repartição 

social expressa na geografia da ocupação do espaço, já que os tapanhuacanga, geralmente, 

constituíam áreas de mineração com predominância dos adventícios emboabas, em contraste 

com os ribeiros aluvionais, que ocupavam os paulistas. As denominações dadas às áreas de 

mineração refletiam as diferentes formas de ocupação do espaço entre paulistas e 

emboabas
234

.  

Nas duas travessas, existiam 15 propriedades aforadas, cinco na primeira e 10 na 

segunda. Eram terrenos estreitos, a maior parte deles com tamanhos entre duas e três braças, 

sendo que apenas dois desses terrenos tinham mais do que essa medida, com cinco e seis 

braças, respectivamente. As razões aplicadas para o cálculo do foro eram ou a meia pataca, 

praticada para 11 terrenos, e a ½ oitava, que era aplicada aos outros quatro restantes. Em 

ambas travessas existiam terrenos aforados sob as duas razões, o que não permite dizer que 

havia diferenças substanciais entre as ocupações ou sobre as características dessas vias 
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secundárias. Mas a existência dessas vias em conexão direta com o morro evidencia a 

presença e a proximidade dos serviços minerais e suas conexões com as áreas de ocupação 

com características mais urbanas
235

.  

E, a considerar a precoce exaustão dos serviços nos ribeiros ainda nas primeiras 

décadas do século XVIII e a predominância dos serviços nas encostas nas décadas posteriores, 

em 1737, o tapanhuacanga para onde seguiam as travessas era certamente um local de 

extração mineral relevante nos arredores de Vila Rica, onde havia grande circulação de 

trabalhadores que seguiam para o morro. Por outro lado, a acepção genérica do 

“tapanhuacanga” é reveladora de uma ocupação do espaço ainda sem contornos muito bem 

definidos. 

Também eram indefinidos os contornos da ocupação do nascente “Taquaral”, 

onde existiam somente seis propriedades aforadas pela câmara. Uma delas, inclusive, é 

referenciada como sendo no “Taquaral, fronteira ao marco”, o que demostra como esse 

aglomerado era, de fato, um dos limites da área ocupada de Vila Rica. Todas as seis 

propriedades tinham tamanhos dentro do que era normalmente praticado nos terrenos das 

áreas mais urbanizadas da vila, ou seja, não excediam as cinco braças de terra. O maior 

terreno tinha quatro braças e meia de aforamento, enquanto o menor tinha duas braças mais 

um quarto de braça na sua extensão. A razão aplicada para o cálculo do aforamento era a meia 

pataca para todas as propriedades
236

. 

Esses aspectos uniformes podem sugerir falsamente que o Taquaral fosse já, por 

essa época, um núcleo bem organizado, porque teria sido ocupado já com a câmara e sua 

autoridade instituída no espaço da vila. As evidências da documentação indicam o contrário, e 

mostram um arraial ocupado ao gosto dos moradores, certamente vinculados a serviços 

minerais existentes por perto, em alguma encosta do morro que continuava do Padre Faria. No 

Taquaral, não há qualquer menção a uma via ou rua que passasse por ali e servisse para 

cordear as casas. Todas as casas são referidas como estando, genericamente, no “Taquaral”, e 

o fato de que os dois limites apontados para todos os lotes serem “chãos devolutos” endossa a 

suposição de que esse local era o nascente arraial, ligado às regiões de mineração, que a 

câmara ainda tentava controlar através dos aforamentos. 
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Além das propriedades no Taquaral, existiam ainda quatro propriedades 

localizadas em caminhos que passavam por essa região de Vila Rica. Uma delas estava num 

certo “caminho do Taquaral”, enquanto as outras três ocupavam o “caminho do córrego do 

Bomsucesso”. Os lotes desses caminhos deixam evidente como a ocupação do espaço se 

realizava de forma plural, de acordo com as regiões da vila. Aqui, dos quatro lotes aforados, 

dois eram consideravelmente grandes, e tinham, respectivamente, 55 e 20 braças de terras. Em 

um terceiro, a medição sequer foi realizada, mas era, com certeza, um terreno com tamanho 

relevante. Meia pataca era a razão de cobrança do foro de dois dos lotes, sendo que os outros 

dois restantes tinham, um deles, o foro calculado sobre a razão de quatro vinténs de ouro e, 

em um terreno onde a medição não foi feita, o foro anotado foi aquele que o morador garantiu 

aos oficiais da medição que já pagava
237

.  

O menor terreno desses caminhos tinha quatro braças e meia de testada. O terreno 

de 55 braças, de propriedade do Licenciado Manoel Soares Ferreira era definido como uma 

“chácara”. E, dessas 55 braças, o proprietário pagava somente três oitavas de ouro por ano, 

devido a uma negociação que tinha feito com a câmara, anos antes. A outra propriedade, com 

20 braças, referida com “chãos”, possivelmente não tinha construções
238

.  

Por fim, a propriedade em que a medição não foi realizada traz consigo 

particularidades da forma de ocupação do espaço nas vilas mineiras setecentistas. O terreno 

de propriedade de Roque Domingues Marques, além de uma chácara, continha também uma 

olaria, estrutura fundamental para uma ocupação do espaço mais permanente
239

. O 

estabelecimento de uma olaria e a fabricação de tijolos de adobe e telhas significava um 

empreendimento importante para o espaço da vila e para a substituição das construções 

provisórias, de parede de taipa e telhadas de folhas, por construções de alvenaria.  

Conquanto, existem perceptíveis lacunas nesse tombamento de Vila Rica, como, 

por exemplo, as parcas propriedades que aparecem aforadas no Antônio Dias. Sem maiores 

explicações, a equipe de medição das propriedades parece saltar o arraial. Após medir as 

casas foreiras da “praça”, os medidores, ao invés de descerem para medir as casas no arraial 

de Antônio Dias, passaram à medição das propriedades do arraial do Padre Faria, na “rua da 

Água Limpa que vai para o Taquaral.” Após finalizarem as medições na região do Padre Faria 

e do Taquaral, os oficiais do tombamento realizaram algumas medições na “rua da Barra”, 
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onde estavam cinco propriedades, e seguiram para a “rua e o arraial dos paulistas”, a “ponte 

do Antônio Dias” e o “paço atrás da Cadeia”, que se localizava no Antônio Dias por aquela 

época. Em cada um desses locais, apenas uma propriedade foi medida
240

. 

Em comum, essas propriedades, as únicas no Antônio Dias que constam no tombo 

de 1737, tinham entre si o fato de que todos os seus proprietários, apesar de reconhecerem o 

direito da câmara de cobrar os foros, alegavam que suas propriedades eram isentas e que só 

aceitavam as obrigações de foreiro para evitar demandas e pleitos de justiça. O capitão 

Antônio de Oliveira, proprietário de três braças de terra no “Paço atrás da Cadeia”, declarava 

que 

 

era verdade ser possuidor destas casas, porém que sempre as conversara sem 

a pensão de foro pela antiguidade delas e que por não ter dúvidas com o 

Senado da Câmara queria daqui por diante pagar foro de meia pataca por 

braça com a clausula de que não poderia ser executado e nem demandado 

pelos atrasados e que desta maneira reconhecia o foro de meia pataca por 

braça e se obrigava
241

. 

 

As argumentações dos outros foreiros seguiam essa mesma direção. A considerá-

las juntamente com a própria história do arraial, é possível afirmar que era uma região onde a 

câmara tinham dificuldades para se estabelecer sua autoridade. Os arraiais de Antônio Dias e 

do Ouro Preto se desenvolveram de formas distintas no início do século XVIII, guardando o 

Antônio Dias características dos assentamentos iniciais, dominados pelos paulistas e ancorado 

sob os serviços minerais. Nessa região, deviam existir várias propriedades ali constituídas 

antes da criação da vila, o que lhes garantia o direito de isenção dos foros. Além disso, o fato 

de a câmara não ter jurisdição para cobrar foros em terras onde existiam serviços minerais 

pode ter contribuído para dificultar ainda mais sua imposição nessa região.  

Não é demais lembrar que, um ano antes do tombamento de sesmaria, em 1736, as 

formas de cobrança do arrematante dos foros, Manoel de Brito, desencadearam uma série de 

solicitações dos moradores sobre o caráter isento das suas propriedades. Boa parte desses 

moradores ressaltava o constrangimento que o rendeiro dos foros lhes causava, e esses 

pedidos tratavam de propriedades localizadas no Antônio Dias ou na ladeira de Santa 
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Efigênia, que era o caminho que levava do Antônio Dias para o Padre Faria, conforme já 

exposto.  

A julgar pelos registros de foros anteriores a 1737, ao menos duas regiões com 

ocupação considerável estão ausentes do tombamento feito naquele ano: a região na 

proximidade da matriz da Conceição do Antônio Dias, com os desdobramentos dos 

arruamentos que ligavam o Antônio Dias à praça, inclusive a chamada “rua direita de Antônio 

Dias”, e também a ladeira que levava até a igreja de Santa Efigênia, o que implicou na 

exclusão de toda a região do “alto da Cruz das Almas”. Regiões de Vila Rica sobre as quais 

não há qualquer menção no tombamento da sesmaria da câmara. Justamente as localidades 

onde os moradores mais reclamaram do rendeiro dos foros um ano antes. 

Entre 1712 e 1722, anos dos primeiros registros de aforamento de Vila Rica, 

existiam, nas ruas que ocupavam essa região, aproximadamente, 160 terrenos foreiros à 

câmara. No Antônio Dias, as vias de maior destaque eram a Rua Direita e a Rua da Ponte. Por 

ali se consolidara, entre os anos de 1718 e 1722, uma série de propriedades foreiras na 

chamada “rua dos paulistas”. No caminho que ligava o Antônio Dias ao Padre Faria, a 

“ladeira da Cruz das Almas” foi um dos principais focos das solicitações nesses primeiros 

momentos dos registros dos aforamentos, e rivalizava com a “Rua da Casa de Câmara”
242

.  

No tombamento da sesmaria, entretanto, não houve qualquer explicação para a 

exclusão dessas propriedades do cadastramento dos foreiros. Isso leva a pensar que as tensões 

sociais que fervilhavam em Vila Rica dificultavam a ação da câmara nessa região, onde 

restaram alguns assentamentos paulistas originais e onde também havia uma ligação muito 

explícita com os serviços minerais. Juntos, dois motivos que podem explicar o porquê da não 

medição dessas propriedades em 1737: os paulistas ali estabelecidos desde antes da criação de 

Vila Rica e as terras minerais que não podiam ser concedidas em aforamento pela câmara. 

A ausência desse trecho importante da área ocupada de Vila Rica do tombamento 

serve para confirmar algumas lacunas existentes no Livro do Tombo. Difícil saber exatamente 

quantas propriedades ficaram de fora, mas a proporção apresentada para o Antônio Dias dá 

uma dimensão de que podem ter sido muitas. Se considerarmos as 160 propriedades aforadas 

entre o Antônio Dias e o Alto da Cruz até 1722 e que não constam no tombo da vila, a 

equivalência é de próxima a um terço de todas as 459 que foram cadastradas pela equipe 

comandada pelo ouvidor. Isso traz complicações quando se pensa em utilizar as propriedades 
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tombadas como base para cálculos demográficos ou mesmo para fazer quaisquer afirmações 

sobre a quantidade de imóveis que existiam em Vila Rica. 

Dado o caráter lacunar dos Livros do Tombo, é bastante incerto estabelecer 

médias demográficas a partir do número de imóveis. Sem maiores explicações metodológicas, 

Sylvio de Vasconcellos sugeriu uma média de oito pessoas por casa em Vila Rica. Seus 

cálculos, entretanto, não incluíam os escravos. A partir desse cálculo, o autor indicou que Vila 

Rica teria cerca de 4300 moradores livres, às vésperas do tombamento de sua sesmaria.
243

. 

Sobre a presença dos cativos, lacunar nos escritos de Sylvio de Vasconcellos, 

mais recentemente, Tarcísio Botelho e Laird Bergad chegaram a conclusões bastante 

parecidas entre si. Ancorados pela lista de cobrança dos quintos da década de 1720, os autores 

demonstraram que o plantel médio de escravos no espaço restrito de Vila Rica tinha entre seis 

e sete cativos. Todavia, os cálculos mostraram que a maior parte desses escravos estava 

vinculada aos planteis com mais de 10 cativos, que eram a minoria
244

. 

Esses dados parecem indicar que a proposição de Sylvio de Vasconcellos de oito 

moradores por casa estava correta, porém com o detalhe que nela deve estar incluídos os 

escravos. Ou seja, não era uma média de oito pessoas livre mais os escravos por casa. Mas 

sim, oito pessoas por casa, incluindo aí os escravos. Nesse exercício de aproximação e a 

considerar as lacunas presentes nos Livros do Tombo expostas anteriormente, parece factível 

dizer que a Vila Rica da década de 1730 tinha por volta de 600 casas e propriedades 

constituídas, entre foreiras e isentas, e sua população estava na casa dos 5000 habitantes.  

As lacunas que existiam no Livro do Tombo são marcas de uma forma de 

apropriação do espaço pelos habitantes que obrigava à câmara municipal a se adequar a 

algumas condições que estavam postas mesmo antes da sua criação. Uns espaços onde o 

poder administrativo e fiscal dos órgãos de governo era obrigado a observar o que já estava 

estabelecido entre os moradores; espaços onde a soberania do poder da câmara enfrentava a 
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resistência de moradores, que conheciam seus direitos e se mexiam para mantê-los. Se, 

algumas vezes, acabaram aceitando a imposição da câmara, não foi sem informar que o 

faziam exclusivamente para evitar pleitos de justiça e desavenças com a instituição.  

 

*** 

 

A vila colonial mineira estava associada as suas formas de uso da terra, o que 

envolvia a mineração, a moradia, o cultivo.O conjunto dessas atividades produzia o espaço. 

Arraiais, surgidos eminentemente da aglomeração humana nos serviços minerais, abrolharam 

uma forma de apropriação do espaço muito própria, ocasionada pela necessidade de 

sobrevivência e fluidez da sociedade mineira setecentista.  

O ouro e sua extração representaram o início de todos os arraiais que vieram a 

formar, em conjunto, Vila Rica; era o motivo da aglomeração. E, como atividade essencial do 

século XVIII, nunca deixou de fazer parte do cenário da vila, e sua expressão na paisagem foi, 

inclusive, se tornando mais marcante. Do começo do século XVIII e com uma ocupação 

incipiente, os ribeiros deram logo espaço às atividades mais rentáveis nos morros.  

Em meados do século XVIII, toda a serra do Ouro Preto estava crivada de 

serviços minerais. Por certo, ainda existiam algumas atividades mineradoras nos ribeiros e nas 

regiões próximas às áreas mais centrais da vila, mas eram de menor monta e, inclusive, objeto 

de preocupação da câmara, em decorrência dos danos que causavam às calçadas e ruas da 

vila. 

A partir desses pontos de mineração, as necessidades mais elementares dos 

homens, como se alimentar e ter um teto para se abrigar, produziram formas específicas de 

ocupação do espaço. As partes mais profundas do vale, ocupadas pelas casas de morada, 

marcadamente, nas proximidades das duas igrejas matrizes, indicam uma espécie de gênese 

do arraial minerador. Regiões originalmente mineradoras que, após a queda nos rendimentos e 

a exaustão dos serviços, se tornavam locais de habitação, ao passo que os serviços minerais se 

moviam para as partes mais altas do morro. Conforme os serviços escalavam os morros, os 

ranchos provisórios ou se perdiam no tempo e eram demolidos, ou eram transformados em 

casas de habitação. Esse momento deve ter sido a forma como ruas se consolidaram no espaço 

de Vila Rica, quase sempre tendo um templo religioso como ponto aglutinador. 
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O lote estreito com a casa construída na face do arruamento é uma herança da 

ocupação portuguesa. Assim, o aspecto urbano era bem definido quando o passante estava nas 

ruas principais de Vila Rica e era ressaltado pelo movimento de pessoas e pelas vendas e lojas 

da vila. Os fundos indefinidos dessas casas construídas na face do arruamento, escondidos dos 

olhos dos passantes, foram outro componente da característica da ocupação do espaço. Os 

lotes profundos fizeram dos quintais estruturas elementares dessa ocupação, destinadas às 

garantias da sobrevivência. Paralelamente a isso, nos pontos mais extremos de Vila Rica, na 

década de 1730, existia terrenos bem maiores, alguns referidos explicitamente como chácaras, 

que indicavam um empenho nessas necessidades produtivas que determinavam as formas de 

ocupação do espaço. 

A imagem de uma célula, tal como definiu João Camilo de Oliveira Torres, é uma 

boa metáfora para identificar a aparência que tinha Vila Rica ao final das três primeiras 

décadas do século XVIII: “um núcleo urbano imerso em protoplasma rural”. As estruturas 

profundas dos lotes faziam com que parte desse “protoplasma rural” aparecesse refletido nos 

quintais que se formavam nos fundos das propriedade de toda a vila. Um “protoplasma” que 

não se separa do “núcleo” da célula, mas que também faz parte dele
245

. 

Assim, tem-se um espaço que congregava e aglutinava áreas de mineração, de 

habitação, e espaços mais voltados ao cultivo dentro de um mesmo recorte, como era a 

sesmaria de Vila Rica. A fluidez social, que obrigava às pessoas certa inventividade para se 

posicionar socialmente, provocara o mesmo com a forma de apropriação e ocupação do 

espaço de Vila Rica. Uma fluidez espacial que embaralhava os referenciais de áreas de 

extração de ouro, áreas urbanas e áreas rurais. A proximidade entre as estruturas de trabalho 

mineral, habitação, produção agrícola e mesmo chãos desocupados são flagrantes de uma 

sociedade que ainda estava às voltas para se delimitar e definir os seus contornos mais 

precisamente.  

A Vila Rica cadastrada pelo ouvidor era a vila das ruas, vielas, largos e casas que, 

anos antes, assistira aos pomposos festejos e à procissão do Triunfo Eucarístico que, entre 

outras coisas, celebrava a conclusão da ampliação da matriz do Pilar. O espaço da vila, 

preparado e decorado para os festejos, mostrava uma vila suntuosa, expressão das riquezas da 

extração do ouro. Todavia, eram riquezas efêmeras, expressavam um “falso fausto” 
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decorrente da extração aurífera. As festas barrocas escondiam uma imagem real da sociedade 

mineira, onde a maior parte das pessoas dividia a pobreza e as dificuldades da vida
246

.  

No espaço da vila, isso estava expresso nessa época em que se a extração do ouro 

marchava a passos largos. Era recorrente a busca por reduzir as provisoriedades que ainda se 

expressavam no espaço da vila. Era onde a câmara intentaria dar melhores condições de 

existência para os habitantes, através das obras públicas, como o calçamento das ruas e a 

construção de chafarizes e pontes
247

. Endireitar as ruas, arruar corretamente os lotes e 

cadastrar as propriedades eram também partes desse esforço que começara com a delimitação 

da sesmaria e com o tombo das propriedades foreiras. Outras ações no espaço urbano 

desencadeariam o refinamento das formas de gestão das terras em Vila Rica, o que fez da 

administração das terras públicas uma constante durante todo o século XVIII. 
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3 DINÂMICAS DA ADMINISTRAÇÃO FUNDIÁRIA EM VILA RICA 

  

O estabelecimento do Livro do Tombo e o cadastro das propriedades foreiras à 

câmara de Vila Rica, em 1737, não foram o ponto final na gestão do patrimônio fundiário da 

instituição. Ao longo do século XVIII, a dinâmica econômica e social e o próprio crescimento 

da vila obrigaram a câmara a tomar outras atitudes para gerir as terras públicas que eram 

destinadas ao aforamento. Para tanto, a câmara precisou aplicar métodos dinâmicos de 

controle dos terrenos já aforados e aqueles ainda por aforar, numa tentativa de minorar os 

prejuízos às suas finanças, decorrentes do não pagamento dos foros. 

A instrumentalização dos cadastros era fundamental para tentar controlar as 

questões relacionadas às propriedades urbanas. Essa prática foi comum tanto em Portugal 

quanto nas colônias
248

. Os cadastros e o controle sobre os terrenos e os proprietários tinham, 

então, o objetivo mais geral de administrar as terras que, por direito, pertenciam e geravam 

renda às câmaras municipais..  

De uma forma geral, a organização dos espaços de ocupação esteve diretamente 

relacionada à intenção de promover formas mais eficientes de estabilidade social e de 

tributação. O próprio Livro do Tombo de 1737, para além do cunho cadastral que marcou sua 

realização, tinha papel instrumental para o controle das propriedades. O cuidado e a clareza 

com esses cadastros eram importantes para que fossem instrumentos aos quais as câmaras 

pudessem corriqueiramente recorrer para responder questões sobre a tributação e a posse dos 

imóveis urbanos.  

                                                           
248
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Entretanto, em Vila Rica, a dinâmica de crescimento do espaço urbano ocupado 

no século XVIII trouxe problemas à câmara com relação ao cadastro e controle das 

propriedades foreiras. Os registros das propriedades em Vila Rica receberam diversas 

anotações durante todo o século XVIII. Anotações sobre a transferência das propriedades e a 

baixa no aforamento ou a demolição das casas dão indícios desses aspectos mais dinâmicos da 

administração das terras públicas de Vila Rica e revelam como a administração e o controle 

dos aforamentos tinham espaço nas discussões dos camaristas.  

A dinâmica população de Vila Rica, que movimentava a extração de ouro e o 

comércio, movimentava-se também no espaço da vila, solicitando, ocupando e abandonando 

terrenos. O estudo de aspectos mais dinâmicos do registro das propriedades pode mostrar uma 

imagem de Vila Rica como um espaço dinâmico, onde os moradores eram obrigados a 

conviver com casas que eram abandonadas e ficavam em ruínas, entulhos e obras constantes 

que perpassavam a construção dos edifícios, reparo de calçadas e até mesmo consertos de 

encanamentos.  

Nos meados do século XVIII, acórdãos, editais e posturas municipais foram 

baixados pela câmara sobre diversos temas referentes à ocupação das terras. Cuidar das terras 

públicas e fazê-las produzir alguma receita aos cofres da câmara era uma das tarefas da equipe 

que formava as vereações da câmara: juiz presidente, vereadores, procurador, escrivães, 

almotacés e meirinhos. Com o crescimento da população de Vila Rica, a câmara foi obrigada 

a sofisticar a administração das terras municipais, destacando oficiais que se ocupavam 

corriqueiramente dessa tarefa.  

Este capítulo tratará desses aspectos administrativos da gestão fundiária da câmara 

nos meados do século XVIII. Para tanto, recorrerá ao Livro do Tombo de 1737. A intenção é 

mostrar como a dinâmica da ocupação das terras em Vila Rica era vista e gerenciada pela 

câmara, instituição controladora desse espaço. Ao final do capítulo, demonstrar-se-á a 

inserção dos foros nas rendas da câmara municipal de Vila Rica, ao longo do século XVIII. 
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3.1 O controle sobre as transferências das propriedades 

 

 

Desde os primeiros anos após a fundação de Vila Rica, em 1711, a câmara 

municipal buscou controlar o movimento as operações de compra e venda das propriedades e 

imóveis no interior da vila. O objetivo era simples: manter o controle sobre o responsável pelo 

pagamento dos foros, para evitar a alienação dessas receitas da câmara. Esse parece ter sido o 

principal motivo por detrás da sofisticação dos termos de aforamento que a câmara passava 

aos moradores, particularmente nos anos de 1715 e 1716
249

.  

Entre os anos 1712 e 1714, os termos se limitam a informar as características mais 

básicas do terreno aforado, como o tamanho em braças, localização na vila e vizinhos 

limítrofes, ocupando meia página e, quando muito, uma página. Essa fórmula retorna mais 

simplificada entre 1718 e 1722, com os registros não contendo mais do que cinco ou seis 

linhas. Entre os anos de 1715 e 1716, os termos de aforamento da câmara ocupavam página e 

meia, por vezes duas páginas. Sobre as características dos terrenos, não havia informações 

que fossem mais relevantes. Entretanto, as obrigações dos foreiros com a câmara ganhavam 

destaque nestes termos. As obrigações iam desde o compromisso de pagar os foros, passando 

pelo limite de tempo para beneficiar as terras, as transferências e operações de compra e 

venda das propriedades.  

O termo de aforamento passado a Nazário Carvalho, em 1716, deixa essas 

obrigações evidentes. O termo se referia a um aforamento de duas braças de terra que era 

vizinha da propriedade do próprio Nazário, localizada na “Rua Nova desta Praça que vem 

para ela do Ouro Preto” (atual Rua Direita). Após caracterização do terreno, apareciam, no 

termo, as obrigações do foreiro: 

 

Seria obrigado a pagar em cada um ano pela dita terra uma oitava de ouro 

posto na mão do tesoureiro do Senado; que outrossim faria casas na terra 

aforada no termo de quatro meses; e que havendo de vender as casas seria 

fazendo primeiramente petição ao Senado em que declara a pessoa a quem 

vende para se lhe dar para isso licença para melhor conhecimento dos 

possuidores
250

.  
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Não cumprindo com quaisquer dessas obrigações, o terreno, tivesse benfeitorias 

ou não, seria considerado devoluto para os oficiais da câmara “aforarem a quem lhes 

parecer”
251

. Destaque-se a necessidade do foreiro ter que solicitar permissão na câmara para 

vender a propriedade, para que essa tivesse “melhor conhecimento dos possuidores”. O que, 

de certa forma, mostra o intenso movimento do mercado imobiliário de Vila Rica ainda na 

década de 1710.  

A pressão da câmara parecia alcançar alguma efetividade, ao menos nos 

momentos posteriores às mudanças dos termos de aforamento e ao estabelecimento das 

obrigações dos foreiros. Entre os anos de 1712 e 1716, 80 das 109 (73%) propriedades 

registradas pela câmara na primeira leva dos aforamentos de Vila Rica trazem anotação, feita 

no próprio termo de aforamento, sobre a mudança do proprietário. Interessante notar que 

todas as 48 que trazem a data da transferência, apontam para o ano de 1716
252

. É bastante 

provável que algumas dessas propriedades tenham trocado de dono em momento anterior a 

1716, mas receberam a anotação em 1716, devido à ciência que novos ou anteriores 

proprietário tomavam das imposições camarária. Entre os anos de 1718 e 1722, que fecham o 

primeiro livro dos aforamentos da câmara de Vila Rica, o índice de propriedades transferidas 

cai a pouco mais de 41% das propriedades, o que, em números absolutos, significa que 70 

entre as 169 propriedades receberam anotações de transferência
253

. Apesar da queda no 

número absoluto e porcentual de cotas de transferência, vê-se que esse mecanismo continuava 

funcionando. Somados os primeiros registrados de aforamento, cobrindo os anos 1712 até 

1722, 150 das 278 receberam esse tipo de anotação, o que significa que 54% das propriedades 

aforadas na primeira década após a fundação da câmara de Vila Rica mudaram de 

proprietário.   

Em uma década, mais da metade dos terrenos foreiros trocou de mãos em Vila 

Rica. Alguns deles mais de uma vez, conforme mostram as anotações. Das 150 propriedades 

que foram transferidas em Vila Rica durante essa primeira década da administração dos foros, 

44 delas foram negociadas uma segunda vez. E, dessas 44 propriedades com duas transações 

anotadas, 10 delas ainda contavam com uma terceira anotação
254

.  

É plausível supor que o índice de propriedades negociadas tenha sido ainda maior, 

considerando as transações que ocorriam à revelia dos mandados da câmara, mormente nessa 
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primeira década após a fundação de Vila Rica. Além da dinâmica considerável do mercado 

imobiliário de Vila Rica, isso mostra a forma como a câmara lidava com a administração das 

terras. Os registros das terras não eram simplesmente documentos que a câmara produzia e 

guardava. Eles eram instrumentalizados e usados corriqueiramente pela administração 

camarária na tentativa de gerir as terras públicas.  

Ainda que sua efetividade fosse parcial, havia uma tentativa de controle, através 

da instrumentalização desses registros. Todavia, essas tentativas acabaram frustradas pelo 

próprio crescimento de Vila Rica; crescimento que, acompanhado da estabilização 

institucional das Minas, exigiu dos camaristas, na década de 1730, um maior zelo na 

administração das terras públicas - com a medição e o tombamento da sesmaria da câmara, 

cobrança que receberam diretamente do governador D. Lourenço de Almeida, ainda no 

começo da década 1730, conforme relatado no primeiro capítulo. 

Entretanto, nos primeiros anos após a fundação da câmara e o estabelecimento dos 

parâmetros de governo em nível local, muita coisa ainda se dava às margens da 

administração. A ocupação e o considerável movimento de troca de proprietários de terrenos 

feita aquém dos ditames da câmara municipal eram traços da instabilidade e maleabilidade 

dos parâmetros sociais da população que ali se assentava. Nas Minas, o espaço e a sociedade 

estavam assentados em bases aluvionais
255

. Com o passar dos anos, esse meio “sócio-físico” 

vai se solidificando, mas as marcas desse processo de formação baseado na fluidez 

permaneceriam perceptíveis. 

A sociedade que se formava nas Minas era complexa, decorrente do 

encadeamento econômico e produtivo aurífero. De modo quase ambíguo, nota-se que parte da 

riqueza esvaia-se pelas mãos de uma população pobre e, em geral, de cor, ao passo que o 

grosso “das riquezas”, advindas das atividades comerciais e minerais de grande monta, estava 

concentrado nas mãos de poucos. Assim, apesar da dinâmica econômica do ouro, a economia 

do ouro se caracterizava pela concentração da riqueza. Para a maior parte da população 

mineira o que se repartia eram a pobreza e as dificuldades de existência, em um espaço 
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marcado pela proximidade e convivência entre os estamentos diversos dessa sociedade
256

. As 

múltiplas possibilidades desses arranjos abriam-se para a expressão de uma fluidez social, que 

se manifestava também no espaço. 

No Livro do Tombo de 1737, os oficiais da câmara lançavam anotações sobre as 

mudanças de proprietários nos terrenos, basicamente, com o mesmo intuito daquele enunciado 

no termo de aforamento 20 anos antes: saber quem seria o devedor dos foros. Esse controle 

era feito através de cotas colocadas às margens dos registros que indicavam os novos 

proprietários dos terrenos. Das 459 propriedades cadastradas em 1737, 327 receberam ao 

menos uma anotação sobre mudança dos proprietários, proporção próxima à 70%.. Além 

disso, dessas 327 propriedades que foram transferidas ao menos uma vez, 141 mudaram o 

proprietário uma segunda vez, e 50 delas passaram por, ao menos, três mãos diferentes. Seis 

dessas 50 propriedades ainda trocaram de mãos outras vezes, sendo que duas tiveram quatro 

proprietários, duas com cinco proprietários e outras duas tiveram, ainda, seis proprietários
257

.  

No total, foram anotadas 524 mudanças de proprietários em um universo de 459 

propriedades, se somadas todas as operações que a câmara registrou no Livro do Tombo. Um 

indicativo de que o mercado imobiliário de Vila Rica era bastante dinâmico nos meados do 

século XVIII. 

A compreensão dos números absolutos das transferências pode ser adensada pela 

distribuição temporal dessas anotações sobre a transferência de propriedades em Vila Rica. 

Separando essas transferências em décadas, pode-se aproximar da dinâmica temporal do 

mercado imobiliário. A considerar as primeiras anotações de transferência feitas nas 

propriedades e que trazem datas, que são 257 entre as 327, essas cobrem do ano de 1739 até 

1804. Aparecem ainda 70 anotações sem data. Entre 1739 e 1749, foram anotadas 15 

transferências de propriedade. Na década de 1750, nada mais do que 189 anotações foram 

tomadas, ou 73% de todas as transferências anotadas no Livro do Tombo. Na década de 1760, 

16 transferências e, na década seguinte, até 1779, um número um pouco maior, 27 anotações. 

Nas duas décadas finais do século XVIII, são poucas anotações: 10 cotas, sendo seis na 

década de 1780 e outras quatro de 1790 até 1804
258

. 
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Esses números revelam um mercado imobiliário bastante agitado na primeira 

metade do século XVIII em Vila Rica, época que coincide com o auge da extração aurífera na 

região. Ou seja, a ampliação da produção aurífera - e das atividades comerciais e agrícolas 

que a acompanhava - correspondeu a um aquecimento na transferência de propriedades. 

Todavia, é preciso uma análise das segundas e terceiras anotações sobre as transferências para 

uma melhor visão de conjunto. As segundas anotações de data da transferência, repartidas em 

décadas, iniciam-se na década de 1750, com 20 anotações. Entre 1760 e 1769, são 18 

propriedades que trocaram de dono pela segunda vez. Na década de 1770, foram 33 

transferências anotadas nos registros da câmara e outras 10 entre os anos de 1780 e 1789. 

Fechando o século XVIII, as anotações avançam até 1807, com 16 registros de 1790 até o 

referido ano. Existem ainda 44 anotações não datadas
259

.  

As terceiras anotações de transferência completam esse panorama. São três 

transferências anotadas entre os anos de 1750 e 1759, outras quatro na década seguinte, de 

1760, e oito para a década de 1770. Na década de 1780, o número sobe um pouco, indo a 12 

anotações de mudança de proprietários pela terceira vez e 11 na década seguinte, avançando 

até 1808. Ficaram ainda 11 anotações que não trazem referência a datas
260

. Se, como indicado 

anteriormente, a transferência de propriedades pode indicar o aquecimento da economia 

proporcionada pelo auge da exploração aurífera, existe ainda a possibilidade de que a 

mudança de proprietário fosse motivada por contingências mais complexas, as quais poderiam 

incluir a falência. De qualquer maneira, tratava-se de um mercado dinâmico, no qual a fortuna 

ou a desgraça sorriam ao sabor do acaso. A flutuação nas transferências mobiliárias poderia 

ser melhor interpretada se conhecidos os valores envolvidos nas transações. Na ausência desse 

índice, resta demarcar o considerável número de transferências de propriedades durante todo o 

século XVIII, talvez como signo de uma fluidez indelével.  

Em meados do século, Vila Rica crescia em ritmo acelerado
261

. Entre 1740 e 

1769, foram registradas, pela câmara de Vila Rica, 265 operações de mudança de 

proprietários nos terrenos foreiros, ao que passo que, nas décadas seguintes, de 1770 até 1808, 
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ano da última anotação feita, aparecem 127 anotações desse tipo no Livro do Tombo. Essa 

concentração das mudanças de proprietários nos imóveis da vila nas décadas de 1740, 1750 e 

1760 pode ser explicada pela própria dinâmica econômica da região mineradora que, entre 

outras coisas, aquecia o mercado de casas e terrenos e a dinâmica imobiliária.  

Os dados apresentados, contudo, merecem ser considerados à luz da atuação da 

câmara no ordenamento imobiliário. Difícil desconsiderar que a concentração exagerada de 

transferências na década de 1750 indicava que a câmara de Vila Rica pode ter logrado manter 

o cadastro dos foreiros organizado - e dentro do possível, atualizado - para ser usado como 

instrumento mais eficiente de cobrança, em função, quiçá, da diminuição da arrecadação.  

É possível que a câmara de Vila Rica tenha promovido alguma diligência para 

colocar com clareza a situação dos aforamentos e seus responsáveis. Porém, não foram 

encontrados acórdãos da câmara que apontassem para esse propósito. Outrossim, os dados das 

receitas e despesas da câmara de Vila Rica
262

 são particularmente incompletos para a década 

de 1760, o que torna difícil mostrar quais os impactos efetivos na receita da câmara, a partir 

desse empenho na cobrança dos foros. Todavia, a existência de 36 anotações datadas do 

mesmo dia de 28 de fevereiro de 1757 indicam, inegavelmente, um esforço concentrado no 

sentido de atualizar o cadastro dos foros. Nessa mesma direção, chama a atenção o número de 

transações de propriedades na década de 1770, com 68 anotações feitas nos registros da 

câmara.  

Isso pode indicar duas questões, de alguma forma, interligadas: em primeiro lugar, 

uma readequação da apropriação de terras no espaço da vila, resultante da queda na produção 

aurífera; em segundo lugar uma percepção da retratação das receitas e do movimento de 

pessoas e mercadorias decorrentes da queda na extração do ouro que poderia ter desencadeado 

o aprimoramento da cobrança dos foros de forma compensatória. Como se verá adiante, a 

câmara realizou outras ações por essa época, visando ao maior controle sobre o patrimônio; 

ações que partiam da própria percepção da defasagem das formas de controle que a câmara 

aplicava sobre as suas terras. Ademais, para além desses números vistos em conjunto, alguns 

casos particulares expressam, de forma mais profunda, a dinâmica do mercado imobiliário em 

Vila Rica. 
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É possível visualizar, a distribuição dessas transferências no espaço de Vila Rica e 

inferir algumas percepções sobre essa dinâmica em que estavam envolvidos os imóveis. Onde 

mais ocorriam essas transferências de propriedade ou, no limite, onde a câmara conseguia 

controlar mais detidamente essas transferências?  

No arraial do Ouro Preto
263

, onde estava a maior parte das propriedades 

cadastradas, ocorreu, também, a maior parte das transferências dos imóveis. Foram 292 

mudanças anotadas nas propriedades que se distribuíam nessa parte de Vila Rica (55% das 

524 mudanças registradas em toda a vila), sendo que 167 propriedades, das 227 aforadas no 

Ouro Preto, foram negociadas ao menos uma vez ao longo de século XVIII. Uma segunda 

transferência foi registrada em 87 propriedades nessa região da vila e, por fim, 38 dessas 

foram ainda trespassadas mais uma vez
264

. 

O arraial do Padre Faria, incluído aqui o Taquaral, foi o segundo a concentrar 

anotações sobre a transferência das propriedades: 156 cessões, somadas todas as anotações, 

para 183 propriedades cadastradas. Diferentemente do arraial do Ouro Preto, o número total 

de transferência não superava o número de propriedades foreiras na região. Também o índice 

de propriedades transferidas, ao menos uma vez, no Padre Faria, era mais baixo do que o do 

Ouro Preto, sendo que 64,4% das propriedades foram negociadas ou mudaram de propriedade 

pelo menos uma vez: foram 118 entre as 183 cadastradas na região. Mas é notável que o 

número de passagem de propriedades caia consideravelmente quando se trata das segundas e 

terceiras transferências anotadas. Foram, respectivamente, 29 propriedades que trocaram de 

mãos por duas vezes no Padre Faria e somente nove as que tiveram ao menos três 

proprietários ao longo do século XVIII
265

. 
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A provisoriedade das construções no arraial do Padre Faria pode ter influenciado 

nessa queda dos números de transferência para segundos ou terceiros proprietários depois do 

foreiro originalmente cadastrado. A eminente ligação do arraial do Padre Faria com os 

serviços minerais deu à região de Vila Rica uma estabilidade menor das construções que os 

moradores ali erguiam. Ao contrário do Ouro Preto, mais rapidamente estabilizado com 

construções mais perenes, no Padre Faria, a permanência dos “ranchos” de mineração deve ter 

sido mais patente, o que ajuda a explicar tanto o menor índice de transferências como o fato 

de que as transferências pelas segundas e terceiras vezes ocorriam, também, em menor 

número. 

No arraial do Passa Dez, entrada de Vila Rica, e vindo até as proximidades do 

córrego do Caquende e a igreja do Rosário, o índice porcentual de transferências de 

propriedades foi bastante alto. As 41 propriedades ali cadastradas no tombamento de 1737 

trocaram de mãos 61 vezes durante o século XVIII, sendo que 35 delas trocaram de 

proprietário ao menos uma vez, um índice porcentual de 85% das propriedades. Nessas 35 

propriedades, ocorreram ainda 23 trocas de proprietários por uma segunda vez. Todavia, o 

índice de terceiras transferências é relativamente pequeno, sendo que somente três 

propriedades tiveram mais do que dois proprietários ali
266

. 

O alto do Passa-Dez era uma região onde se encontravam algumas chácaras e 

propriedades de caráter menos urbano. Sua posição estratégica na entrada de Vila Rica e a 

capacidade produtiva de alguns desses terrenos podem ser chaves explicativas para o grande 

número de transferências que ocorrem ali em um primeiro momento. Por outro lado, as parcas 

negociações de segunda ou terceira vez indicam a estabilização dos imóveis e da população 

na “Rua do Passa Dez até o Caquende”, a porta de entrada de Vila Rica. 

Por fim, sobre o arraial do Antônio Dias, apesar de quase todo excluído do 

tombamento de 1737, supõe-se um alto de índice de transferências de proprietários, já que 

foram anotadas nove transferências nas oito propriedades que ali foram cadastradas. Dessas 

oito propriedades registradas, sete mudaram de proprietário uma vez e duas delas ainda 

trocaram de proprietário uma segunda vez. Muito embora a ausência de boa parte das 

propriedades do Antônio Dias no Livro do Tombo de 1737 não permita afirmações mais 

conclusivas, pode-se intuir que o índice de negociação e mudanças de proprietários na região, 
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se não era superior, pouco deveria divergir dos 70% que perfazem a média encontrada para 

vila
267

.  

Algumas propriedades foram negociadas diversas vezes ao longo do século XVIII 

e mantiveram seu tamanho original. Na “Ladeira do Ouro Preto”, em direção à praça e à casa 

de câmara, Antônia Pimenta era foreira de três braças de terra. Essa propriedade passou, em 

1755, para o Doutor Nuno José e, posteriormente, em 1774, ao Sargento-mor João da 

Siqueira. Finalmente, em 1808, já encerrado o século XVIII, certo cadete de nome Antônio – 

e sobrenome ilegível na fonte – adquiriu a propriedade
268

.  

Mais afastado do centro da vila, na “Rua Direita da Água Limpa”, bairro do Padre 

Faria, as duas braças e meia que pertenciam a Bernardo Fernandes passaram, em 1757, a 

Maria da Assunção, uma preta forra que moraria ali com o seu marido. Em 1772, Francisco 

Gonçalves Barroso adquiriu a propriedade e a vendeu para Antônio de Souza Coelho, em 

1782
269

.  

Os registros de transferência da câmara também mostram subdivisões das 

propriedades. O caso da propriedade de Alexandre Pinto de Miranda ilustra bem como o 

crescimento demográfico de Vila Rica afetava a repartição fundiária e, consequentemente, 

complicava a administração dos foros pela câmara. Sua propriedade aparece pela primeira vez 

em 1712, logo nos primeiros registros de aforamento da câmara e estava situada na “subida do 

morro que vai do Ouro Preto para o pelourinho”, ou seja, no arruamento que constituiria a 

Rua Direita de Vila Rica. O terreno tinha quatro braças de comprimento na testada e, segundo 

o registro da câmara, já possuía “casas” construídas. No terreno vizinho, do lado nascente, 

estava um “rancho” do mesmo Alexandre Pinto de Miranda, que não apareceu entre as 

medições e os registros de foros dessa época
270

. 

No tombamento feito em 1737, Alexandre Pinto de Miranda foi registrado como 

foreiro na mesma “Rua Direita da Casa da Câmara”, lado norte da rua. Possuía ali três 

terrenos vizinhos, dois deles com uma braça e meia de testada e o outro, um pouco maior, 

com duas braças e meia na frente da rua
271

. Juntos somavam cinco braças e meia de terra e, 

certamente, têm suas origens atreladas ao aforamento de 1712 e ao rancho que o mesmo 

Alexandre ali possuía. A repartição desses terrenos pode indiciar funções diversas para cada 
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uma das propriedades ali, como casas de aluguel ou a separação entre casas de morada e lojas 

comerciais; repartições essas que podem ter sido feitas pelo próprio Alexandre Miranda, 

ciente da oportunidade que se abria de fazer alguma renda nesses imóveis com a expansão de 

Vila Rica. 

Os três terrenos mudaram de mãos três vezes ao longo do século. Primeiro, em 

fevereiro de 1755, o capitão João de Souza Lisboa adquiriu um dos terrenos de uma braça e 

meia e que ficava em uma das extremidades do conjunto de terrenos de Alexandre Pinto de 

Miranda. Meses depois, em outubro de 1755, o Padre Simão da Costa Xavier adquiriu o outro 

recorte de braça e meia do terreno. O primeiro proprietário ficou ainda em posse da parcela 

maior dos terrenos, a de duas braças e meia
272

. 

Em 1772, o mesmo João de Souza Lisboa, agora portador da patente de coronel, 

adquiriu as terras que ficaram do primeiro foreiro e arrematou a parcela que pertencia ao 

Padre Simão da Costa Xavier, numa só operação, realizada em 23 de dezembro daquele ano. 

Acabou por unificar o aforamento original e se tornou proprietário dos mesmos terrenos que 

eram de Alexandre Pinto de Miranda, 60 anos antes
273

.  

Algum tempo depois, sem data precisada nos registros da câmara, Francisco de 

Paula [Freire] de Andrada adquiriu toda a propriedade do coronel do João de Souza Lisboa. E, 

por fim, o Padre Vidal José do Vale, que ocupou o posto de vigário da matriz do Pilar em 

finais do século XVIII, se tornou proprietário dos dois pedaços de braça e meia, repartindo-se 

novamente a propriedade
274

.  

No alto da Rua do Passa-Dez, Pedro Alves da Silva era proprietário, em 1737, de 

casas que ocupavam um terreno com 10 braças e meia de testada. Duas décadas depois, em 

fevereiro de 1757, a propriedade foi dividida em três partes, passando a três proprietários 

diferentes. José Gomes ficou com cinco braças, Manoel de Sampaio Pereira com uma braça e 

meia e, por fim, Custódio Alvarez ficou três braças e meia de terreno
275

.  

Na Rua Nova do Sacramento, a propriedade de André João, que ocupava cinco 

braças, foi, primeiramente, adquirida pelo Licenciado Manoel de Araújo Cortes. Essa 

anotação não traz data, mas certamente ocorreu antes de 1757, porque, neste ano, essa 
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propriedade foi repartida entre o Alferes Bento de Freitas e Maria dos Anjos, ficando cada um 

deles responsável pelo foro de duas braças e meia de terra
276

.  

A propriedade do seu vizinho, Alberto Gomes, teve destino parecido. Em 1755, a 

propriedade foi repartida em dois pedações iguais de uma braça e meia cada um e passados a 

Manoel Timóteo e à Sebastiana Arcanja de Jesus. A parcela que pertencia à Sebastiana passou 

às mãos do Capitão Simão da Rocha Pereira, em dezembro de 1765. Em 1788, Úrsula 

Marcelina de Jesus adquiriu a propriedade do capitão Simão da Rocha Pereira
277

. Duas 

propriedades que tinham um tamanho dentro da média das propriedades encontradas no Livro 

do Tombo e que foram sendo, ao longo do século XVIII, fragmentadas em pedaços menores e 

passando às mãos de vários proprietários. 

Mas outras anotações mostram uma dinâmica ainda mais complexa. De acordo 

com os registros da câmara, uma propriedade teve seis donos diferentes ao longo do século 

XVIII, o que serve de exemplo para lançar luz sobre a dinâmica das operações de imóveis 

feitas pelos moradores. Localizadas na proximidade da igreja do Rosário, indo para o Ouro 

Preto, ou seja, na rua que ia do Rosário para a igreja do Pilar, as duas braças de terra aforadas 

a Sebastião Martins foram divididas, em 1755, entre Isabel do Rosário e Bernardo Martins; 

deste último, pode-se inferir que tivesse algum parentesco com o proprietário anterior, o que 

sugere uma mudança de dono decorrente de uma divisão de herança
278

. 

Em 1778, Domingos da Silva adquiriu, ao que parece, as duas propriedades, e 

reuniu novamente as duas braças que formavam o aforamento original. Na década de 1790, a 

propriedade foi novamente repartida. Em janeiro de 1790, Faustina de Souza comprou uma 

das duas moradas de casas que existiam no terreno. Três anos depois, “as outras moradas de 

casas” foram compradas por Manoel de Barros. Em 1797, Manoel de Barros trespassou 

novamente a parte que lhe pertencia, enquanto Faustina seguia como proprietária de uma das 

braças que formavam o aforamento feito a Sebastião Martins, 60 anos antes, em 1737
279

.  

Esse último exemplo, em particular, mostra como a dinâmica da ocupação das 

terras em Vila Rica era complexa e podia envolver, no mesmo terreno, transferências por 

herança, operações de compra e venda de fato e repartições. Também deixa evidente a 

atenção que os oficias da câmara precisavam ter para minimizar as perdas de arrecadação dos 
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foros em decorrência dessas movimentações dos habitantes do espaço e das contingências 

econômicas da vila. 

Dessas anotações sobre mudança de proprietários, é possível perceber duas 

espécies de movimentos relacionados à ocupação do espaço em Vila Rica. O primeiro é o 

movimento, evidente em regiões como o arraial do Padre Faria, onde os índices de primeira 

transferência da propriedade eram altos, enquanto, os de segunda e terceira transações eram 

bastante reduzidos. Associado com a proximidade com os serviços minerais e a 

provisoriedade da ocupação, a relação entre esses índices de transferência caracteriza a 

instabilidade e precariedade dos assentamentos humanos próximos às áreas de extração do 

ouro – como se verá adiante, no Padre Faria estava o maior número de anotações referentes à 

demolição ou baixa nos aforamentos. 

A segunda forma de movimento no espaço, atrelada a localidades como o arraial 

do Ouro Preto onde o número total de transação de propriedade superava o número de 

imóveis aforados, parece estar diretamente relacionado com a estabilidade da ocupação e a 

ampliação das atividades econômicas em Minas. Mais afastadas dos serviços minerais e 

direcionadas para outras atividades econômicas, essas regiões experimentavam uma maior 

estabilidade dos imóveis, o que tornava possível que alguns deles fossem negociados 3 vezes 

ou mais.  

Assim, diferente de regiões próximas aos serviços minerais como era o Padre 

Faria, essa estabilidade de localidades como o arraial do Ouro Preto, criava condições, não 

para que as propriedades permanecessem nas mãos dos mesmos donos, mas, sim, para que 

elas fossem negociadas ou, por vezes, repartidas, inserindo-se na dinâmica de mobilidade 

social e econômica das Minas.  

Durante todo o século XVIII, em maior ou menor grau, a região mineradora teve a 

mobilidade como uma de suas características mais fundamentais. Mesmo com a fixação de 

certos referenciais sociais e estruturação administrativa, a mobilidade populacional das Minas 

permanecia elevada e isso se refletia na transação de propriedades imóveis, que passavam de 

mão em mão ao sabor da produção aurífera, das oportunidades de mercado, das falências ou 

das buscas por novas oportunidades. Algumas propriedades consolidaram-se a ponto de 

atravessaram todo o século XVIII, mudando de dono diversas vezes. 

Tem-se, aqui, um aspecto da mobilidade da sociedade mineira que se liga 

diretamente à ocupação do espaço e, em certa medida reflete as incongruências e 
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peculiaridades da formação social nessas regiões de mineração. Áreas mais estritamente 

ligadas aos serviços minerais pareciam estar mais vulneráveis aos movimentos relacionados à 

extração do ouro, ao passo que, em áreas mais afastadas e com menos ligação direta com os 

serviços minerais, a estabilidade da ocupação era maior, pelo menos no sentido de que as 

propriedades continuavam existindo.  

 

 

3.2 Casas demolidas e serviços minerais: proximidade e dinâmica imobiliária 

 

Nos anos seguintes ao tombamento da sesmaria de Vila Rica, os camaristas 

tinham problemas para controlar, não só a ocupação, o cadastro, a tributação e o comércio dos 

terrenos, mas também o abandono das terras cedidas aos moradores. Alguns moradores 

ocupavam as terras, se tornavam devedores dos foros, não quitavam suas dívidas com a 

câmara e, por fim, abandonavam os terrenos concedidos sem maiores explicações. As 

anotações que aparecem no Livro do Tombo de 1737 sobre “baixa” nos terrenos ou 

“demolição” das propriedades mostram outro aspecto da dinâmica urbana da formação de 

Vila Rica. Ainda que seja difícil particularizar cada um dos motivos para o abandono dos 

terrenos ou demolição das propriedades, é certo que as anotações a esse respeito condizem 

com a percepção de uma intensa dinâmica imobiliária da vila. 

Em abril de 1748, os vereadores discutiram temas relacionados à ocupação do 

espaço em duas sessões da câmara. No acórdão de 5 de abril daquele ano, os vereadores 

notificaram cinco foreiros, em regiões distinta da vila para que regularizassem os problemas 

que suas propriedades tinham. Na rua de trás da igreja de Antônio Dias, Mathias Dias foi 

obrigado a retirar uma tábua que tinha na loja de sua propriedade, por “prejudicar a qualquer 

cavaleiro que por ali passasse”
280

.  

Na “travessa que ia do Palácio Velho para a Cadeia Velha”, no Antônio Dias, 

Manoel de Souza Soares da Fonseca foi obrigado a botar abaixo, ao menos, metade dos oito 

palmos que ocupava um pequeno telheiro que tinha ali. Francisco de Souza e uma preta sua 

vizinha, também no Antônio Dias, indo da igreja para ponte, foram obrigados a “fechar umas 
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portas que tinham” que davam para um beco, na lateral de suas casas. E a câmara exigia uma 

ação rápida: o prazo era de três dias
281

. 

Esses problemas se espalhavam por todo o espaço de Vila Rica e mesmo na 

consolidada Ladeira da Casa da Câmara para o Ouro Preto, trecho do arruamento que se 

prolongava na Rua Direita, estavam presentes. Na construção do seu sobrado que ocupava 

uma esquina nesse arruamento, Ventura Alves Carneiro precisou fazer reparos para garantir 

que a construção “cordearia direito em linha reta com o vizinho mais chegado” e para também 

seguir a advertência da câmara de que a primeira porta ficasse a uma braça da esquina, pela 

parte de cima da construção
282

. 

Na mesma Ladeira de Ouro Preto, o testamenteiro de Paulo de Araújo, Manoel 

Antunes Xavier Braga, foi notificado sobre as casas que pertenciam ao dito Paulo de Araújo, 

“por estas estarem para cair”, para que, em três dias, tomasse alguma providência, quer fosse 

demoli-las integralmente, quer fosse retificá-las de alguma forma. A preocupação dos oficiais 

da câmara era eminente: na visão deles, ali estava “em termo de suceder alguma desgraça”, 

caso as casas ruíssem inesperadamente
283

.  

Casas abandonadas e em ruínas, além de serem uma ameaça e um transtorno 

dentro do espaço da vila, significavam também proprietários inadimplentes dos foros e, logo, 

prejuízo à arrecadação da câmara. Foi o que constatou o procurador da câmara em parecer de 

20 de abril de 1748.  

De posse de uma lista de pessoas que deviam foros dos dois anos anteriores, 1746 

e 1747, o procurador percebeu que algumas propriedades não existiam mais. Da lista que 

tinha em mãos, 19 propriedades haviam desaparecido, “umas por as terras correrem, outras 

por os córregos as tomarem”. Dos donos, o procurador não tinha notícias. Dessas 

propriedades, a dívida dos foros chegava a 21 oitavas e seis vinténs de ouro. E ainda havia 

oito terrenos “sem benfeitorias”, importando uma dívida de outras 12 oitavas, ¼ e quatro 

vinténs de ouro, sobre as quais “não ha(via) quem os pague”. Mais de 30 oitavas de ouro em 

dívidas de aforamento com mais de três anos que a câmara já perdera a esperança de receber. 

Por isso, só restava lançar as propriedades no “livro das casas demolidas para se aforarem a 

quem pedir”
284

. 
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O “livro das casas demolidas” não existe no acervo documental histórico da 

câmara municipal de Ouro Preto
285

. Há, todavia, indicações dele no próprio Livro do Tombo 

de 1737. Como dito acima, mais do que um cadastro das propriedades, o Livro do Tombo 

tinha uma característica instrumental na rotina de trabalhos da câmara de Vila Rica e era nele 

que o escrivão responsável tomava nota daquelas propriedades que iam sendo demolidas ou 

daqueles foreiros que tinham seus aforamentos cancelados. As anotações eram feitas em 

formato de pequenas cotas laterais, a maioria delas com a indicação da data em que o 

lançamento foi realizado. Essas cotas auxiliavam os oficiais da câmara nas tentativas de 

controlarem a dinâmica de ocupação do espaço da pulsante Vila Rica. Através dessas cotas, é 

possível perceber as localidades e a divisão temporal das baixas nos aforamentos e da 

demolição de propriedades em Vila Rica. 

Entre as 459 propriedades cadastradas em 1737, 63 trazem essas pequenas cotas 

laterais, bastante parecidas com aquelas aplicadas para apontar a transferência das 

propriedades, só que, aqui, postas com informação sobre a demolição das casas ou a baixa nos 

aforamentos. Dessas 63 cotas, 12 não têm referência à data, ao passo que as outras estão 

espalhadas entre os anos de 1748 e 1785.  

Organizadas em décadas, vê-se uma maior predominância dessas cotas durante as 

1740 e 1750, com 14 e 16 anotações desse tipo, respectivamente. Já nas décadas de 1760, 

1770 e 1780, o ritmo das demolições diminui um pouco, trazendo sete, oito e seis pedidos de 

baixa ou demolição em cada uma das décadas, nessa ordem
286

. Entre as décadas de 1740 e 

1750, foram feitas a maior parte dos registros dessas propriedades demolidas. A 

predominância das datações nessas duas décadas reforça a percepção de que, na metade do 

século XVIII, Vila Rica passou por transformações significativas no interior seu espaço 

urbano em período coincidente com o auge da extração aurífera na região.  

O crescimento da vila, expresso na demolição de construções mais antigas e 

precárias, na repartição de terrenos e na transferência de propriedades, mostra como essa 

dinâmica, trazida por todo o movimento em torno do ouro, se refletia no seu espaço. O ritmo 
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do crescimento de Vila Rica exigia alguma ação por parte da câmara para, ao menos, tentar 

controlar a ocupação do seu espaço e saber quais terras estavam disponíveis ou não para 

serem concedidas. A coincidência de anotações de demolição em 1748 indica que houve, por 

parte dos camaristas, um esforço para tentar enquadrar essas propriedades, verificar sua 

situação exata e, se possível fosse, coloca-las à disposição de outras pessoas que as 

solicitassem. 

 A primeira data que os registros de demolição postos no Livro do Tombo trazem 

é justamente 20 de abril de 1748, o que leva a crer que a constatação feita pelo procurador da 

câmara sobre as propriedades abandonadas e sem donos foi o impulso inicial para a câmara 

procurar vigiar essa forma de movimentação dos moradores. Neste dia, foram anotadas sete 

cotas no Livro do Tombo sobre a demolição das casas. Além dessas, sete propriedades 

passaram ao livro das casas devolutas no decorrer do ano de 1748.  

Isso endossa a percepção de que a década de 1750 foi um período de intensas 

modificações no interior do espaço de Vila Rica, o que também se refletia na dinâmica de 

construção e no abandono dos imóveis particulares. A considerar o recorte de 1748 a 1759, se 

vê que 30 das cotas feitas sobre demolição e baixa nas propriedades foram nesse período, 

mesma época em que a câmara investia e se empenhava para garantir condições mínimas dos 

equipamentos urbanos de Vila Rica, como as pontes, chafarizes e calçadas. Como 

demonstrado, foi nessa época que as transações de propriedades atingiram o maior número ao 

longo do século XVIII. 

A distribuição espacial dessas ocorrências de demolição se entrelaça com a 

história da formação de Vila Rica e sua relação com o espaço a sua volta. Das 63 anotações 

que remetem ao cancelamento dos foros, 42 foram feitas em propriedades situadas na região 

do Padre Faria e do Taquaral. O restante se dividia entre 16 cotas em propriedades no Ouro 

Preto, quatro no Passa-Dez e uma no Antônio Dias. 

No alto do Passa-Dez, em três das quatro casas demolidas, a cota é de 1748, assim 

como a única propriedade relatada no Antônio Dias
287

. Isso parece indicar que, em 1748, não 

só a câmara tomou nota daquelas propriedades demolidas, de fato, neste ano, como também 

procurou anotar sobre aquelas casas que já estavam abandonadas há mais tempo. É o que se 

pode inferir da coincidência de datas das anotações de 1748 e do relato do procurador sobre as 

propriedades abandonadas das quais não conseguia encontrar o proprietário.  
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Na região mais central da Vila Rica, no núcleo consolidado nas proximidades das 

igrejas do Pilar e do Rosário, e mesmo na Rua Direita da Casa de Câmara e na Ladeira do 

Ouro Preto, também houve abandono de terras e demolição de propriedades. São 16 anotações 

acerca de demolições ou baixa nos aforamentos nessa região mais central de Vila Rica
288

.  

Na “Rua Direita de cima do Rosário, para a ponte do Ouro Preto pela parte de 

cima” – região bem próxima ao centro da vila – foi onde houve mais registros de casas que 

acabaram sendo lançadas no “livro das casas demolidas”. Entretanto, o fato da maior parte 

deles não traz a data de demolição complica qualquer afirmação mais pormenorizada sobre 

esses abandonos de propriedades
289

. De todo modo, a existência de uma parcela considerável 

de casas sendo demolidas nessa região mais próxima ao centro indica que, nos meados do 

século XVIII, além de uma possível demanda por terra, a substituição de casas por outras 

mais novas e elaboradas poderia estar ocorrendo.  

As casas que seriam construídas na segunda metade do século XVIII já 

representariam outro momento da ocupação do espaço das vilas inseridas na dinâmica desse 

século nas Minas. Nesse novo momento da ocupação do espaço, ocorreu a substituição de 

algumas estruturas com aspectos mais provisórios das vilas por outras feitas com materiais 

que buscariam passar a impressão de uma maior garantia de permanência. É o momento em 

que a pedra começa a substituir a madeira e o barro. O estabelecimento de olarias mais 

estruturadas tornou mais fácil o acesso aos tijolos e às telhas, cada vez mais de uma qualidade 

e durabilidade superior do que os usados anteriormente
290

.  

Com o decorrer do século XVIII, o estabelecimento da população e de suas 

estruturas de ocupação do espaço tornava-se mais perene, mas havia ainda espaços em Vila 

Rica onde essa perenidade das estruturas não estava tão solidificada e ameaçava a própria 

existência dos moradores.  

O bairro do Padre Faria, e sua eminente ligação com os serviços minerais, é uma 

síntese desse conflito entre provisoriedade e permanência que se expressava na ocupação do 

                                                           
288

 APM, Códice 38, f. 71v; 79v; 122v; 124v; 125v; 132v; 136v; 138v; 140v; 236; 254v; 291v; 293v; 294v; 

297v; 298v. 
289

APM, Códice 38, f. 124v; 125v; 132v; 136v; 138v; 140v 
290

 “A efemeridade e a precariedade material dos povoamentos mineiros cederiam espaço à lenta estabilização, 

concorrendo para isso a regularidade do comércio de víveres e mercadorias, o estabelecimento da vida 

religiosa e as modificações ocorridas no método de extrair ouro que passaria a exigir melhorias técnicas e 

maior permanência nos locais de extração.” SILVA, Fabiano Gomes da. O espaço urbano de Vila Rica e seus 

agentes no setecentos. Pedra e cal: os construtores de Vila Rica no século XVIII (1730-1800). 2007. 192 f. 

Dissertação (Mestrado em História Social da Cultura) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007, p. 29. 



146 
 

146 
 

espaço pelos habitantes corriqueiros da vila. Nessa região, que englobava também o Taquaral, 

outro núcleo minerador de Vila Rica, esteve concentrada a maior parte das demolições. 

Metade das anotações sobre as demolições são da primeira década que consta nos registros, 

ou seja, entre 1748 e 1759, 21 entre as 42 cotas encontradas. Constam ainda 13 cotas de casas 

demolidas para as décadas de 1760 a 1780 e outras seis sem anotação de data.  

Essas demolições de propriedades ocorreram, principalmente, na Rua da Água 

Limpa, localizadas onde o arruamento já tomava o caminho do Taquaral. Foram anotadas, ali, 

27 das 42 demolições ocorridas no Padre Faria, com predominância do lado sul da via, onde 

foram anotadas 22 demolições. O lado norte do arruamento, por sua vez, teve cinco anotações 

de demolições nas propriedades que ali estavam; cinco propriedades também foram demolidas 

no Taquaral. O trecho inicial da Rua da Agua Limpa, referido como “Rua Direita da Agua 

Limpa”, teve três casas demolidas, assim como a “travessa que vai morro.” Por fim, as duas 

travessas do Tapanhuacanga tiveram, ambas, duas casas demolidas em cada. A propriedade 

situada no caminho do córrego Bom Sucesso, muito embora não houvesse construções, 

também teve baixa no aforamento
291

. 

As várias demolições ocasionadas na Rua da Agua Limpa chamam a atenção por 

ocorrerem em propriedades vizinhas. Entre 1748 e 1764, 14 propriedades vizinhas entre si, no 

lado sul da rua da Água Limpa indo para o Taquaral, foram demolidas
292

. Mas teriam essas 

casas sido, de fato, demolidas por vontade, requisição ou abandono dos moradores? Quais 

eram os motivos que levaram a essas demolições? O cruzamento das fontes pode aproximar 

essas questões.  

As propriedades dos foreiros Pedro Alvarez da Silva e Paulo Correia Vieira eram 

vizinhas e ficavam, possivelmente, no meio desse lance de casas demolidas na Rua da Água 

Limpa. As duas propriedades tinham tamanhos próximos, três braças e três braças e meia, 

respectivamente, e eram separadas por um beco, que deveria servir para algum serviço das 

casas
293

. Ambos entraram com solicitação na câmara, em dezembro de 1750 e em janeiro de 
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1751, para a isenção dos foros das suas propriedades, anotadas nos registros da câmara como 

“demolidas”
294

. 

O relato dos moradores à câmara dá uma dimensão mais precisa do ocorrido. Em 

dezembro de 1750, Paulo Correia Vieira solicitava baixa no aforamento de ¾ de ouro que 

pagava à câmara de umas casas que eram vizinhas do “rasgão da cata em que são sócios o 

Senhor Juiz Ordinário desta Vila, o Sargento-mor Jose de Araújo Correa, o Capitão-mor 

Domingos da Rocha Ferreira e outros”. Segundo o suplicante, “as repuxadas (de água) da 

mesma cata” haviam causado grande estrago, de tal sorte que as terras “totalmente ficaram 

inúteis e incapazes de se edificarem novas casas”
295

. Ou seja, suas casas não foram demolidas, 

mas sim tragadas pelo desabamento do serviço mineral, o que demonstrava os perigos a que 

estavam expostos os moradores daquele serviço em razão da proximidade com os serviços de 

extração aurífera.  

O procurador da câmara, examinando a situação in loco, não encontrou as casas, 

“só sim uns vestígios dos chãos delas pelo motivo que o suplicante alega”. Além disso, dizia, 

caso fosse interesse do solicitante, a câmara deveria lhe conceder terras em outra paragem que 

parecesse mais aprazível ao foreiro
296

. 

Todavia, a câmara tentou fazer com que o solicitante pagasse os foros do ano de 

1751, antes de dar a baixa solicitada. O procurador discordou e dizia que o suplicante não 

mostrava a quitação daquele ano porque a “propriedade se demoliu e arruinou em dezembro 

passado, com as repuxadas e águas do morro”. A destruição causada pela cata de ouro da qual 

era sócio o juiz ordinário e outras figuras notáveis de Vila Rica era assunto comentado pelas 

ruas. O procurador dizia aos vereadores, a quem escrevia, ser o assunto “bem notório e a toda 

a Vila”, e que o suplicante não deveria arcar com nada que se lhe impusesse, já que “de 

direito é certo que quando da propriedade não hão rendimentos, cessa a obrigação de todo o 

foro, censo ou pensão”. Os trâmites da aquisição de novas terras e suas custas não deveria ser 

“à custa do suplicante porque não está a terra nem o negócio dela capaz de 

estabelecimento”
297

. 

Mas esse serviço mineral não causou apenas esse prejuízo. A declividade do 

terreno, os serviços minerais pregados nos morros que encimavam a vila e o volume de 
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chuvas do verão da região representavam um conjunto de risco para os moradores das suas 

proximidades. No mês seguinte, em janeiro de 1751, Pedro Alvarez da Silva explicava à 

câmara que a propriedade que tinha na Água Lima, próxima a um córrego seco e “vizinha ao 

rasgão da cata em que são sócios o Capitão-mor Domingos Ferreira, o Sargento-mor José de 

Araújo Correa, Francisco de Almeida Pinto” estava arruinada “de tal forma que estão 

correndo atualmente que de todo se tem demolido”. Solicitava, por isso, a isenção dos foros 

que pagava até o ano anterior e a baixa no seu nome na lista dos devedores e a entrada da 

propriedade no “livro das casas demolidas”. O exame do procurador constatou a veracidade 

do fato e o pedido foi deferido pela câmara em abril do mesmo ano
298

.  

Alexandre da Silva, morador na “Água Limpa” e foreiro que também solicitava 

baixa no aforamento das duas moradas de casas que tinha “ao pé do córrego seco”, foi outro 

prejudicado pelo desabamento. Segundo ele relatava, o morro havia corrido abaixo e, nas suas 

casas, “de todo as botou abaixo”, junto com “outras mais”. Por isso, solicitava a desistência 

do aforamento, uma vez que “nisto não foi culpado e porque nestes termos não deve pagar do 

que senão utiliza”
299

.  

Mas é o relato do procurador que deixa evidente o tamanho do estrago causado 

pelo desabamento do serviço mineral. Ao ser questionado sobre qual deveria ser o parecer 

frente ao requerimento feito por Alexandre Silva, o procurador da câmara relatou aos 

vereadores que: 

 

Toda a rua da Água Limpa correu com o morro que veio de cima para baixo, 

de sorte que não ficou vestígio das casas do suplicante e de outras mais por 

tudo se submergir debaixo da terra e penedos que de cima vieram.
300

 

 

Os três moradores que entraram com solicitações junto à câmara não tiveram suas 

casas demolidas, como consta no Livro do Tombo. As casas foram soterradas com o 

desabamento do morro e do serviço de extração aurífera que ficava bem acima das suas 

cabeças. O relato do procurador deixa evidente que eles não foram os únicos atingidos pelo 

desabamento. O prejuízo tomava toda a extensão da rua e, possivelmente, tenha levado vidas 

da quais nunca se terá notícia precisa.  
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Apesar do rompimento da cata ter se tornado um fato notório e bastante público 

em Vila Rica e de um dos sócios dela ser o então juiz ordinário – como os prejudicados, 

inclusive, tinham conhecimento –, a única posição mais enérgica na defesa dos proprietários 

prejudicados foi a do procurador a favor do foreiro Paulo Correia Vieira, constrangido pela 

câmara a pagar o foro inclusive do ano em que as casas foram destruídas. Homens poderosos 

de Vila Rica eram sócios no empreendimento e isso pode ter inibido os moradores de exigir 

mais do que somente o cancelamento dos aforamentos. Enfrentar uma ação de justiça na qual 

um dos alvos seria o próprio juiz ordinário da vila talvez fosse oneroso demais para 

moradores sem posses relevantes, para praticantes ordinários do espaço.  

Duas décadas depois, um novo relato de desabamento foi feito por João Lopes da 

Cruz, na mesma região do Padre Faria, o que mostra a persistência do problema e os riscos de 

ser vizinho dos locais de mineração. No dia 14 de março de 1768, o morro desceu novamente, 

dessa vez, soterrando casas na “Segunda travessa do tapanhuacanga” no Padre Faria, em um 

“abatimento que foi geral a todos”. Na ocasião, o suplicante perdeu duas propriedades; 

“moradas de casas”, dizia
301

. 

Por esse motivo, solicitava a baixa nos aforamentos, já que ali não poderia fazer 

mais nenhum edifício, “por ficar debaixo do mesmo risco que o primeiro”
302

. Pelo visto, ao 

menos região do Padre Faria, a convivência com a mineração era um perigo constante para os 

moradores, que, no mais das vezes, quando ocorriam desabamentos e lhes causavam 

prejuízos, ficavam desamparados, com todo o prejuízo para si.  

As ameaças e destruições de fato que eram diretamente causadas pelos serviços 

minerais podem ter sido o motor de uma dinâmica de concessão, construção, demolição e 

abandono de casas nessa região do Padre Faria. A concentração da demolição de propriedades 

no Padre Faria reafirma a precariedade das construções e a itinerância da população que 

ocupava esse bairro, que tinha eminentes ligações e uma proximidade perigosa com os 

serviços minerais da serra do Ouro Preto.  

Mas, de toda forma, a região do Padre Faria oferece um testemunho da formação 

de Vila Rica, ao menos nos tempos em que a luta contra a precariedade e o aspecto provisório 

da povoação ainda era inglória para os colonos. Essas demolições ocasionadas no cenário 

urbano como um todo, mas especialmente na região do Padre Faria, mostram como a ligação 
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próxima e direta da ocupação do espaço da vila pelos moradores e os serviços minerais 

tornavam instáveis e móveis as formas de ocupação, produção e prática desse espaço.. 

 

 

3.3 Oficiais da câmara, louvados e ações práticas na administração das terras públicas 

 

Além de instrumentalizar o próprio Livro do Tombo para controlar as 

propriedades, a câmara precisava empenhar oficiais diversos para controlar com mais 

eficiência a cobrança e o recebimento dos foros. Escrivães, alcaides e meirinhos da vila 

tiveram muito trabalho, em meados do século XVIII, para produzir as listas de foreiros 

devedores para que as cobranças fossem realizadas. Mas também “louvados”, oficiais 

sabidamente capacitados, geralmente, em carpintaria e pedreiros, eram destacados para 

avaliação de propriedades e a realização de penhoras para a quitação de dívidas. Alguns 

desses oficiais envolvidos nessa administração das terras públicas da vila escrevam para a 

câmara para requerer o pagamento pelas atividades que tinham realizado. Os argumentos e 

valores apresentados em suas solicitações mostram o funcionamento desse outro mecanismo 

dinâmico da administração fundiária em Vila Rica e que ocupava diversos oficiais. 

Os alcaides eram designados de forma recorrente para essas tarefas de cobrança 

dos foros, assim como os meirinhos. Ambos ocupavam cargos que tinham como tarefa agir 

diretamente em contato com os moradores, fiscalizando in loco o cumprimento dos mandados 

da câmara; eram executores dos mandados da câmara
303

. Atuavam no cotidiano e diretamente 

em contato com os moradores, geralmente sobre ordens dadas pelo procurador, que os 

designava para certas tarefas. Juntamente com os almotacés, responsáveis pela fiscalização 

dos pesos, medidas e qualidade dos produtos comercializados na vila, faziam parte dos cargos 

de natureza fiscal da câmara. Atuavam na gestão das terras públicas de Vila Rica. Quase 
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sempre esses oficiais eram acompanhados pelos escrivães, por vezes atuava o escrivão da 

câmara, outras vezes os escrivães do ofício da almotaçaria
304

.  

Em 1748, mesmo ano em que o procurador da câmara avisava aos vereadores 

sobre as casas sem moradores e os registros das casas demolidas começaram no Livro do 

Tombo, o alcaide da vila, Antônio Alvares Correia, “fez as penhoras que consta do rol junto as 

pessoas nele mencionadas pelas quantias que deviam de foros pertencentes ao mesmo 

Senado”. O total arrecadou sete oitavas e ¼ de ouro para a câmara, e pedia o pagamento da 

metade do valor. Ele sabia que era “costume pagarem-se pelos bens do Sendo por serem feitas 

com utilidade e arrecadação das rendas”. O procurador atestou a veracidade do requerimento 

do alcaide, pois já havia recebido o depósito das penhoras. O pagamento foi realizado pelo 

tesoureiro
305

. 

Em 1751, o meirinho Sebastião Leite da Cunha assumiu a tarefa de realizar as 

cobranças dos foros atrasados, por ordem do procurador da câmara. Citou a 16 pessoas, por 

“serem devedoras de foros”, e solicitava o pagamento de oito oitavas e ¾ de ouro
306

. Entre os 

anos de 1752 e 1754, Alexandre Pombeiro serviu como alcaide e também foi designado para 

tarefa semelhante. O rol das penhoras e cobrança dos foros atrasos que tinha que executar em 

1754 correspondia, segundo consta, aos foros atrasados desde 1752. Mas o alcaide não 

trabalhava sozinho. Junto dele, o meirinho da vila, Antônio Barroso, e o escrivão, Roque 

Leitão, estiveram envolvidos na cobrança. Trabalhando em equipe, arrecadaram 31 oitavas de 

ouro para a câmara
307

. Venceslau Rodrigues Duro, alcaide em 1758, requeria ser pago de 14 

oitavas e ½ de ouro pelas diligências que realizara na cobrança dos foros
308

.  

Além de funcionários diretamente ligados à administração, a câmara precisou 

recorrer a oficiais mecânicos para avaliações diversas. Pedreiros e carpinteiros estiveram 

envolvidos nessa gestão do patrimônio fundiário da câmara de Vila Rica e usavam seus 

conhecimentos para avaliar propriedades ou mesmo restos das construções, o “maçame”, que 

poderiam ser utilizados pela própria câmara ou postos em praça para arrematação – telhas, 

                                                           
304
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portas, janelas e mesmo tijolos. Geralmente, esses oficiais eram designados para avaliar 

propriedades de foreiros devedores que seriam penhoradas pela câmara para saldar ou, ao 

menos, aliviar as dívidas que tinham com a câmara
309

.  

Em 1754, o oficial de carpintaria Antônio Alvarez de Azevedo foi designado pela 

câmara para avaliar “o quanto valiam” cinco propriedades espalhadas pela vila para se 

demolir. Segundo era conhecimento do próprio carpinteiro, o costume da câmara era pagar 

uma oitava de ouro para cada avaliação feita. E o parecer dado pelo procurador ao tesoureiro 

indica a inserção desse tipo de serviço nas despesas da câmara de forma não muito evidente. 

Dizia o procurador que o carpinteiro Antônio Alvarez de Azevedo tinha mesmo feito o 

trabalho de avaliação das casas e que deveria receber por isso cinco oitavas de ouro, mas que, 

como eram “quantias módicas”, deveria ser pago pelas “despesas miúdas” da câmara, não 

entrando, assim, no registro das receitas e despesas da instituição. A miudeza da despesa, não 

registrada nas saídas de caixa da câmara, deixa no ar a hipótese de que esses trabalhos feitos 

pelos louvados deveriam compor parte da rotina da câmara, sobretudo a rotina relacionada à 

administração das terras públicas e à arrecadação dos foros. 

Mais de duas décadas depois, em 1776, carpinteiros e pedreiros seguiam a serviço 

da câmara de Vila Rica na avaliação das propriedades. Geralmente, recebiam ordens do 

procurador para proceder às avaliações, “sob pena de prisão”, como diziam os pedreiros 

Antônio José da Costa e João Alvarez Viana, e os carpinteiros Manoel Rodrigues Graça e 

Custódio Alvarez de Araújo. Naquele ano, os quatros realizaram, juntos, avaliações em 11 

propriedades em Vila Rica e solicitavam o recebimento das 11 oitavas de ouro que os cabia.  

Vê-se aqui que, mesmo tendo estabelecido instrumentos mais estáveis de 

cobrança, a câmara seguia necessitando do apoio de oficiais que se empenhassem nessas 

cobranças. Alguns conseguiam mais sucesso, outros menos. Mas, de todo modo, a 

administração das terras públicas fazia parte da rotina da câmara quetraçava estratégias 

diversas para arrecadar os foros.  
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Mas, mesmo com os esforços realizados pela câmara para administrar seu 

patrimônio fundiário, a dinâmica e o crescimento de Vila Rica na metade do século XVIII 

ocasionou a rápida defasagem do Livro do Tombo feita em 1737. Parte desse problema pode 

ser demonstrado na comunicação que o alcaide Venceslau Rodrigues Duro, que servia em 

1758, fez à câmara, por ocasião das cobranças dos foros. Indo cobrar os foros de uns chãos de 

Manoel da Costa, “ao pé da ponte de São José”, o proprietário lhes mostrou o recibo do 

pagamento que já tinha feito ao tesoureiro do Senado. Ao irem analisar o Livro do Tombo, 

perceberam que o registro estava duplicado, com “dois assentos iguais tanto em livro como 

em folhas de um pago e outro em aberto, motivo porque se acha no rol” dos devedores dos 

foros
310

. 

Em 1760, o alcaide Antônio José Francisco foi ao Taquaral para cobrar a Manoel 

Gomes Correia dos foros que devia à câmara. Lá chegando, encontrou as casas, que eram 

vizinhas da capela do Taquaral, demolidas e não localizou nem o próprio proprietário e “nem 

pessoa que desse notícia alguma”. O mesmo ocorreu quando procurou um certo Domingos 

Francisco para quitar um débito de ½ oitava e seis vinténs de ouro. Seue vizinhos disseram 

que “há muitos anos tinham ido para o reino”
311

.  

Transferência das propriedades, casas em ruínas ou mesmo caídas por completo, 

antigos moradores sobre os quais nenhum vizinho dava notícia: esses eram elementos da 

dinâmica econômica e social das Minas setecentistas, marcada, maiormente, pela mobilidade 

que se refletia na organização espacial de Vila Rica. Anos depois, em 1767, os corregedores 

da comarca constataram “a confusão em que se achava os quatro tomos que servem de Tombo 

dos foros desta Câmara”. Essa confusão era o que ocasionava a “desigualdade do rendimento 

dos foros”, por isso, os corregedores mandaram que a câmara promovesse uma “recompilação 

dos foros”
312

. 

A tarefa ficou a cargo do escrivão da câmara, Jorge Duarte Pacheco, que 

reorganizou os registros para “endireitar os foreiros em rua certa”, o que não conseguiu, 

segundo relatou, sem grande esforço. A confusão em que estavam os foros da vila e a gestão 

do seu patrimônio fundiário era causada, como atestava o escrivão Pacheco, pelas “divisões e 

subdivisões que os foreiros tinham feito das terras que possuíam”
313

.  
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O que o escrivão percebera é que mesmo o esforço empenhado pelos oficiais da 

câmara de Vila Rica, a partir da instrumentalização dos registros nos Livros do Tombo de 

1737, não foi suficiente para acompanhar a dinâmica de ocupação, das repartições, compras, 

vendas e dos abandonos dos terrenos. Era necessário passar a limpo os registros, para que os 

instrumentos da câmara de cobrança dos foros funcionassem de forma mais eficaz.  

Ademais, o esforço do escrivão legou uma imagem da repartição fundiária de Vila 

Rica em momento do século XVIII em que se a mineração de ouro já experimentava queda 

significativa nos rendimentos, sua decadência ainda não abatera os aventureiros, que 

continuavam afluindo para as Minas.  

Vila Rica continuava se expandindo pelo menos até a década de 1760, quando 

atingira o auge da sua dinâmica populacional, como um reflexo da atração que a mineração 

exercia nos movimentos populacionais. Muito embora o ouro já começasse a dar sinais de 

esgotamento, Vila Rica ainda parecia atrativa para os colonos
314

. O auge da extração mineral, 

na década anterior, estimulou em Vila Rica um movimentado mercado comercial de produtos 

e serviços, bem como de chãos, chácaras e casas. .  

A análise deste novo registro das propriedades foreiras, recompilado em 1767 

pelo escrivão Jorge Duarte Pacheco, mostra como a ocupação do espaço em Vila Rica se 

expandiu ao longo dos meados do século XVIII. O exercício comparativo com o Livro do 

Tombo de 1737 pode revelar muito da dinâmica de ocupação e de controle do espaço. 

 

 

3.4 A readequação do Livro do Tombo e a imagem de Vila Rica em 1767 

 

No final da década de 1760, quando os corregedores da Comarca de Vila Rica 

perceberam a defasagem do Livro do Tombo da câmara, o auge da extração aurífera já havia 

passado. Relativo ao século XVIII, o gráfico abaixo, feito por Iraci del Nero da Costa mostra 

que as variáveis demográficas (batismos, óbitos e casamentos) e econômicas da extração do 

ouro (volume de ouro extraído e exportação de ouro do Brasil), desenham curvas parecidas, 

mas não inteiramente coincidentes. O ano de 1763, último em que Gomes Freire de Andrade 

era capitão-general das Minas, foi a última vez em que a cota de 100 arrobas anuais do quinto 
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foi atingida. Todavia, os picos populacionais não coincidem com o pico da produção aurífera. 

Somente alguns anos depois, Vila Rica assistiria o seu auge populacional no século XVIII.  

 

Gráfico 1 - Número Anual Médio de Casamentos, Óbitos, Batismo e Exportação e 

Produção de Ouro por Períodos de 10 Anos 

 

Fonte: COSTA, Iraci del Nero da. Gráfico 3 - Número Anual Médio de Casamentos, Óbitos, Batismo e 

Exportação e Produção de Ouro por Períodos de 10 AnosVila Rica:população (1719-1826). São Paulo, 1979. 

[on-line], p. 18. 

 

De um modo geral, os dados demográficos apresentam certo atraso, tanto na 

ascensão como de queda com relação ao auge da extração aurífera na região. À exceção do 

índice de óbitos, vê que os indicadores demográficos como os batismos – na época bastante 

paralelo ao nascimento – e os casamentos – importante, porque indica fixação da população –

estão em um momento em que os índices de produção e exportação do ouro já estavam 

decadentes. Isso parece indicar que a esperança da prosperidade do ouro ainda atraía mais 

gente do que sua real condição produtiva.  

Baseado nesses dados, é possível afirmar que a recompilação das propriedades 

foreiras, feita pelo escrivão da câmara, em 1767, apresenta, então, a repartição fundiária de 

Vila Rica no auge da sua dinâmica demográfica. Mesmo que a extração aurífera tivesse 

atingido o seu auge poucos anos antes, o ouro, que “ainda pagava contas”, continuava a atrair 

contingentes populacionais consideráveis
315

.  
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A própria forma de organização da recompilação dos foros feita no final da 

década de 1760 indica as muitas transformações pelas quais passou o cenário urbano de Vila 

Rica. Como bem informava o escrivão da câmara, os registros eram uma revisão sobre os 

aforamentos anteriormente feitos, necessária pela desordem em que se encontravam os livros 

que eram usados pela câmara para o registro das propriedades foreiras. A forma como o 

responsável pelo levantamento se refere às propriedades deixa claro que o objetivo era passar 

a limpo os registros feitos anteriormente, se referindo à localização das propriedades nos 

respectivos livros de tombamento anteriores e aos proprietários que se sucediam como donos 

das casas e terrenos. Provavelmente, foi feito no gabinete do escrivão da câmara, usando os 

dados constantes dos outros livros e das listas e róis de foros. Parece não ter ocorrido uma 

checagem no local da situação dos terrenos
316

. 

Assim, os registros das propriedades não apresentam elementos que compunham 

os registros feitos em 1737, no tombamento da sesmaria, tais como o ato de medição, a 

louvação dos medidores pelo proprietário do terreno foreiro ou qualquer manifestação dos 

foreiros. Ou seja, tratava-se exclusivamente de produzir um novo instrumento para maior 

controle da câmara sobre as parcelas de terra aforadas, com o objetivo principal de colocar em 

ordem os aforamentos e de aumentar a arrecadação proveniente dos foros. 

Em todo caso, o recadastro das propriedades foreiras legou um registro para a 

análise da evolução fundiária de Vila Rica ao longo do século XVIII. Posto em perspectiva 

comparada com o tombamento feito em 1737, é possível observar os principais vetores do 

crescimento da vila e as formas como se dava a repartição dos terrenos em meados do século 

XVIII. Indubitavelmente, essa fonte oferece uma visão sobre a repartição fundiária de Vila 

Rica no auge da extração aurífera e, consequentemente, sobre a afluência de pessoas para a 

região. 

O escrivão da câmara registrou 939 propriedades foreiras à câmara de Vila Rica, 

em 1767. Em 30 anos, o número de propriedades foreiras mais do que dobrou, uma vez que, 

em 1737, eram 459 as propriedades que deveriam pagar foros à câmara. Essas 939 

propriedades estavam distribuídas em 104 logradouros pela vila, contabilizando todas as 

variações apresentadas pelo escrivão responsável. Todavia, foi possível promover junções 
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desses logradouros, a partir das variações que mencionam os lados e/ou trechos específicos 

dos arruamentos. Através dessas junções, foi possível visualizar o cenário urbano de Vila Rica 

distribuído em não mais do que 30 logradouros.  

Diferentemente do tombamento feito em 1737, onde foi possível perceber lacunas 

que deixaram quase todo o arraial do Antônio Dias fora do cadastro, nessa readequação dos 

foros, os bairros de Vila Rica estão todos representados e com quantidades consideráveis de 

propriedades anotadas
317

. Esses números, além de indicar o crescimento de Vila Rica baseado 

no aumento da quantidade de propriedades foreiras, mostram a consolidação da autoridade 

institucional da câmara sobre o espaço. Além de incluir partes que ficaram de fora do registro 

das propriedades feito décadas antes, a consolidação dos principais endereços espalhados pela 

vila também é um indicativo de uma ocupação do espaço mais sólida e perene. 

A maior parte dos terrenos aforados pela Câmara de Vila Rica tinha menos do que 

cinco braças na testada, sendo que 750 dos 939 aforamentos estavam dentro dessas medidas. 

Considerados os valores porcentuais, constituíam perto de 80% dos terrenos da vila, com 

destaque para os terrenos que tinham entre uma e três braças, que eram mais da metade dos 

terrenos aforados, sendo 127 parcelas menores do que duas braças e 386 terrenos que mediam 

entre duas e três braças de comprimento; somados, perfaziam 513 terrenos
318

.  

Essas medidas dos terrenos indicam uma persistência relacionada ao tamanho da 

testada das propriedades que atravessa boa parte do século XVIII, já que, no cadastro feito na 

década de 1730, os terrenos com até cinco braças de comprimento eram também próximos a 

80% dos terrenos aforados. Em ambos os cadastros, persistia a predominância dos lotes com 

tamanho variando entre duas e três braças de terra. Como a câmara ainda não regulamentava 

precisamente os fundos das propriedades, também persistia o formato alongado dos terrenos, 

geralmente com os fundos bastante extensos
319

. 

Da mesma forma, era persistente a proporção de lotes com tamanho considerado 

grande, ou seja, lotes com 10 braças ou mais. Em 1767, o escrivão da câmara tomou nota de 

60 lotes que tinham mais do que 10 braças na testada. Apesar do crescimento em números 

absolutos, em números comparados, os maiores lotes de Vila Rica não ultrapassavam 6% do 

total
320

. 
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Tabela 1 – Comparativo do tamanho dos lotes foreiros em Vila Rica (1737-1767) 

Tamanho dos lotes 
1

1737 

%

% 

1

1767 

%

% 

< 1 braça 
0

0 

0

0 

0

5 

0

0,5 

1 a 2 braças 
6

66 

1

14,5 

1

127 

1

13,5 

2 a 3 braças 
1

178 

3

39 

3

386 

4

41,1 

3 a 4 braças 
9

95 

2

20,7 

1

147 

1

15,6 

4 a 5 braças 
3

31 

6

6,7 

8

85 

9

9,1 

5 a 10 braças 
5

52 

1

11,4 

1

114 

1

12,2 

10 braças ou mais 
2

24 

5

5,2 

6

60 

6

6,3 

Medição não realizada 
1

12 

2

2,5 

1

15 

1

1,5 

Total 
5

459 

1

100 

9

939 

1

100 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de APM. CMOP, Códice 38, 42, 92 

 

De uma forma geral, as porcentagens dos tamanhos dos terrenos não apresentaram 

grande variação ao longo dos 30 anos que a análise cobre, o que indica uma persistência do 

tamanhos dos lotes durante os meados do século XVIII. As propriedades com fachadas 

estreitas e lotes alongados, aproveitando os fundos até onde fosse possível, foram uma marca 

indelével da ocupação do espaço em Vila Rica, conforme as fontes demonstram. 

Esses lotes estreitos e alongados estavam espalhados por todo o espaço da vila, 

sendo marcantes nas ruas já mais consolidadas e mais centrais. Na Rua Direita da Casa de 

Câmara, por exemplo, dos 91 lotes que eram foreiros, 50 tinha testada com uma braça e meia 

ou duas braças, sendo que 30 tinham duas braças e outros 20, braça e meia
321

.  

No Antônio Dias, o padrão se repetia. Nos trechos que ligavam a praça da vila à 

igreja da Conceição, a “Rua Direita do Antônio Dias”, os terrenos que tinham entre duas e 

três braças de comprimento eram 25 entre os 43 ali aforados
322

. Já na “Rua Direita do Padre 

Faria”, que se iniciava na ponte do Antônio Dias e levava até o Alto da Cruz, ou seja, na 

subida até a igreja de Santa Efigênia, os lotes que tinham até três braças de comprimento eram 
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44 dos 63 aforados que ali existiam
323

. Todos esses arruamentos têm em comum o fato de ser 

parte da estrada-tronco que formou o traçado urbano de Vila Rica. 

Em ruas formadas com mais planejamento, os terrenos muito estreitos tinham 

menor predominância. Na “Rua nova do Sacramento”, a concentração de lotes de até três 

braças era menor, coexistindo números consideráveis de lotes que tinham entre mais do que 

cinco braças. Os terrenos com até três braças eram 47 dos 91 aforados nessa rua. 

Diferentemente dos arruamentos que compunham a estrada-tronco da vila, onde mais da 

metade dos terrenos tinha até três braças, nessa via, era menos da metade os terrenos que 

tinham tal tamanho na frente. Os lotes com mais do que cinco braças, na Rua Nova do 

Sacramento, eram 28 dos 91 que ali estavam aforados, o que equivale a 30% deles, proporção 

bem maior do que os 12% encontrados para o quadro geral de Vila Rica
324

. 

Os lotes que ocupavam mais braças eram característicos das partes mais afastadas 

do centro da vila. A região do Passa-Dez, incluída aí o que se chamava de “alto do Passa Dez” 

e a “rua e entrada do Passa Dez”, que ia até a igreja do Rosário, concentrava 29 desses 60 

grandes terrenos. Entre eles, o maior aforamento registrado pela câmara de Vila Rica, que 

eram as 84 braças de terra do foreiro Manoel Teixeira Magalhães, no alto do Passa-Dez
325

. 

Outra região que se destacava pelo tamanho da testada dos lotes era a Barra, no arraial do 

Antônio Dias, especialmente o logradouro a que o escrivão se referia como “Pinheiro”. Essa 

região, de ocupação bastante incipiente na década de 1730, abrigava nove terrenos com 

testada maior do que 10 braças
326

.  

De toda forma, vê-se que os lotes com fachadas estreitas eram, de fato, 

predominantes no espaço de Vila Rica. A explicação técnica baseada em regulamento da 

corporação dos carpinteiros de Lisboa é válida
327

. Outro aspecto válido é a característica de 

formação das cidades portuguesas ao redor do globo e sua busca de simetria, refletida nas 

frontarias das casas. Essas simetrias correspondiam à boa ordem e à boa aparência dos 
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espaços urbanos lusos, e eram tanto reguladas pelos oficiais da câmara como também buscada 

pelos moradores, na medida do que era possível
328

. 

Mas, para Vila Rica, é importante destacar que a própria dinâmica de afluência de 

pessoas, crescimento e formação da vila pode ter alcance nessa forma de apropriação e 

ocupação do espaço. Essas repartições mais simétricas, com muitas propriedades ao longo de 

uma rua tendo o mesmo tamanho da fachada, certamente, tinham ligação com a necessidade, 

dos que chegavam à vila, de um teto para se abrigar e da observação daqueles que já tinham 

propriedades construídas da possibilidade fazer alguma renda através de negociações 

imobiliárias, como vendas de parte das propriedades ou aluguéis. 

Concretamente e reforçando o alto índice de transferências de propriedades 

anotadas no Livro do Tombo de 1737, destacado no início deste capítulo, o cadastro das 

propriedades de 1767 mostra que, das 959 propriedades ali cadastradas, 656, ou 68%, tinham 

proprietários anteriores reconhecidos pela câmara, de acordo com as retrospectivas feitas pelo 

escrivão.  

Os registros de 1767 permitem visualizar um aspecto interessante da estrutura 

fundiária de Vila Rica dos meados do século XVIII: a diferença entre aquelas propriedades 

que surgiram a partir de repartições de propriedades maiores e aquelas propriedades que 

tiveram braças acrescida a seu comprimento original. Seria mais comum a repartição dos 

terrenos ou o acréscimo de braças em propriedades já existentes? 

De todas as 956 propriedades registradas, 124 faziam parte de um aforamento 

original maior do que a propriedade cadastrada, ou seja, eram resultado de repartições da 

primeira demarcação de terreno. Por outro lado, apenas 36 entre todas as 956 propriedades 

acrescentaram braças ao terreno que tinham aforado. Ou seja, uma tendência maior para 

repartir os terrenos do que a acrescentar braças de terras à propriedade.  

De acordo com os registros cadastrais da câmara de Vila Rica, pode-se dizer com 

clareza que, até 1767, coincidente com o período mais rentável da extração de ouro na região, 

as propriedades imobiliárias urbanas tiveram uma tendência muito grande de trocar de mãos 

ou serem repartidas. Por outro lado, os proprietários que acabavam por acrescentar braças aos 
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primeiros aforamentos, ampliando seu patrimônio imóvel, correspondiam a não mais do que 

5% dos aforamentos da vila. Esse considerável movimento de trocas de proprietários e de 

repartição dos terrenos corrobora com a mobilidade característica da sociedade mineira do 

século XVIII. Mobilidade social que se expressava nas formas de ocupação do espaço em 

meados do século XVIII. 

A observação das razões cobradas nos aforamentos também diz algo sobre a 

mobilidade da sociedade mineira, especialmente sobre seus espaços de negociação. Assim, 

como nos registros de aforamento anteriores, grande parte dos aforamentos de Vila Rica, em 

1767, tinha o valor do tributo calculado a partir das razões de meia pataca, 447 entre as 939 

propriedades, ou ½ oitava de ouro, que se aplicava a 336 lotes foreiros. Juntas, representam 

783 das razões aplicadas aos terrenos da vila. Aparece com algum destaque a razão de quatro 

vinténs de ouro, aplicada a outros 60 terrenos
329

, o que, de certa forma, indica a estabilidade 

da cobrança ao longo do século XVIII, sobretudo a partir da confecção do Livro do Tombo de 

1737, quando a razão de meia pataca aparece como a mais aplicada na vila. 

Mas, avaliada a evolução das razões aplicadas ao longo do século XVIII, vê-se 

que essa estabilidade foi alcançada em um movimento de redução dos valores cobrados dos 

moradores pelas braças aforadas. Basta lembrar que, nos primeiros termos de aforamento, 

feitos ainda na década de 1710, a câmara aplicava, quase que a todos os terrenos, a razão de ½ 

oitava de ouro aos terrenos que concedia. Já no Livro do Tombo de 1737, a razão de meia 

pataca, que equivale a ¼ de oitava de ouro, já era a mais praticada, e prevalece na 

readequação do tombo, feita em 1767. Destaque dado às 60 propriedades que pagavam o foro 

calculado a partir de quatro vinténs, e que demostram esse movimento para baixo dos valores 

aplicados a cada braça no espaço da vila.  

Esse movimento de redução das razões dos foros pode ser explicado pela 

distribuição dos lotes pela vila, presumindo-se que os primeiros a serem ocupados, mais 

centrais, mais bem localizados, eram sobre os quais incidiam a razão de cobrança mais alta, a 

½ oitava. Por outro lado, à medida que se afasta do centro, as razões aplicadas vão sendo 

menores. Porém, isso não explica tudo, já que, nos registros foreiros de 1767, foram usadas, 

além das razões predominantes, outras 33 bases de cálculo diferentes para os aforamentos, o 

que indica que havia alguma margem para que os foreiros e a câmara dialogassem a respeito 

do foro a ser pago.  
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Aparecem ainda 45 propriedades com indicações claras de negociação entre a 

câmara e o foreiro nas razões sobre as quais o foro foi calculado. São propriedades que trazem 

segmentações na cobrança de foro, com duas razões aplicadas sob o mesmo aforamento. Duas 

razões aplicadas sobre o mesmo aforamento mostram essa dimensão de negociação que 

existia, para garantia de que os aforamentos não chegassem a preços exorbitantes
330

.  

As fachadas estreitas e as razões módicas cobradas sob os aforamentos, somadas 

ao espaço de negociação entre a câmara e os moradores, garantia que os foros tivessem, quase 

sempre, valores consideravelmente baixos para os foreiros. Mais de 90% das propriedades de 

Vila Rica deveriam pagar à câmara não mais do que duas oitavas de ouro de foro, sendo que 

463 propriedades tinham o imposto abaixo de uma oitava, e outras 397 eram tributadas em 

uma e duas oitavas de ouro anualmente. Por outro lado, apenas 10 terrenos, índice não muito 

maior do que 1% das propriedades, pagavam mais do que quatro oitavas de ouro a cada 

ano
331

.  

O maior foro de Vila Rica era de 12 oitavas de ouro, aplicado a uma propriedade 

do Sargento-mor Ventura Fernandes de Oliveira, na “Rua e entrada do Passa-Dez”. O terreno 

tinha 48 braças de testada sobre as quais se aplicava um foro baseado em duas razões, ½ 

oitava e meia pataca. De acordo com as anotações do escrivão, o proprietário Ventura tinha 

um primeiro aforamento de 20 braças sobre os quais pagava o foro de ½ oitava de ouro 

anualmente. Quando solicitou à câmara para ocupar outras 28 braças vizinhas, o foro foi 

calculado à razão de meia pataca
332

. Apesar de não haver uma explicação literal para o uso 

das razões diferentes no cálculo do aforamento, pode-se intuir que tenha havido aí alguma 

negociação entre o morador que solicitava a terra e a câmara de Vila Rica. 

O mesmo deve ter ocorrido no maior aforamento, em extensão, que existia em 

Vila Rica. As 84 braças de terra que Manoel Teixeira Magalhães possuía no “Alto do Passa 

Dez” tinham também trechos com razões diferentes aplicadas para o cálculo do aforamento. É 

interessante notar que, progressivamente, a base de cálculo do foro vai caindo: o primeiro 

trecho aforado tinha razão de cálculo de meia pataca, equivalente a oito vinténs ou ¼ de ouro. 

Posteriormente, um trecho foi aforado a quatro vinténs, e um terceiro trecho aforado a dois 
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vinténs. O cálculo total do foro mostra que a maior propriedade foreira de Vila Rica, em 

termo de braças aforadas, pagava apenas cinco oitavas e ¼ de ouro a cada ano
333

. 

Valores módicos aos moradores que, entretanto, chegaram a consideráveis 984 

oitavas e ¼ ouro (ou 1:476.421$875, a considerar uma oitava equivalente a 1.500 réis) 

anualmente que os foreiros deveriam pagar à câmara. Entre 1737 e 1767, o valor que todas as 

propriedades foreiras deveriam remeter aos cofres das câmaras mais do que dobrou. Trinta 

anos antes, a soma era de 482 oitavas e ¼ de ouro (ou 723$187 réis), crescendo em proporção 

bastante parecida com o crescimento do número de propriedades foreiras, que passara de 459 

para 939, também pouco mais do que o dobro
334

. 

Como estavam, então, distribuídas essas propriedades no espaço da vila? A 

evolução da distribuição dos aforamentos no espaço de Vila Rica ao longo do século XVIII 

pode ser observada na tabela:  

 

Tabela 2 – Distribuição de propriedades foreiras nos arraiais de Vila Rica 

Arraial 1712-1722 % 1737 % 1767 % 

Passa-Dez e Caquende 10 3,6 41 8,9 116 12,3 

Ouro Preto 92 33,2 222* 48,3 336 35,7 

Antônio Dias 93 33,5 13** 2,8 165 17,5 

Alto da Cruz, Padre Faria e Taquaral 69 24,9 183 39,8 322 34,2 

N/C 13 4,7 0 0 0 0 

Total 277 100 459 100 939 100 

* Incluídas cinco propriedades aforadas na “praça”;  

**Números apresentados no Tombo de 1737, mas que levantam suspeitas sobre alguma incompletude nessas 

anotações.  

Fontes: Elaborada pelo autor a partir de APM. CMOP, Códice 1; 38; 40; 92. 

 

Em 1767, quando o Livro de Tombo foi reorganizado, o traçado urbano de Vila 

Rica se desenhava conforme o mapa abaixo (ver Anexo 2 – Relação dos logradouros nos 

Livros do Tombo de Vila Rica). 
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Mapa 3 – Vila Rica, 1767. 

 

A começar pela entrada da vila, na região do Passa-Dez, estavam aforadas 116 

propriedades, a maior parte delas ancorada na rua que descia do Passa-Dez até a ponte do 

córrego do Caquende, logradouro que o escrivão da câmara se referiu como “rua e entrada do 

Passa Dez, até o Rosário”, onde estavam 110 das 116 propriedades aforadas na região. Das 

restantes, cinco propriedades estavam na região do “Alto do Passa Dez” e uma na localidade 

referida como “fundo do Morro do Ramos, na parte debaixo do caminho que vem do Passa 

Dez”
335

.  

Conforme apontado anteriormente, nessa região, estava localizada boa parte dos 

terrenos de grandes dimensões de Vila Rica. Dos 60 terrenos cadastrados em 1767 com mais 

de 10 braças aforadas, 29 estavam nessa região da entrada da vila. Havia ali, entre outros, 

terrenos com 20, 25, 48 e 56 braças. A maior propriedade foreira de Vila Rica estava nessa 

região: as 84 braças pertencentes a Manoel Teixeira Magalhães, referenciadas pelo escrivão 

no “alto do Passa Dez”
336

.  
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Muito embora a reforma do Livro do Tombo feita na década de 1760 não traga 

qualquer informação sobre os usos e características das propriedades para além do tamanho 

do terreno foreiro, a existência dessas propriedades de tamanho acima da média nessa região 

indicam que, no Passa-Dez, permaneciam propriedades de cunho misto, como chácaras e 

outras casas de moradas que possuíam algumas estruturas ligadas ao cultivo. Ainda que seja 

difícil mensurar a produção de gêneros alimentícios dessas propriedades, por certo, eram 

fundamentais para a permanência da população na região desde o início do século, e se 

mantinham ainda na década de 1760. E ainda que a produção fosse de pequena monta, a 

região do Passa-Dez parece ter sido um importante espaço produtivo de gêneros na Vila Rica 

setecentista. 

Passada a ponte do Caquende, aos pés da igreja do Rosário, adentrava-se o arraial 

do Ouro Preto, parte mais populosa de Vila Rica e onde estava também a maior parte das 

propriedades aforadas. No Ouro Preto, haviam 332 propriedades aforadas, distribuídas em 11 

arruamentos.  

Três desses arruamentos tinham como ponto de referência a igreja do Rosário
337

. 

O primeiro deles começava exatamente na ponte do córrego do Caquende, era a “Rua do 

Rosário, princípio a ponte”, e tinha 15 terrenos aforados. A “Ladeira do Rosário, indo para 

Ponte Seca” era uma continuação da rua do Rosário, ultrapassada a igreja, e correspondia ao 

arruamento que descia em direção ao arraial do Ouro Preto, passada a igreja do Rosário; ali 

havia nove propriedades aforadas.  

O terceiro arruamento ligado à igreja do Rosário era a “Rua Direita de cima do 

Rosário” e representava a continuação da ligação entre as proximidades da igreja do Rosário e 

a região mais próxima a igreja de Nossa Senhora do Pilar, matriz do arraial do Ouro Preto. 

Nesse trecho, havia 16 propriedades aforadas, sendo que quatro delas trazem referências mais 

pormenorizadas. Outras seis foram referenciadas como estando em um trecho do arruamento 

que ia em direção da “ponte do Ouro Preto”
338

. As referências usadas para as propriedades 

dão indícios para se acreditar que se tratava da rua que chegava até o largo da igreja matriz do 

Pilar, e que, na década de 1760, deveria ser a via de ligação direta entre a igreja do Rosário e a 

igreja do Pilar, núcleo do Ouro Preto. Ao usar referências como “Rua direita de cima do 
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Rosário ou do Ouro Preto”, o próprio escrivão que colocava o tombo da vila em ordem dá a 

entender que a rua “direita de cima do Rosário” também poderia ser a Rua direita do “Ouro 

Preto”.  

As referências a um “largo da Igreja” e à “ponte do Ouro Preto” adensam, com 

mais precisão que, de fato, se tratava de um arruamento que seguia até as portas da igreja do 

Pilar. Assim, é possível concluir que o escrivão acabou por compilar os nomes da rua, sendo 

que essa podia ser conhecida de três modos: Rua Direita do Rosário; Rua Direita do Ouro 

Preto; ou “rua de cima”, nomenclatura que aparece para uma das ruas que chegavam à igreja 

do Pilar no Livro do Tombo de 1737.  

A “rua de cima do Ouro Preto” também aparecia nos registros de 1767, e 

compreendia o trecho que ia da Ponte Seca, após a igreja da Rosário, até a Ponte do Ouro 

Preto, nas proximidades da matriz do Pilar e no início da subida que levava até a praça de Vila 

Rica. Além das pontes, a pequena capela do Bonfim servia de referência nesse arruamento. 

No total, haviam 18 terrenos aforados em todo o trecho que era referido como a “rua de cima 

do Ouro Preto”
339

. É um trecho que coincide com o que se supõe ser a tal “rua direita do Ouro 

Preto”, citada acima. Ao que parece, essas propriedades aqui anotadas como sendo da “rua de 

cima do Ouro Preto” correspondiam ao lado sul do arruamento, ao passo que, acerca das 

propriedades do lado norte, o escrivão se referiu como “Rua direita de cima do Rosário, ou do 

Ouro Preto”. 

Nas proximidades da igreja matriz do Ouro Preto, se mantinha, assim como no 

cadastro feito em 1737, a rua “de baixo” do Ouro Preto. Ao passo que a “rua do Vigário”, que 

levava até a margem do córrego, ou até a “praia”, como se referiam na época os moradores, 

completava o cenário das proximidades da igreja do Pilar. Na “rua de baixo” do Ouro Preto, 

havia somente duas propriedades aforadas, mas que, provavelmente, não eram as únicas da 

região
340

. Assim como apontado no cadastro de 1737, aqui ainda devia existir algumas 

propriedades isentas de foros, quer fosse por seu estabelecimento anterior à fundação da vila, 

quer fosse por sua ligação com serviços minerais, uma vez que a “rua de baixo” ficava nas 

proximidades do córrego e regatos de água que por ali corriam, de onde se tirava ouro, ainda 

que em menor abundância do que nas regiões de morros.  
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Em todo o caso, a ligação desse pedaço do arraial do Ouro Preto com serviços 

minerais estava manifesta na dificuldade que a câmara tinha para cobrar os foros nessa região. 

A “rua do Vigário” completava esse trecho de ligação do arraial do Ouro Preto com a praia. 

Nesse arruamento, também eram poucas as propriedades foreiras. Havia seis terrenos 

aforados
341

. Assim como na “rua de baixo do Ouro Preto”, a eminente ligação desse 

arruamento com a praia, ou seja, com as margens do córrego que corre abaixo da igreja do 

Pilar, deve ter sido um complicador para a câmara estabelecer sua autoridade na região, tanto 

pela antiguidade da ocupação como pela ligação com os serviços minerais dos aluviões que 

ficavam ao sul da igreja matriz, nos córregos que corriam no fundo do vale do Ouro Preto.  

Ligando o fundo do vale do Ouro Preto com as partes mais altas já ocupadas, a 

propriedade do Licenciado Manoel de Souza Lobo, aforada na “rua de cima do Ouro Preto”, 

era ligada a uma travessa, chamada “Travessa do Meireles”
342

. A travessa do Meireles, apesar 

de constar como referência nessa única propriedade, era uma importante ligação da parte mais 

baixa do arraial do Ouro Preto, ou seja, a região próxima à matriz, com o segundo nível do 

arraial, por onde corria a “Rua Nova do Sacramento.” Não era a única, todavia.  

Havia também a “Ladeira de São José”, que ia da rua de cima do Ouro Preto até 

chegar à Rua Nova do Sacramento. Dezesseis propriedades estavam aforadas no pedaço desse 

arruamento que conectava os dois níveis em que foi construído o arraial de Ouro Preto
343

. 

Além disso, havia ainda outras 10 propriedades aforadas após a passagem da Rua Nova do 

Sacramento, na continuidade da rua que seguia até a capela de São José. Aqui, é possível 

observar a consolidação da capela de São José, erguida na década de 1730, como ponto de 

referência no espaço de Vila Rica, especialmente para o arraial do Ouro Preto. 

Essa referência aparece ainda mais solidificada no cadastro das propriedades que 

ocupavam a “Rua Nova do Sacramento”, que se consolidara como uma das mais importantes 

ruas de Vila Rica. Existiam 91 propriedades aforadas nesse arruamento, 35 delas foram 

colocadas apenas como estando na “Rua Nova do Sacramento”, sem maiores detalhes, o que 

não permite aproximações e percepções mais detidas sobre suas localizações
344

. Ao que 
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parece, eliminadas as outras possibilidades que trazem referências mais precisas, esses 

terrenos faziam parte do lado sul da rua, juntamente com outros cinco terrenos referenciados 

na “Rua Nova do Sacramento, que vai para o Rosário”
345

. 

Além dessas cinco propriedades referenciadas em suas ligações com a igreja do 

Rosário, muitas outras propriedades na Rua Nova do Sacramento foram referenciadas em suas 

ligações com os templos religiosos erguidos naquela região da vila, consolidando ainda mais a 

importância dos templos como pontos referenciais do espaço urbano de Vila Rica.  

Na “Rua Nova do Sacramento da parte de São José que principia ao Rosário”, 

externando as referências com os dois templos, haviam 19 propriedades aforadas. A ponte da 

rua se solidificava com o nome de Ponte de São José, uma vez que 14 das propriedades de 

toda a Rua do Sacramento tiveram, como ponto de referência, a “Ponte de São José” entre as 

propriedades que ficavam “ao diante da Ponte de São José”, aquelas que ficavam “junto a 

Ponte de São José” e outras que ficavam “perto da Ponte de São José”
346

.  

Outras duas propriedades apareciam ligadas a outro importante equipamento 

urbano que a câmara erguera naquela região: o chafariz colocado no largo após a ponte de São 

José. O chafariz de São José serviu como referência para a propriedade de Antônio Ferreira de 

Souza, que estava na “Rua Nova do Sacramento e Praça do Chafariz, junto a Ponte de São 

José”, e para a propriedade de Teodósio Bernardo da Fonseca, “ao pé da calçada nova e do 

chafariz de São José”
347

.  

A capela de São José também se constituía como referência importante no espaço 

da vila, ancorando boa parte das propriedades que ficavam do lado norte (de cima) da rua do 

Sacramento, além de denominar outros equipamentos urbanos fundamentais, como a ponte e 

o chafariz que existiam na região. Outras 13 propriedades são referidas como estando na “Rua 

Nova do Sacramento, da parte do córrego”
348

. Essas encerravam o cadastro dos terrenos na 

Rua Nova do Sacramento. Dela, se passava, então, para o cadastro das propriedades da 

principal ligação do arraial do Ouro Preto com a praça. 

A subida que ligava o arraial do Ouro Preto à praça de Vila Rica estava 

estabelecida, como exposto anteriormente, desde os primeiros tempos da ocupação da região. 

Parte fundamental da estrada-tronco ao redor da qual Vila Rica se formou, meio século 
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depois, em 1767, era um dos principais arruamentos, com 105 propriedades aforadas. O 

escrivão responsável pela readequação dos aforamentos manteve a divisão feita em 1737, 

anotando, assim, as propriedades aforadas na “Ladeira do Ouro Preto” e na “Rua Direita da 

Casa da Câmara”. 

A Ladeira do Ouro Preto correspondia ao trecho mais íngreme da rua, partindo da 

ponte do Ouro Preto. Nesse trecho, estavam aforadas 16 propriedades. Duas dessas 

propriedades encerravam a medição desse trecho fazendo esquina: uma delas como o 

“caminho que descia para a Barra”, e a outra “onde finda a Ladeira de Santa Quitéria”, ou 

seja, uma descida paralela que vinha da praça
349

.  

Morro acima, a via tomava o nome de “Rua Direita da Casa de Câmara” e 

estavam aforadas, ali, 91 propriedades, que compreendiam o trecho que ia desde o fim da 

Ladeira do Ouro Preto até a praça onde ficava o prédio da câmara. Algumas propriedades 

foram referenciadas como estando na própria praça
350

. Essa rua se tornou a principal de Vila 

Rica com o passar dos anos e vê-se que esse destaque foi presente durante todo o século 

XVIII. Parte da estrada-tronco que formou as ruas de Vila Rica aparecia com grande 

relevância já em 1737, no Livro do Tombo, e assim seguiu ao longo do tempo, como 

comprova o recadastramento feito três décadas depois. Sua ligação eminente com a praça e a 

Casa de Câmara, certamente, contribuiu para sua posição central no cenário de Vila Rica. Era 

tanta a sua importância que ainda que existissem outras “ruas direitas” pela vila durante o 

século XVIII, foi este o arruamento que consolidou o nome e o trouxe, ainda que 

informalmente, até os dias atuais. 

Por fim, completando as ruas da região do Ouro Preto, o caminho que passava no 

fundo do palácio do governo e levava até a estrada que seguia para São Bartolomeu se 

consolidara como arruamento importante de Vila Rica. A chamada “Rua Nova” tinha 42 

propriedades aforadas e havia se tornado um foco considerável de solicitações de terra, já que 

o número de aforamento subiu de apenas seis, em 1737, para os mais de 40, em 1767
351

. 

A readequação do cadastro de propriedades foreiras da câmara sugere, de variadas 

formas, que a consolidação do traçado e do cenário urbano de Vila Rica foi acompanhada 

também pela consolidação da autoridade que a câmara municipal exercia sobre esse espaço. 

Se pouquíssimas propriedades relacionadas ao Antônio Dias aparecem no Livro do Tombo de 
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1737, três décadas depois, foram anotadas 169 propriedades na região, que ocupavam a 

descida da praça, passando pela igreja matriz da Conceição e indo até a Ponte de Antônio 

Dias e ao início da subida que levava ao Alto da Cruz.  

A anotação das propriedades foreiras do Antônio Dias partiu do lado nascente da 

praça de Vila Rica, onde foram anotadas sete propriedades tributárias à câmara no logradouro 

“praça desta Vila e freguesia de Antônio Dias”
352

. Da praça, a “Rua Direita de Antônio Dias” 

levava até o adro da matriz da Conceição, onde foram anotadas 43 propriedades foreiras, 

repartidas em trechos que trazem sete diferentes referências no arruamento. No “lado norte” 

da Rua Direita de Antônio Dias, eram 26 propriedades foreiras e outras 12 apareciam “no lado 

sul”. Na mesma rua direita de Antônio Dias, ocupando a “travessa que levava até o palácio 

Velho”, eram duas as propriedades foreiras. Referências unitárias, mas ancoradas à Rua 

Direita de Antônio Dias, existia uma propriedade “junto a Igreja”, outra “de fronte do Paço”, 

outra “junto a Ponte” e, por fim, uma propriedade “na paragem do beco que vai para casas do 

Doutor Ouvidor”
353

.  

Outras ruas do Antônio Dias apareceram no cadastro refeito em 1767, como a Rua 

da Cadeia Velha e a Rua do Senhor Bom Jesus dos Perdões. Na Rua da Cadeia Velha, 

equivalente ao arruamento que corria paralelo à Rua Direita do Antônio Dias, havia 

consideráveis 20 propriedades aforadas. Essa via também era conhecida como “Rua detrás do 

Antônio Dias”
354

. Outras quatro propriedades estavam aforadas na Rua do Senhor Bom Jesus 

dos Perdões, que levava até a capela que fora erguida ali na década de 1740, consagrada ao 

Bom Jesus dos Perdões, mas que, anos depois, mudaria sua devoção para Nossa Senhora das 

Mercês, ficando conhecida como Mercês de Baixo
355

. Esses dois arruamentos indicam 

desdobramentos importantes do caminho-tronco que se formaram com o passar do século 

XVIII. 

Havia uma ocupação considerável nas adjacências da estrada-tronco que 

atravessava o Antônio Dias. A região da Barra, de incipiente ocupação até 1737, já se 

encontrava mais densamente povoada, com 47 propriedades foreiras
356

. A região recebera 

esse nome muito possivelmente por sua proximidade com o ribeirão que cortava o fundo do 

vale de Vila Rica, como se fosse uma espécie de barragem dos serviços minerais que 
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povoaram, nos primeiros anos, o vale dos ribeiros de Vila Rica. O rápido esgotamento das 

lavras de aluvião parece ter liberado essas localidades próximas aos cursos d‟água para a 

ocupação com propriedades particulares para residência. Entre as diversas referências 

relativas a essa região de Vila Rica, é perceptível a consolidação de um arruamento, a “Rua da 

Barra”, onde foram referenciadas 39 propriedades.  

A ocupação da região da Barra estabeleceu uma ligação entre o Ouro Preto e o 

Antônio Dias, contornando o morro de Santa Quitéria e acompanhando, na medida do 

possível, o leito do ribeirão que cortava o fundo do vale. Havia, por exemplo, uma 

propriedade aforada em um logradouro referido como “Barra, ao pé da ponte e córrego”. Na 

“rua da Barra que vai para o Ouro Preto, pela parte do córrego que compreende até o arraial 

do Pinheiro”, havia 13 propriedades aforadas nesse segmento da via que levava até o referido 

arraial do Pinheiro. Os nomes dados às ruas demonstram a clara ligação que existia com os 

cursos d‟água do fundo do vale.  

Esse arraial do Pinheiro, compósito do distrito do Antônio Dias, parece ter se 

desenvolvido mais ou menos em conjunto com a ocupação da Barra, já que as referências 

relacionadas ao Pinheiro estiveram sempre ligadas à Barra. Além dos 13 aforamentos 

supracitados, havia outras 12 propriedades que tinham suas referências ligadas tanto a Barra 

quanto ao Pinheiro: “Barra e paragem do Pinheiro”; “Rua da Barra e Arraial do Pinheiro, indo 

para o Padre Faria”; “Rua da Barra, junto ao Pinheiro”; e “Rua da Barra, paragem do 

Pinheiro”.  

Um dos aspectos mais relevantes da consolidação institucional da câmara de Vila 

Rica dentro do arraial do Antônio Dias pode ser visto no cadastro das propriedades que 

ocupavam o “Arraial dos Paulistas do Antônio Dias”. Como já visto anteriormente, no início 

do século XVIII, existiam, ao menos, dois assentamentos que carregaram o nome de “arraial 

dos Paulistas” em Vila Rica, um no Ouro Preto e outro no Antônio Dias. De nomenclatura 

que remete aos conflitos entre paulistas e emboabas do início do século XVIII e 

eminentemente ligados à atividade mineral, esses arraiais “paulistas” eram locais onde o 

direito da câmara para os foros e, logo, sua autoridade fiscal podiam ser contestados tanto 

pelo uso da terra para as atividades extrativas como pela posse dos proprietários que se 

estabeleceram antes da fundação da câmara.  

Apesar dos fatores relacionados à isenção dos foros decorrente das atividades 

minerais e à dificuldade do estabelecimento da autoridade camarária na região, em 1767, 
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foram anotadas 48 propriedades foreiras no Arraial dos Paulistas, a maior parte delas 

referenciada como “Arraial dos Paulistas”. Algumas subdivisões apresentadas no cadastro 

desse Arraial dos Paulistas, no entanto, indicam que persistia, de forma clara, sua ligação com 

os morros de Vila Rica e, consequentemente, com os serviços de mineração que, por ali, 

existiam. Referências como “Arraial dos Paulistas, na fralda do morro”, “Arraial dos 

Paulistas, no caminho de carro que vai para as pedreiras do morro desta Vila” ou “Arraial dos 

Paulistas, no Tapanhuacanga” são designações flagrantes dessa relação de proximidade entre 

a parte habitada de Vila Rica e os serviços de mineração, persistente em diversas regiões da 

vila
357

.  

Esses flagrantes da convivência entre o espaço urbano de Vila Rica e os serviços 

minerais que ali se praticavam continuam perceptíveis na região que englobava o Alto da 

Cruz, o Padre Faria e o Taquaral. A julgar pela quantidade de aforamentos, a junção dessas 

três regiões era uma das partes mais povoadas de toda a vila. Ao todo, havia, nessas três 

regiões juntas, 320 aforamentos, numericamente somente atrás da região do arraial do Ouro 

Preto
358

.  

Mas era também onde mais proximamente se davam os contatos entre o cenário 

mais urbanizado da vila e os serviços minerais dos morros, que constituíam, ao mesmo tempo, 

a própria razão da ocupação e do estabelecimento dos moradores, e uma ameaça a suas 

propriedades. Assim, a região do Padre Faria seguia como um demonstrativo da forma como a 

relação entre a permanência e provisoriedade se dava na Vila Rica setecentista. 

Em 1767, o arraial do Padre Faria estava organizado em sete pontos de ocupação 

mais consolidados, entre arruamentos, becos e regiões de adros de capelas que ali existiam. 

Dispunha de suas “ruas direitas”, o que, normalmente, indicava arruamentos mais bem 

estabelecidos e organizados de forma mais perene. Ali, coexistiam as regiões de ocupação dos 

becos e travessas, geralmente relacionadas ao morro que encimava o arraial, conhecido como 

Tapanhuacanga. 

A “Rua Direita do Padre Faria, que principia a Ponte de Antônio Dias”, tinha 63 

propriedades aforadas. Essa “Rua Direita do Padre Faria” começava, então, na ponte de 

Antônio Dias e correspondia a toda a extensão da ladeira que levava ao Alto da Cruz, 

passando pela igreja de Santa Efigênia. Também englobava as propriedades que ficavam na 
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região conhecida como “Vira-Saia” ou “Vira-e-Sai”, onde ficavam 11 das 63 propriedades 

nesse arruamento
359

.  

Essa “Rua Direita do Padre Faria” aparece desde os primeiros registros de 

aforamento de Vila Rica, sob diversos nomes como, por exemplo, “ladeira da Cruz das 

Almas, descendo para o Antônio Dias” ou “ladeira que vai para o Padre Faria”
360

. Esse trecho, 

juntamente com quase todo o arraial do Antônio Dias, estava ausente do Livro do Tombo de 

1737, sem motivo explicitado. E aqui, então, é possível fazer uma aproximação do 

crescimento da autoridade fiscal da câmara no decorrer do século XVIII.  

As propriedades foreiras do Antônio Dias e dessa “Rua Direita do Padre Faria”, 

somadas, correspondiam a 232 em um universo de 939 propriedades anotadas como foreiras 

em 1767, ou seja, algo próximo a 25% (24,7% precisamente). Assim, pode-se inferir que 

cerca de ¼ das propriedades podem ter sido excluídas do Livro do Tombo de 1737 e 

recolocadas na readequação feita pelo escrivão após 30 anos. Claro que esse número consiste 

em apenas uma aproximação, mas, na falta de fontes mais precisas, não deixa de ser relevante 

a possibilidade demonstrada da ampliação da ação fiscal da câmara de Vila Rica sobre 

aqueles proprietários que negavam reconhecer suas obrigações como ocupantes da sesmaria 

da câmara e, por isso, foreiros tributários dela. Uma maior estabilidade governativa na região, 

em um contexto geral, refletia também na administração do patrimônio público de Vila Rica e 

no reconhecimento da autoridade da câmara. 

O registro das propriedades na região do Padre Faria prosseguia com a anotação 

sobre aquelas que ficavam na “Ladeira da Capela do Rosário do Padre Faria”, que formava a 

conexão entre o Alto da Cruz e as partes baixas do arraial do Padre Faria, indo até à capela do 

Rosário do Padre Faria. Nesse arruamento, foram cadastradas 61 propriedades foreiras, 

número considerável, que indica a importância da ocupação no Padre Faria no cenário de Vila 

Rica
361

. A pequena capela do Rosário, uma das primeiras da região de exploração mineral, 

talvez com menor pompa do que suas contemporâneas, matrizes do Pilar e da Conceição, 

servia como vetor fundamental da ocupação do espaço, atraindo muitos moradores e se 

tornando, possivelmente, uma via de movimento considerável, ainda que afastada das áreas 

centrais de Vila Rica. 
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Mas a região do Padre Faria se conectava de forma muito direta com os serviços 

minerais do morro. Essa conexão, percebida no Livro do Tombo de 1737, havia, inclusive, se 

ampliado 30 anos depois. Das proximidades da capela do Rosário do Padre Faria, as conexões 

com o morro do Tapanhuacanga eram feitas por quatro vias que seguiam caminho transversal 

à ladeira que ia do Alto da Cruz até a capela do Padre Faria. Somadas essas travessas, eram 18 

propriedades aforadas: 11 delas na “segunda travessa do Tapanhuacanga”; duas “na primeira 

travessa do Tapanhuancanga”. Essas duas travessas ligadas ao morro do Tapanhuacanga, 

possivelmente onde estavam os maiores serviços minerais de Vila Rica, já existiam desde as 

anotações no Livro do Tombo de 1737
362

. As outras duas travessas tinham, respectivamente, 

quatro e uma propriedade aforada. No logradouro referido como “beco do Marques, indo para 

o morro” era onde estavam as quatro propriedades. Outra propriedade estava localizada “junto 

ao beco que vai para o Morro do Padre Faria”, e completava o cadastro dessas propriedades 

que faziam a ligação, partindo do adro da capela do Rosário do Padre Faria
363

. Aqui, mais 

uma vez, vê-se como a proximidade entre os serviços minerais e o espaço urbano de Vila Rica 

era patente. Essa proximidade causava uma mescla de impressões sobre o espaço, 

intercalando as estruturas urbanas e de serviço.   

Essa mescla de impressões sobre o espaço continuava ainda no Padre Faria, já que 

uma grande via se constituíra após a capela daquele arraial. A via que seguia, morro acima, 

até a região da Água Limpa, que recebera o nome de “Rua Direita da Água Limpa”, já tinha 

ocupação considerável em 1737, de acordo com o Livro do Tombo. Mas os números de 1767 

merecem destaque. Eram 166 propriedades aforadas nos dois trechos em que é possível 

dividir a rua, o que fazia de toda a extensão da Rua da Água Limpa, o arruamento com mais 

propriedades aforadas em toda a Vila Rica
364

. 

No primeiro trecho, que partia das proximidades da capela do Rosário do Padre 

Faria e prosseguia morro acima até a entrada da atual Rua das Águas Férreas, estava a maior 

parte das propriedades aforadas nessa rua. Eram 116 entre as 166 ali existentes. Esse 

arruamento foi referenciado pelo escrivão como “Rua Direita que vai para Água Limpa”, 

marcando a existência de mais uma “rua direita” no espaço de Vila Rica
365

. 

O segundo trecho da rua, a “Rua da Água Limpa até o Taquaral” e correspondente 

à extensão da atual Rua das Águas Férreas, tinha 50 propriedade aforadas. Sua extensão 
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levava, como o nome deixa evidente, até as proximidades do arraial do Taquaral
366

. Uma rua 

extensa que cortava um pedaço de Vila Rica já bem afastado do centro, quase nos limites da 

vila e que era vizinha de serviços minerais de monta. Por outro lado, a rua parecia bem 

estruturada, com casas alinhadas lado a lado e um local onde a câmara tinha o controle da 

distribuição de terra.  

Talvez, conservar essa via fosse vital para o trabalho de mineração nos morros 

próximos. Além disso, há que se considerar as atividades de comércio que, certamente, eram 

praticadas nessas ruas e que tinham como principais clientes os trabalhadores do morro. Ou 

seja, a “Rua Direita da Água Limpa” era uma estrutura essencial da configuração do espaço 

urbano de Vila Rica e, mesmo afastada do centro da vila, tinha sua importância para os 

moradores ali habitavam.  

Na parte mais extrema a leste de Vila Rica, a última parte do cadastro das 

propriedades atingia o arraial do Taquaral. O arraial do Taquaral parece não ter conseguido 

desenvolver-se de forma equivalente aos outros arraiais de Vila Rica, já que se mantinha com 

poucas propriedades foreiras desde a década de 1730. As propriedades estavam distribuídas, 

primeiro, na estrada que levava até o Taquaral, numa paragem chamada de “Estiva”, onde 

havia uma propriedade aforada. Sob uma referência genérica de “Taquaral”, estavam seis das 

12 propriedades e outras três estavam no “Taquaral, junto a Capela de Nossa Senhora do 

Pilar”, que existia ali pelo menos desde 1748 e deve ter atraído os moradores para suas 

proximidades. Outras propriedades, que encerravam o cadastro foreiro, superavam o 

Taquaral, sendo que uma ficava pela parte de baixo, “que vai pelo rego d‟água”, e uma 

propriedade no “caminho adiante do Taquaral que vai para a cidade” de Mariana
367

.  

Mesmo que nem todas as propriedades façam menção direta à capela do Pilar do 

Taquaral como referência, possivelmente, o arraial do Taquaral se limitava à ocupação 

existente nas proximidades do templo que, como noutros casos de Vila Rica, também servia 

como polo de atração dos moradores, e era onde a ocupação se estabilizava primeiro. Por 

outro lado, a presença do “tapanhuacanga” indica que o Taquaral convivia de muito perto com 

os serviços minerais que se espalhavam por essa grande região de serviços minerais, acima da 

cabeça dos habitantes e dos locais onde se abriram as ruas de Vila Rica.  
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A primeira referência ao “tapanhuacanga” no cadastro das propriedades feito em 

1767 localizava-se no Antônio Dias, próxima ao “chafariz da praça”
368

. Houve outras 

menções na medição das terras do Padre Faria e no Taquaral. Ou seja, o “tapanhuacanga” 

cobria uma área vasta que ia das próximas da praça até os limites da sesmaria da câmara, 

ocupando toda a região que viria a formar o caminho das Lages, ainda de ocupação bastante 

incipiente na década de 1760.  

O cadastro das propriedades foreiras, com suas referências, ao usar a designação 

dada ao serviço mineral do morro como referência, além de mostrar sua relevância no espaço 

de Vila Rica, corrobora a visão histórica da extensão dos serviços minerais localizados na 

serra do Ouro Preto, que serve de limite da cidade ao norte
369

. O “tapanhuacanga” era parte de 

uma área de mineração “praticamente contínua”, com serviços a céu aberto, baseados em 

desmontes manuais ou hidráulicos das encostas, que encimavam toda Vila Rica. Por vezes, 

conforme relatado no caso dos desabamentos e das demolições das propriedades na rua da 

Água Limpa, entre os anos de 1751 e 1752, acidentes aconteciam e os moradores precisavam 

lidar com o prejuízo. Talvez fosse parte do ônus de se habitar uma vila que crescia conforme 

as necessidades e a chegada dos moradores, que ocupavam as terras sem que a câmara 

conseguisse acompanhar e pudesse regular as ocupações.  

A análise dos cadastros de propriedades foreiras acrescenta ainda mais um ponto 

para mostrar como a câmara de Vila Rica precisou assumir posturas dinâmicas ao longo do 

século XVIII, não só para administrar os lotes concedidos e cobrar deles os foros. Esforços 

para conceder e ordenar os lotes, prevenir contra os perigos de construções mal fabricadas ou 

em ruínas eram parte de um esforço da câmara que se sobrepunham ao esforço fiscal. Essas 

ações eram importantes para a conservação e consolidação dos caminhos, vias e ruas abertos 

na Vila Rica.  

Assim, administrar os terrenos cumpria um papel importante na consolidação 

dessas vias, ainda que suas ações estivessem calcadas muito mais pelas possibilidades de ação 

do que pelo planejamento ideal. Tratava-se de um esforço fundamental para a estabilidade da 
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 APM. CMOP, Códice 92, f. 197. 
369

 De acordo com Fernando Sobreira, 70% de toda a extensão da Serra do Ouro Preto foi alterada, revolvida ou 

remexida de alguma forma por processos de mineração no século XVIII, que englobava toda a serra que 

limitava Vila Rica pelo norte dos atuais bairros de São Cristovão até Passagem de Mariana, numa extensão de 

mais do que 10km. A mineração de ouro no século XVIII é grande exemplo da capacidade de ação geológica 

do homem sobre o espaço que ele ocupa, um exemplo de ação “antrópica” no meio físico. SOBREIRA, 

Frederico Garcia. Mineração do ouro no período colonial: alterações paisagísticas antrópicas na serra de Ouro 

Preto, Minas Gerais. Quaternary and Environmental Geosciences, v. 5, p. 55-65, 2014. 
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ocupação de Vila Rica. Condições mínimas de movimento e trânsito, sem sombra de dúvidas, 

eram uma questão imperativa para a estabilidade da ocupação de uma vila erguida em terreno 

tão íngreme e escarpado, a exemplo de Vila Rica. Administrar as terras públicas e todos os 

seus mecanismos dinâmicos era parte desse esforço pela estabilidade de Vila Rica. Mas 

quanto desse esforço retornava, de fato, aos cofres da câmara de Vila Rica? 

 

 

3.5 As rendas dos foros na receita da câmara de Vila Rica. 

 

Resta saber, todavia, que resultados práticos os esforços da câmara de Vila Rica 

para gerir o seu patrimônio fundiário geraram. Qual teria sido o peso dos foros no montante 

de receitas da câmara de Vila Rica e como essa receita, proveniente da concessão de terrenos 

aos moradores, evoluiu ao longo do século XVIII? Além disso, seria possível pesquisar a 

evasão e a inadimplência dessa receita na arrecadação total da câmara? A partir dos cadastros 

dessas propriedades foreiras, é possível analisar a relação entre um montante supostamente 

ideal a provir dos foros e quanto, de fato, a câmara conseguia arrecadar anualmente. 

Os dados sobre a receita da câmara de Vila Rica da primeira metade do século 

XVIII revelam uma receita anual média superior a 10:000$000 de réis entre os anos de 1726 e 

1760. A arrecadação máxima próxima de 18:000$000 réis, em 1751, e mínima de 5$600.000 

réis, em 1729. A variação da arrecadação dos foros ao longo de todo o século XVIII pode ser 

visualizada no gráfico seguinte. 
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*Os pontos zeros do gráfico (1723, 1744 e 1772) representam anos em não foram encontradas anotações sobre a 

receita dos foros na documentação da câmara. A documentação para é particularmente incompleta para as 

décadas de 1750 e 1760, o que explica o salto no gráfico entre 1750 – 1772. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de APM, CMOP 12; CMOP 21; CMOP 51; CMOP, Cx. 45 Doc. 63; Cx. 49 

Doc. 93; Cx. 50 Doc. 68; Cx. 53 Doc. 15; Cx. 55 Doc. 104; Cx. 59 Doc. 58; Cx. 60 Doc. 12; Cx. 63 Doc. 32; Cx. 

64 Doc. 84; Cx. 65 Doc.11; Cx. 69 Doc. 101; Cx. 71 Doc.71. Ver também: MATHIAS, Fernanda Fioravante 

Kelmer. Estudo comparativo das receitas das câmaras de Vila Rica e Vila de São João del Rei, 1719-1750. 

Cadernos de História, Belo Horizonte, v. 16, n. 25, p. 208-238, dez. 2015; SILVA, Fabiano Gomes da. O espaço 

urbano de Vila Rica e seus agentes no setecentos. Pedra e cal: os construtores de Vila Rica no século XVIII 

(1730-1800). 2007. 192f. Dissertação (Mestrado em História Social da Cultura) – Programa de Pós-graduação 

em História, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007, p. 26-70. 

 

Na década de 1720, precisamente no ano de 1722, o cadastro de propriedades 

mostra que a receita somada de todas as propriedades foreiras estava próxima a 675$000 réis, 

algo em torno de 450 oitavas de ouro. Entretanto, o que, de fato, foi arrecadado estava longe 

desse valor. Em 1721, o tesoureiro atestava ter recebido de foros 298 oitavas e 12 vinténs de 

ouro, aproximadamente, 447$000 réis ou algo em torno de 66% do montante ideal. Em 1722, 

o valor arrecadado caiu para 274 oitavas e ½ de ouro. Mas foi ainda completado por uma cota 

de 60 oitavas, recebidas de foros atrasados, entretanto, sem informações mais detalhadas. O 

valor atingia, então, 334 oitavas e ½ de ouro, a maior arrecadação proveniente dos foros na 

década de 1720. Convertidas as oitavas em réis, esse valor equivalente a 501$750 réis
370

. 
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 APM. CMOP 21, f.14; 16; 22. 
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Gráfico 2 - Foros da Câmara de Vila Rica (1721-1799) (em réis) 
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O recorte no gráfico da arrecadação dos foros mostra como a receita dos foros 

tendeu ao decréscimo desde o início da década de 1720, com uma leve recuperação na 

primeira metade da década de 1730. Durante a década de 1720, a renda dos foros esteve 

sempre abaixo dos 500$000 réis, à exceção do ano de 1722. A partir da segunda metade da 

década de 1730, é possível dizer que os esforços da câmara, como o leilão da renda dos 

aforamentos, em 1736, e a confecção do Livro do Tombo,em 1737, tiveram algum resultado, 

uma vez que a entrada em caixa proveniente dos foros tendeu a se manter acima de 500$000.  

Em 1736, a entrada dos foros no caixa da câmara demonstra que, ao menos 

financeiramente, o leilão da arrecadação dos foros foi vantajoso, em comparação com os anos 

anteriores. O valor arrecadado foi de 726$674 réis, algo próximo das 484 oitavas e meia de 

ouro. Esse valor mais do que dobrava em relação aos quase 300$000 réis (ou 200 oitavas) 

recebidos no ano anterior e era ainda superior a 687$150 réis – mais de 458 oitavas – 

recebidas em 1721, o maior valor até então. Superava, inclusive, a soma dos valores devidos 

pelas propriedades listadas do Livro do Tombo de 1737, que era de 723$187 réis, ou 482 

oitavas e ¼ de ouro. 

O que não quer dizer que o arrematante dos foros tenha necessariamente feito 

cobranças indevidas, já que ele tinha autoridade para cobrar valores em atraso. Se a diferença 

entre o valor arrecadado em 1736 e o valor ideal proveniente do cadastro de 1737 não era 

significativa – apenas duas oitavas e ¼ de ouro –, o fato de ter superado o montante ideal que 

seria estabelecido pelo cadastro das propriedades no ano seguinte mostra que o arrematante 

dos foros vinha pressionando os moradores a pagaram os foros, alguns deles sem o deverem. 

A historiadora Avanete Pereira Santos analisou as práticas de controle mais detido 

do espaço urbano da câmara de Salvador, na Bahia, durante o século XVIII e percebeu uma 

população reativa às ameaças ao seu modo de vida e, no limite, à sua existência, 

principalmente quando essas ameaças partindo dos órgãos de governo e administração. 

Operações destinadas ao controle das propriedades, aos locais onde as pessoas habitavam, 

tendiam a gerar esse tipo de reação, quase sempre articulando formas de resistência dentro das 

normas jurídicas
371

. algo que parece ter ditado a tônica das formas de administração das terras 

municipais também em Vila Rica. 
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 “[...] o que se nos afigura é o fato de a população não ficar passiva diante deste tipo de controle da Câmara, de 

modo geral, na vida da coletividade, e, no particular, de cada integrante da sociedade local. Contra isto, 

manifestavam-se reações legais dirigidas a própria Câmara, por meio de recursos judiciais, impetrados por 

pessoas penalizadas pelos veredictos indevidos e de outros mecanismos de natureza variada. [...] Por tudo isso, 
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Os foros, pela sua natureza de cobrança sobre a propriedade, sobre as moradas de 

casas dos habitantes das vilas, sobre o espaço que os indivíduos ocupavam na vila, tinham 

essa característica peculiar de aproximar câmara e a população. Por isso, rebuliços em sua 

cobrança acabavam por aumentar a tensão entre essas duas partes.  

Então, ainda que a arrecadação dos foros tenha crescido com a ação do 

arrematante, a leva de protestos e solicitações de isenção de foros que chegaram à câmara na 

segunda metade de 1736 mostra que o arrendamento dos foros teve um peso social que talvez 

não fosse esperado pelos camaristas. Esse peso pode ter atuado de forma considerável para 

que a câmara reassumisse o controle da arrecadação dos foros a partir do ano seguinte, em 

1737.. 

A partir da década de 1740, a receita anual dos foros se aproximava da cifra de 

1:000$000 réis e atingiu o valor máximo de 1:180$160 réis em 1746, quando representou 

14,25% de toda a receita anual da câmara de Vila Rica, maior proporção encontrada na 

primeira metade do século XVIII. Mas é importante considerar não só os esforços da câmara 

para fazer cobrar esse tributo como fator relevante para o seu aumento. O próprio crescimento 

e a dinâmica de Vila Rica, certamente, tiveram importância no aumento da receita dos 

foros
372

. É exatamente durante o auge da produção aurífera que a arrecadação dos foros atinge 

sua maior proporção anual dentro das receitas da câmara de Vila Rica. 

O crescimento e a dinamização do espaço urbano podem ser constatados pelas 

diversas dinâmicas empregadas em Vila Rica para a gestão das terras públicas nos meados do 

século XVIII e para a instrumentalização do Livro do Tombo de 1737. A readequação da lista 

                                                                                                                                                                                     
fica mais ou menos explícito que a ação do poder local sobre a vida urbana, visando à modelagem da paisagem 

física e arquitetônica da cidade, não era algo puramente técnico, nem destituído de tensões e conflituosidade. 

[...] Importa ainda notar que a reação da população aos mecanismos de controle quase sempre se expressa 

dentro dos marcos consentidos pela ordem legal e política, e circunscrevia razões de natureza material e 

econômica. Isto é, ao contestar o poder disciplinador da Câmara no tocante aos projetos e empreendimentos 

privados, a população o fazia muito menos por motivos conscientes e ideológicos e muito mais por 

conveniência pratica. A lógica de sua reação era garantir os meios de sobrevivência, independente de um 

padrão pré-fixado, no caso, de modelos arquitetônicos e urbanísticos. Todavia, isso não nega a possibilidade de 

que esse comportamento contestador pudesse ser portador de recusas e sentimentos contra a ordem das coisas, 

em dimensões mais profundas, ditadas pela Câmara, na esteira e em obediência a uma política oriunda de 

Lisboa”. SOUZA, Avanete Pereira de. Poder local e urbanização. Poder local e cotidiano: a Câmara de 

Salvador no século XVIII. 1996. 214f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 1996, p. 91-94.  
372

 MATHIAS, Fernanda Fioravante Kelmer. Estudo comparativo das receitas das câmaras de Vila Rica e Vila 

de São João del Rei, 1719-1750. Cadernos de História, Belo Horizonte, v. 16, n. 25, p. 208-238, dez. 2015; 

SILVA, Fabiano Gomes da. O espaço urbano de Vila Rica e seus agentes no setecentos. Pedra e cal: os 

construtores de Vila Rica no século XVIII (1730-1800). 2007. 192f. Dissertação (Mestrado em História Social 

da Cultura) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

2007, p. 26-70. 
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de propriedades foreiras feita pelo escrivão da câmara, em 1767, de certa forma, materializa 

esse crescimento do espaço urbano da vila. Em 30 anos, o número de propriedades foreiras 

mais do que dobrou, passando de 459, em 1737, para 953, em 1767, e foi acompanhado pelo 

crescimento do montante ideal dos foros a serem arrecadados, que saltou de 723$187 réis (ou 

482 oitavas e ¼ de ouro) para 1:476$421 (ou 984 oitavas e ¼ de ouro)
373

. 

Os dados da receita da câmara de Vila Rica são particularmente incompletos para 

a década de 1760. A partir da década de 1770, esses dados mostram os rendimentos da câmara 

afetados pela crise da extração aurífera.. Nas três últimas décadas do século XVIII, a 

arrecadação tributária recuou para uma média anual de não mais do que 6:000$000 anuais. 

Esteve, inclusive, abaixo dos 5:000$000 réis, no quinquênio entre 1785 e 1789 e acabou por 

fechar o século XVIII retornando à casa do 6:000$000 réis
374

; na primeira metade do século 

os valores foram superiores a 10:000$000. 

Os foros, entretanto, não seguiriam essa tendência de queda e se mantiveram 

próximos à 1:000$000 de arrecadação anual, mesmo nos finais do século XVIII. A câmara de 

Vila Rica, inclusive, chegou a conseguir arrecadações consideráveis com os foros, através de 

esforços para cobrar valores que, há muito, se encontravam atrasados
375

. Essa prática de 

cobrar os foros atrasados junto com a cobrança anual foi comum durante todo o século XVIII, 

como fez ainda em 1722 ou mesmo como estava autorizado a cobrar o arrematante dos foros 

em 1736. Na parte final do século XVIII, a queda nos rendimentos provenientes diretamente 

da mineração parece ter estimulado a câmara a acertar débitos em atraso. 

Em 1779, a listagem e a cobrança dos devedores dos foros dirigida pelo escrivão 

da câmara, Antônio José Coelho Velho, produziu um resultado completamente extraordinário 

de arrecadação, infelizmente sem grandes explicações deixadas na fonte. Naquele ano, foram 

arrecadadas 3763 oitavas, ¼ e quatro vinténs de ouro provenientes dos foros. Convertidas à 
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 APM. CMOP, Códices 38, 40 e 92.  
374

 Esses dados médios da receita da câmara de Vila Rica na parte final do século XVIII estão em: 

DAMASCENO, Nicole de Oliveira Alves; FERREIRA, Luciana Viana. A exposição em Minas: o papel das 

câmaras municipais de Mariana e Vila Rica na assistência de crianças abandonadas (1775-1800). In: ANAIS 

DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, 

2009, p. 2031-2042. Disponível em: http://www.pph.uem.br/cih/anais/trabalhos/430.pdf 
375

 No último quartel do século XVIII, os anos de 1779, 1782, 1785, 1790 e 1799 apresentam arrecadação com 

os foros superior a 1:400$000 réis, valor que, idealmente, a câmara deveria receber de acordo com o cadastro 

de 1767. Ao passo que, em 1797, o valor arrecadado foi de apenas 167$250, valor pouco superior a 10% do 

montante total. Nos demais anos, a arrecadação esteve entre valores próximos a 800$000 e 1:400$000 réis. 

APM. CMOP, Cx. 49 Doc. 93; Cx. 50 Doc. 68; Cx. 53 Doc. 15; Cx. 55 Doc. 104; Cx. 59 Doc. 57, 58; Cx. 60 

Doc. 12; Cx. 63 Doc. 32; Cx. 64 Doc. 84; Cx. 65 Doc. 11; Cx. 69 Doc. 101; Cx. 71 Doc. 71.  
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razão de 1$500 réis cada oitava, representava a vultuosa soma de 5:644$875 réis, valor que se 

aproximava das receitas anuais médias da câmara nessa época
376

.  

Um ponto fora da curva do gráfico que indica duas coisas. A primeira delas é que 

a câmara tendia a arrecadar valores abaixo do que idealmente deveria receber de foros, como 

se procurasse não ameaçar as necessidades mais básicas dos moradores. Conforme apontado 

acima, isso pode ser visto como uma estratégia para garantir a governança das localidades no 

espaço colonial e diminuir as tensões entre a câmara e os moradores. Porém, quando a 

necessidade se impunha, a câmara botava em funcionamento mecanismos mais insistentes 

para realizar a cobrança. Pode-se dizer que a câmara de Vila Rica tinha esse capital, ao qual 

recorria nas ocasiões em que as rendas gerais dela entravam em declínio. É certo que esses 

esforços tinham uma eficiência variada na captação de recursos, mas nem por isso deixavam 

de ser usados. 

O segundo ponto, e que aqui se junta com as percepções mais gerais sobre a 

flutuação da arrecadação dos foros no último quartel do século XVIII, diz respeito à 

estabilidade dos valores médios arrecadados com os foros desde a metade do século XVIII, 

época do auge da extração aurífera na região. O fato da arrecadação dos foros ter se mantido 

estável mesmo com a crise e a retração das atividades mineradoras tem algo a dizer sobre a 

percepção da decadência na região de Vila Rica e a forma como essa suposta decadência se 

manifestou no espaço da vila, nos finais do século XVIII e no início do século XIX, a 

considerar os foros como uma forma de mensurar o movimento e a dinâmica imobiliária no 

espaço urbano de Vila Rica.  

O espaço de Vila Rica, assim como o restante da capitania, parece ter absorvido a 

decadência dos serviços minerais, deslocando a sua forma produtiva para outros campos
377

. 

Enquanto capital administrativa de Minas Gerais, sede de comarca e vila, o que lhe garantia 

movimentação constante de pessoas e demandas diversas, Vila Rica manteve-se como centro 

importante e dinâmico de comércio e produção de bens de consumo de uma forma geral. Do 

ponto de vista dos terrenos e propriedades imobiliárias, é possível dizer que entre 1767 e 
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 APM. CMOP, Cx. 53 Doc. 15, f. 58. 
377

 Faço referência aqui à ideia de “acomodação evolutiva” trabalhada principalmente por Douglas Libby e Carla 

Maria Carvalho de Almeida. No sexto e último capítulo deste trabalho, mostro com mais detalhes como algumas 

práticas dos moradores no espaço urbano de Vila Rica se alteraram durante a parte final do século XVIII e como 

isso se conecta com as alterações produtivas do conjunto da capitania. LIBBY, Douglas. Transformação e 

trabalho em economia escravista. Minas Gerais, século XIX. São Paulo: Ed. Nova Brasilienses, 1988. 404 p. 

ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e pobres em Minas Gerais: produção e hierarquização social no 

mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2010. 236 p. 
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1809, quando a câmara promoveu uma nova reorganização no cadastro dos terrenos foreiros, 

Vila Rica manteve-se, ao menos em números absolutos, estável. 

Em 1809, foram cadastradas 1.008 propriedades distribuídas em 29 ruas e outros 

logradouros
378

. Os números são bastante próximos dos observados no recadastramento das 

propriedades foreiras feito em 1767, quando foram anotadas 953 propriedades foreiras 

distribuídas também em 29 logradouros
379

. Em seus aspectos físicos, é perceptível que a 

maior parte dos terrenos seguia ainda as marcantes características da ocupação no século 

XVIII: terrenos estreitos e alongados com a fachada ocupando entre duas e quatro braças; 

eram 607, entre os 1.008, os terrenos com fachada nesse intervalo, relação que aparece nos 

tombos de 1737 e de 1767. Alguns terrenos maiores, com 60, 70, 84 e 92 braças, apareciam, 

porém unitariamente. Os dois terrenos maiores terrenos aforados em Vila Rica possuíam 

grandiosas 312 e 320 braças, ao que passo que, em 1767, o maior terreno aforado tinha 80 

braças
380

.  

Acerca da tipologia das propriedades, 915 entre as 1.008 propriedades cadastradas 

foram referidas como casas, uma maioria bastante considerável, assim como nos 

tombamentos anteriores. O recadastramento de 1767 não traz anotações sobre a tipologia das 

propriedades que permitam alguma comparação aqui. Mas alguns dados sobre as propriedade 

cadastradas em 1809 indicam algumas alterações nas práticas do espaço que ocorriam.  

As chácaras haviam se multiplicado e já eram 32 assim precisamente referidas e 

estavam espalhadas nos pontos mais extremos da vila. No Passa Dez, por exemplo, os dois 

maiores terrenos aforados em Vila Rica, que ocupavam 312 e 320 braças
381

. A existência 

dessas chácaras indica o estabelecimento de um sistema produtivo e de abastecimento intra-

urbano em Vila Rica.  

                                                           
378

 Christiane Montalvão organizou esses dados para sua dissertação de mestrado, a quem devo agradecimentos 

pela cessão do material, fundamental para esse exercício de análise. MONTALVÃO, Christiane. A distribuição 

do espaço em Vila Rica no princípio do século XIX; Anexo 1 – Tombos de Vila Rica, 1809-1812. Livro 12, 

Volume 152. Composição social e distribuição espacial dos habitantes de Vila Rica na década de 1810. 2015. 

126f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de 

Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015, p. 60-75, p. 97-119. 
379

 APM. CMOP, Códice 92. 
380

MONTALVÃO, Christiane. A distribuição do espaço em Vila Rica no princípio do século XIX; Anexo 1 – 

Tombos de Vila Rica, 1809-1812. Livro 12, Volume 152. Composição social e distribuição espacial dos 

habitantes de Vila Rica na década de 1810. 2015. 126f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de 

Pós-graduação em História, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015, p. 60-75, p.97-119. 
381

MONTALVÃO, Christiane. A distribuição do espaço em Vila Rica no princípio do século XIX; Anexo 1 – 

Tombos de Vila Rica, 1809-1812. Livro 12, Volume 152. Composição social e distribuição espacial dos 

habitantes de Vila Rica na década de 1810. 2015. 126f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de 
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Além disso, havia um baixo número de terrenos sem construção alguma no espaço 

da vila, 26 entre os 1.008 cadastrados, e apenas um terreno referenciado como “casas 

demolidas”. Isso é indicativo de que alguma estabilidade da ocupação fora conseguida. O 

Livro do Tombo de 1809 indica que Vila Rica chegava ao final da primeira década do século 

XIX com uma configuração urbana muito parecida com aquela que os aforamentos permitem 

observar em 1767. As alterações na forma de lidar com o espaço certamente ocorreram, como 

uma adequação às condições e situações intraurbanas que se colocavam aos moradores. 

 

Mapa 4 – Vila Rica, final do século XVIII. 

 

 

*** 

 

Nas três últimas décadas do século XVIII, Vila Rica já tinha a aparência 

consolidada. Embora alguns templos barrocos, por exemplo, ainda fossem receber notáveis e 

requintadas ampliações, Vila Rica tinha superado, no geral, aquela aparência de acampamento 

provisório, umbilicalmente ligado aos serviços minerais e o traçado urbano setecentista já 
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estava bastante configurado, como mostra a comparação entre os mapas 3 e mapa 4, relativos 

à 1767 e ao final do século XVIII, respectivamente. Uma visão das ruas de Vila Rica daria a 

clara impressão de que as Minas “já não eram um mundo por fazer”
382

. O auge da extração de 

ouro e da afluência de pessoas já havia passado, e o espaço ocupado delineava sua aparência 

definitiva de Vila Rica. 

Entretanto, mesmo nas áreas mais centrais da vila, construções suntuosas de pedra 

e cal e casas assobradadas conviviam lado a lado com exemplares, em menor número 

certamente, daquelas construções provisórias e casinhas precárias de pau-a-pique. Essa 

convivência e persistência desses elementos no espaço foi uma marca da formação de Vila 

Rica em todo o século XVIII.  

Em 1767, ano em que o escrivão da câmara promoveu a reorganização dos foros, 

levando em consideração as informações sobre a produção e a exportação de ouro e dos 

registros populacionais, Vila Rica talvez estivesse passando pelo auge da sua movimentação 

humana, ainda na esperança de um achado de monta. O fato de as propriedades foreiras terem 

dobrado entre 1737 e 1767 mostra a intensa movimentação da população em Vila Rica nessas 

três décadas. O crescimento dessa vila do auge da extração da aurífera, flagrado nos registros 

foreiros, indica pontos de referências variados no espaço. Esses pontos de referência, 

certamente, eram aqueles que eram levados em conta pelos próprios moradores.  

A imagem que a reorganização dos foros feitas em Vila Rica remete, para além de 

uma aglomeração humana em franco desenvolvimento – abertura e ocupação de ruas, 

instalação de equipamentos urbanos, como pontes e chafarizes, construção de novas capelas e 

igrejas –, é a imagem de uma povoação multinucleada, com diversos focos de ocupação mais 

ou menos espaçados, com desenvolvimento autônomo.  

Então, pode-se dizer que a pluralidade das referências representa, de alguma 

forma, a pluralidade de experiências que esses moradores tinham no espaço de Vila Rica. As 

informações encontradas nos cadastros foreiros de Vila Rica mostram o desenvolvimento de 

um espaço urbano em núcleos diversos com bastante autonomia entre si, como dito acima. 

Mais do que isso, a investigação dos aforamentos indica em cada um desses núcleos, com 

suas capelas, suas pontes, suas “ruas direitas”, experiências diversas de abordagem do espaço. 

Experiências tão plurais quanto as várias “ruas direitas” que se espalhavam pelos bairros de 
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Vila Rica. Juntamente com essas ruas “direitas”, indicativas dos múltiplos centros da vila, as 

ruas “novas” surgidas ao longo do século XVIII mostram um processo dinâmico e contínuo 

de produção do espaço. 

Nos meados do século XVIII, é notável que as experiências e a prática do espaço 

assumam caráter bastante difuso e dinâmico. Tão difuso quanto as várias “ruas direitas” que 

surgiram no espaço de Vila Rica; tão dinâmico quanto as suas ruas “novas”. As experiências 

de centralidade para os praticantes do espaço de Vila Rica eram múltiplas, o que corrobora 

com a impressão de que o seu crescimento se deu de forma mais centrífuga do que centrípeta.  

A demonstração da forma do desenvolvimento através dos Livros do Tombo 

indica uma experiência de ocupação do espaço muito plural e marcada por certa instabilidade 

de referências ou, pelo menos, por uma falta de unicidade e especificação de cada uma dessas 

referências. Mostra um processo de construção de referências no espaço que buscavam, de 

alguma forma, se afirmarem dentro de um conjunto de referências gerais. As muitas “ruas 

direitas” de Vila Rica podem ser vistas como uma expressão no espaço da fluidez dos 

referenciais sociais que constituíram essa sociedade, uma experiência de espaço cheia de 

possibilidades, fluída e maleável tal qual a sociedade mineira do século XVIII. 

Na segunda parte da tese, o objetivo é focalizar os aspectos sociais da posse de 

propriedades urbanas que os Livros do Tombo mostram para melhor contornar essa expressão 

social que se refletia no espaço. Além desses aspectos sociais presentes nos cadastros da 

câmara, o texto usará as diversas solicitações e requerimentos feitos por moradores de Vila 

Rica relacionados aos foros.  

Nesses primeiros capítulos, demonstrei como os aspectos da mobilidade da 

sociedade mineira podem ser lidos através da sua dinâmica fundiária. A seguir, retorno ao 

começo do século XVIII para novamente fazer o percurso de travessia da centúria, dessa vez, 

focalizando os dados e caracteres sociais que os registros foreiros e Livros de Tombo 

permitem. Assim, pretende-se mostrar como esse “aluvionismo social” e a mobilidade, 

características marcantes das Minas setecentistas, expressavam-se nos aspectos sociais da 

ocupação, formação e desenvolvimento de Vila Rica no século XVIII.  
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4 PRIMEIROS AFORAMENTOS E A ADMINISTRAÇÃO PORTUGUESA: 

ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS DA IMPOSIÇÃO GOVERNATIVA NO ESPAÇO DE 

VILA RICA (1711-1737) 

  

O presente capítulo realiza um retorno ao início do século XVIII para a segunda 

parte da tese. O trabalho passa a focalizar, neste e nos próximos dois capítulos, os aspectos 

sociais da repartição fundiária de Vila Rica, ao longo do século XVIII. O que as 

características e a estrutura social da repartição fundiária de Vila Rica são capazes de enunciar 

sobre os processos formativos da sociedade mineira do século XVIII? Essa é pergunta que, de 

uma forma geral, guia a segunda parte deste estudo.  

Desde os primeiros tempos da ocupação do espaço da mineração, antes ainda de 

findar o século XVII, a população se aglomerou nas proximidades dos ribeiros auríferos mais 

rentáveis. A exploração do ouro era responsável por atrair as pessoas. Os resultados da sua 

extração contribuíam para continuidade ou não da ocupação. A necessidade dos sacramentos 

católicos fez erguer as primeiras capelas e, próximo a elas, as primeiras casas de moradas
383

. 

Da parte da extração do ouro, a substituição das “lavras extensivas” pela técnica dos 

desmontes acabou gerando um processo mais efetivo de fixação dos habitantes nas regiões 

mais rentáveis, entre as quais se sobressaia a região da serra do Ouro Preto
384

. O culto católico 

e a modificação na forma de extração do ouro foram responsáveis pela dinâmica principal da 

formação dos arraiais mineiros nos anos iniciais do século XVIII. 

Com a fundação das câmaras, em 1711, e o estabelecimento de um governo único 

para a capitania de Minas Gerais, apartado das capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo, em 

1720, a institucionalização governativa da região cresceu consideravelmente. Os símbolos do 

governo e da Coroa portuguesa foram instalados em Vila Rica por essa época. Mas não só os 
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símbolos. A partir da década de 1720, vários procedimentos de controle do espaço de Vila 

Rica tomaram lugar. Todavia, esses procedimentos de controle não eram meramente 

impositivos e assistidos com passividade pelos moradores e habitantes do espaço de Vila 

Rica. 

Nas Minas setecentistas, como já dito, as vilas, sobretudo aquelas criadas nos 

primeiros anos do século XVIII, foram erigidas em locais onde já havia considerável 

ocupação do espaço. Em Vila Rica, os três núcleos principais formadores dela, o Ouro Preto, 

o Antônio Dias e o Padre Faria, já se encontravam com a ocupação em marcha. As duas 

igrejas matrizes de Vila Rica, a do Pilar do Ouro Preto e a da Conceição do Antônio Dias, já 

estavam ministrando sacramentos à população.  

O início da institucionalização governativa em Minas assistiu, então, a um choque 

entre dois polos de poder. Uma primeira representada pela “razão de Estado” e pelo poder da 

monarquia, dos quais os governadores e as instituições eram os representantes. O outro polo 

de poder era representado pela força do mando local, de um poder mais localizado, difuso e 

resistente à centralização, ou ao menos às determinações de uma distante coroa lusitana. A 

Coroa buscava se impor para fazer os rendimentos da extração aurífera verterem para a 

Lisboa, enquanto os moradores de Vila Rica não aceitariam, passivamente, a imposição de 

tributos e reagiriam, por vezes extrapolando os limites da ação legal e permitida. 

Ao longo das primeiras três décadas do século XVIII, os conflitos e disputas se 

transformaram, passando de um quadro de “soberania fragmentada” para ocorrências dentro 

das regras institucionais
385

. Essa imposição foi permeada por conflitos, tomando uma feição 

rugosa. Trata-se de um período em que tanto as instituições de governo como a ocupação em 

si ainda se solidificavam, através de uma tensão existente entre a provisoriedade e a 

estabilidade da principal região mineradora de Minas Gerais. Esses conflitos e a tentativa de 

imposição governativa podem ser lidas nas formas de ocupação do espaço e nas formas de 

controle tentadas pela câmara. Aspectos tensionais que se expressavam na formação do 

espaço de Vila Rica.  
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4.1 Estabilidade, mobilidade e as marcas no espaço: aspectos sociais da ocupação de Vila 

Rica em contexto de soberania fragmentada (1712-1722) 

 

De 1712 até 1722, intervalo da primeira leva dos registros foreiros de Vila Rica, 

foram anotados 278 terrenos foreiros à câmara, repartidos entre 251 proprietários. Apenas 24, 

menos do que 10%, dos proprietários tinham mais do que um terreno aforado, sendo que, 

desses, 21 foreiros tinham dois terrenos e três eram responsáveis pelo pagamento dos foros 

em três parcelas de terra. Um primeiro olhar, então, revela que a propriedade fundiária 

“urbana” era bastante distribuída entre os proprietários, com baixa concentração de terrenos, 

nos primeiros anos após a fundação de Vila Rica
386

. Mas como esses terrenos eram ocupados? 

Os registros foreiros não trazem detalhes sobre as características e as formas de 

ocupação dos terrenos. A maior parte dos registros não faz referência tipológica à forma de 

ocupação do terreno. Entre as 278 propriedades aforadas entre 1712 e 1722, 180 (64,7%) não 

trazem qualquer informação detalhadas acerca das propriedades. Nos registros mais 

completos, a menção as “casas” aparece 54 vezes, enquanto os “chãos” – terrenos sem 

construção – e os “ranchos” compõem 17 referências cada um
387

. 

Apesar de não ser a maioria nos registros foreiros, destaca-se a importância dos 

ranchos como estrutura primordial de habitação e de ocupação do espaço nas regiões 

mineradoras. Os ranchos, conforme afirmou Sylvio de Vasconcellos, foram uma herança da 

ocupação preliminar feita pelos paulistas na região. Por isso, remetem a uma ocupação pouco 

institucionalizada e sem a intenção de se fazer permanente. Constituíam, assim, pequenas 

habitações provisórias, “destinadas à proteção precária de seus habitantes” (...) “pouco 

interessados, de início, em se radicarem nas Minas”
388

.  

Os ranchos foram, então, a forma de abrigo utilizada nos primeiros anos da 

ocupação das Minas, aproveitando-se dos materiais existentes na região para sua construção. 

Normalmente, possuíam o formato de apenas uma água, descansando uma de bases na própria 
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inclinação do terreno. Eram simples “palhoças de barro batido (sopapo) e pau-a-pique, 

cobertas de palha ou sapé – guiados pela ocorrência do ouro”
389

. 

 “Rancho” e “arranchar”, por definição, estavam associados a condições 

provisórias e móveis da existência no espaço colonial. Sua relação com “pousadas” indica que 

eram bastante comuns nas estradas e caminhos. As definições dos dicionários da época 

apresentam uma relação entre o verbo “arranchar” e “barracas”, o que indica uma percepção 

ligada à provisoriedade e a mobilidade
390

.  

Nos primeiros anos da ocupação da região de Vila Rica, esses ranchos tornaram-

se compósitos fundamentais da paisagem. Geralmente, eram de volume retangular, por vezes 

quadrado, quase sempre formando um volume único e, em sua primeira formatação, não 

tinham quaisquer divisões internas
391

. A existência dos ranchos não se restringia somente aos 

espaços de mineração; faziam parte também da paisagem nas regiões mais centrais de Vila 

Rica. Nas primeiras décadas do século XVIII, esses ranchos tiveram uma importância 

fundamental para a fixação da população na região.  

Em seu estudo sobre as primeiras décadas de Vila Rica, Donald Ramos destacou a 

importância das terras ao redor das propriedades para o cultivo e a criação de animais, como 

porcos e galinhas
392

. Os registros foreiros feitos até 1722 dão indícios da existência de 
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estrutura e espaços ocupados voltados para cultivo de itens básicos para a sobrevivência da 

população na região.  

Nas anotações sobre as propriedades foreiros tomadas entre 1712 e 1722, 

apareceram quatro “quintais”, dois “cercados” e, unitariamente, um “engenho”, uma “horta” e 

uma porção de “terras”
393

. De alguma forma, essas estruturas, ainda que não aparecessem em 

grande número nas anotações, expressavam a luta pela fixação frente às dificuldades que a 

região da mineração, montanhosa, escarpada e distante impunha aos primeiros aventureiros 

que ali procuraram se instalar.  

Investigando mais proximamente o percurso dos foros dos principais foreiros da 

câmara nessa primeira década, é possível captar uma busca de estabilidade no espaço da vila. 

Mas essa estabilidade não era alcançada facilmente e nem por todos os homens. Muitas vezes, 

a busca de estabilidade no espaço colonial exigia intenso movimento por parte dos homens. 

Esse movimento pode explicar, em certa medida, a razão pela qual muitos dos foreiros 

desaparecem da documentação em Vila Rica rapidamente, no início do século XVIII. Os 

casos dos três maiores foreiros – em quantidade de terrenos – podem ser ilustrativos dessa 

relação entre mobilidade e estabilidade no espaço colonial em formação.  

Em junho de 1712, um certo João Francisco aforou uma braça de terra vizinha das 

casas que já possuía no Antônio Dias, na denominada “travessa que vai da rua direita para rua 

da ponte”, com o objetivo declarado de “alargar suas casas”
394

. Meses depois, em outubro do 

mesmo ano, João Francisco assumiu a responsabilidade sobre quatro braças de terra no 

“arraial dos Paulistas”, também no Antônio Dias
395

. Na época da solicitação de aforamento, o 

arraial dos paulistas do Antônio Dias era um eminente espaço minerador de Vila Rica e, 

mesmo sem ter acesso mais preciso à trajetória de vida desse personagem quase anônimo, é 

possível inferir algumas questões sobre a ocupação do espaço por essa época em Vila Rica. 

Ao menos três caminhos diferentes podem ter sido tomados pelo foreiro, 

excluindo a construção de casas para morada própria, a considerar que, meses antes, João 

Francisco tinha solicitado a braça de terra para ampliar as casas que já possuía. Que João 

Francisco solicitasse as terras para atuar diretamente como minerador é pouco provável já que 

a câmara não tinha autoridade para conceder aforamentos diretamente em terras onde se 

explorava ouro, mas isso não exclui a possibilidade de sua atuação como minerador; ele 
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poderia usar o terreno concedido para erguer um rancho que pudesse servir de abrigo aos 

escravos e de guarda para as ferramentas e instrumentos que utilizava. Ou João Francisco, 

talvez, tivesse algum interesse em ocupar espaço para se aproximar dos locais onde o ouro era 

retirado para exercer algum ofício, mecânico ou comercial, nas proximidades. E ainda poderia 

visar ganhos com a própria terra, trespassando-a a um terceiro. 

Impossível dizer qual estratégia foi adotada por João Francisco ou afirmar com 

certeza se teve sucesso ou não. O fato é que, segundo os registros dos foros da câmara, em 

anotações datadas de 1716, essa parcela de terras foi dividida entre dois novos foreiros, em 

pedaços de duas braças cada um, que passaram a um certo “da Costa”
396

 e ao alferes Baltazar 

de São Paio. Como não há nenhuma referência sobre o abandono das casas, é de se presumir 

que João Francisco tenha conseguido algum ganho nessas transações.  

Anos depois, em 1722, João Francisco solicitou à câmara a sua terceira parcela de 

terras. Um terreno de duas braças de terra localizado na Ladeira do Ouro Preto, um dos 

principais arruamentos do espaço da vila, que ficava nas proximidades da Igreja Matriz do 

Pilar e no caminho que levava em direção ao morro de Santa Quitéria e à praça
397

. Esse 

reaparecimento de João Francisco na documentação dos foros pode indicar um tipo de 

movimentação em busca da estabilidade, já que a Ladeira do Ouro Preto era uma importante 

via do espaço do núcleo mais desenvolvido de Vila Rica, que era o arraial do Ouro Preto. A 

fixação e a estabilidade que a vida de João Francisco tomou depois de estabelecido na Ladeira 

do Ouro Preto pode ser constada pela sua manutenção como foreiro do mesmo terreno no 

Livro do Tombo de 1737. Sua propriedade só trocou de mãos em julho de 1778, mais de meio 

século depois do aforamento original
398

. 

Em maio de 1714, Cosme Barbosa de Amorim aforou, na câmara, duas braças e 

meia de terra. O terreno estava localizado nos “fundos do seu rancho” e faria frente para a 

“Rua da Cadeia”, no Antônio Dias. Apesar de não haver menção direta à ampliação da 

propriedade já existente, como no caso citado acima, essa ideia fica implícita. Menos de dois 

anos depois, em 1716, esse mesmo terreno já tinha mudado de mãos e passado a outros dois 

proprietários, André Coelho Brandão e um certo “Antônio”, sem qualquer menção de que o 
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antigo proprietário, Cosme Barbosa, tenha abandonado o terreno. Um indício de que é 

possível que esse terreno tenha sido negociado
399

. 

Três anos depois, em 1719, Cosme Barbosa de Amorim solicitou outros dois 

terrenos à câmara, localizados no Antônio Dias, possivelmente próximos um ao outro: um 

deles, na “rua da Cadeia”, media três braças, e o outro na “fim da rua que vai da Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição para a Cadeia”, com três braças e meia
400

. Mas as estratégias 

traçadas por Cosme parecem não ter surtido o efeito esperado, já que o foreiro acabou por 

abrir mão desses dois terrenos. Nas três braças e meia que estavam no fim da rua que ia da 

igreja da Conceição para a cadeia, o foreiro não aproveitou o terreno e as terras ficaram 

devolutas. As outras três braças de terra, na Rua da Cadeia, passaram a Antônio Antunes 

Ribeiro, conforme consta em uma anotação sem referência de data. Cosme, por sua vez, 

desaparece da documentação. 

Pantaleão das Neves é o terceiro e último foreiro que teve anotado três 

aforamentos nessa primeira fase dos registros da câmara de Vila Rica. Em junho de 1718, ele 

solicitou o primeiro aforamento: um terreno ainda sem construções – “chãos” – com duas 

braças e meia de testada na “Rua Nova abaixo da Casa da Câmara”
401

. Ou seja, na região 

próxima à praça do morro de Santa Quitéria, que era o principal vetor da ocupação das terras 

na vila. Meses depois, em outubro do mesmo ano, Pantaleão das Neves aforou outra parcela 

de terra também de duas braças e meia, localizadas nas proximidades da praça e na mesma 

“rua nova”
402

.  

Não fica claro se essas propriedades eram vizinhas entre si, já que não constam os 

limites de terreno em nenhum dos dois registros. Assim, é impossível afirmar que a segunda 

solicitação de terras tinha como objetivo a ampliação da propriedade, mesmo porque 

Pantaleão passou o primeiro aforamento a Maria Lopes, numa transferência que não traz 

informações sobre data, o que dificulta qualquer aproximação mais precisa com esse caso. De 

todo modo, Pantaleão ainda continuava proprietário de um terreno na região próxima à praça 

e pode ter usado o terreno negociado para levantar algum recurso, não necessariamente 

financeiro. 
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No ano seguinte, 1719, Pantaleão das Neves fez um investimento em um terreno 

distante das suas outras propriedades. Segundo os registros da câmara, ele aforou duas braças 

de terra no Caquende, vizinhas do Reverendo Domingos Soares Côrrea e, ao que parece, 

conservou, enquanto pôde, a posse dessas terras, uma vez que não constam anotações sobre a 

transferência ou a devolução do terreno no registro
403

. A falta de continuidade nas 

informações sobre Pantaleão impede qualquer conclusão sobre a finalidade que tinham tais 

terras e sobre qual destino ele teve. Assim como Cosme Barbosa, desaparece da 

documentação e não consta como foreiro da câmara posteriormente. 

Esses exemplos mostram como movimentação e estabilidade eram correlatas nas 

práticas do espaço de Vila Rica nas primeiras décadas do século XVIII, o que, de certa forma, 

indica uma ocupação instável e uma fluidez social que se expressavam nesse espaço. Tem-se, 

por um lado, homens que solicitavam terrenos, os dividiam e passavam para terceiros e, 

posteriormente, ressurgiam como foreiros noutras partes da vila e permanecem como titulares 

dos aforamentos por longos anos. Por outro lado, aqueles que desaparecem da documentação 

são uma mostra de que nem todos conseguiam alcançar a estabilidade no centro da exploração 

mineral na América Portuguesa, como forma de participar daquela dinâmica que se instalava 

na região.  

Em meio a uma multidão de pessoas pouco conhecidas da história que vão e vêm 

da documentação, alguns personagens mais ilustres auxiliam a compreender como as 

diferenças sociopolíticas nos primeiros anos após a fundação da câmara de Vila Rica podem 

ser lidas na posse fundiária. Duas importantes figuras dos primeiros anos depois de instituição 

da governança municipal nas minas e que estiveram envolvidos nas disputas pelo poder na 

região são casos exemplares. São eles o capitão-mor Henrique Lopes e Pascoal da Silva 

Guimarães. Suas histórias estão encravadas na história da formação de Vila Rica e na 

ocupação e formação do seu espaço urbano
404

. 
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O início da trajetória de ambos é bastante parecido até suas respectivas instalações 

na região de Minas. Ambos eram portugueses de nascimento, sem traços de nobreza familiar. 

Não se tem notícia exata dos motivos que levaram Pascoal da Silva a migrar para a América 

portuguesa. Henrique Lopes, entretanto, foi degredado de Portugal após uma condenação por 

assassinato. Os dois estabeleceram-se, primeiro, no Rio de Janeiro e, envolvidos com o 

comércio volante de mercadorias diversas, acabaram chegando à região da serra do Ouro 

Preto entre o final do século XVII e início do século XVIII
405

.  

Estabelecidos ao redor das lavras auríferas da região do Ouro Preto, Henrique 

Lopes e Pascoal da Silva enriqueceram com o comércio, sobretudo com o importante e 

lucrativo negócio do fornecimento de carnes na região. Homens de múltiplas atividades, 

também se envolveram diretamente com a exploração do ouro. Em 1711, os dois faziam parte 

do grupo de 23 signatários da carta de criação de Vila Rica, colocando-os como “homens 

bons” da localidade. Não demorou muito para que alcançasse patentes militares: Henrique 

Lopes se tornou “capitão-mor” em 1713 e Pascoal da Silva, “mestre de campo”. No campo da 

administração da câmara, Henrique Lopes nunca esteve nos quadros de vereadores da 

instituição, apesar de estar entre os signatários da carta de ereção de Vila Rica. Já Pascoal da 

Silva esteve mais diretamente envolvido com a câmara e serviu como juiz ordinário dela em 

1719
406

. 

Henrique Lopes tornou-se figura com importante participação na política e na 

administração das Minas após a Guerra dos Emboabas, na segunda década do século XVIII. 

Sua principal manobra para se consolidar em Vila Rica foi a construção de uma casa para 

hospedagem dos governadores, o conhecido “Palácio Velho”, na região do Antônio Dias. 

Colocado à disposição para uso do governador D. Pedro de Almeida pela primeira vez em 

1717, o imóvel custou ao capitão-mor a considerável quantia de 2.083 oitavas de ouro
407

. Era 

o preço para impressionar o governador e tornar-se, literalmente, vizinho do poder. 
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Nas proximidades do terreno do palácio, no arraial de Antônio Dias, Henrique 

Lopes constava como foreiro já no ano de 1712, logo após a constituição da câmara. O 

registro de sua propriedade ocupa a terceira folha do Códice 1 da câmara municipal de Vila 

Rica. Seu rancho ocupava uma área com 10 braças de frente, sobre a qual reconhecia sua 

obrigação de pagar o foro anual de cinco oitavas de ouro. O pedido de terras incluía, 

explicitamente, além dos chãos que ocupava a construção, as suas “lavras”. Por serem terras 

minerais, acabaram isentas dos foros pela câmara
408

. Pode-se aventar que Henrique Lopes 

conhecesse a isenção do foro que era praticada em terras minerais, mas talvez fizesse questão 

de se manter em situação regular com a câmara municipal. 

A análise da trajetória de vida de Henrique Lopes mostra um caso dos arranjos e 

estratégias que eram necessários para que a fixação e a estabilidade desses homens na região 

de exploração aurífera ocorressem. Henrique Alves, de início, envolvido com o comércio 

volante, chegado às Minas do Rio de Janeiro, estabeleceu-se em Vila Rica e se movimentou 

nessa sociedade de tal forma que conseguiu ganhos que o levaram a participar da assinatura 

da carta de ereção de Vila Rica. A casa erguida pelo capitão-mor Henrique Lopes tornou-se 

palácio e residência oficial dos governadores. Atrelado aos acontecimentos econômicos, 

sociais e políticos da formação institucional das Minas setecentistas, o alcance da trajetória de 

vida de Henrique Alves teve, como elemento-chave, a proximidade espacial e política com os 

governadores. 

Já Pascoal da Silva Guimarães se tornara um homem rico e poderoso, senhor de 

mais de uma centena de escravos, comerciante e minerador na região de Vila Rica ainda no 

início do século XVIII. Dono do maior serviço mineral dos primeiros tempos das minas, 

Pascoal da Silva teria sido o responsável pela introdução da forma de mineração de “talho 

aberto”, que expandiu os serviços minerais morro acima
409

.  
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Constituiu vasta rede clientelar enquanto exerceu suas atividades nas Minas. 

Antes de Henrique Lopes, Pascoal da Silva procurou estabelecer uma proximidade física e 

política com o governador, a qual, muito provavelmente, serviu de vantagem nos seus 

negócios e na sua trajetória. Chegou a hospedar, em sua casa e as suas custas, o governador, 

Antônio de Albuquerque, quando este foi às minas para fundar as câmaras, em 1711
410

. Nesse 

mesmo ano, recebeu do mesmo governador uma sesmaria de uma légua de testada, na 

imprecisa região do “Itaponhacanga”, morro que encimava os arraiais fundadores de Vila 

Rica, e que era coincidente com a localidade onde Pascoal havia estabelecido seu grande 

serviço mineral
411

.  

O mestre-de-campo se tornou uma referência no espaço da vila a ponto de toda 

uma localidade levar seu nome o “Morro de Pascoal da Silva”. Três termos de aforamento, 

datados de 1713, têm o logradouro com referência direta ao “morro de Pascoal da Silva” ou 

ao “morro do mestre-de-campo”. Mais do que uma liderança, o poderio político e econômico, 

juntamente com a extensão dos serviços minerais, transformaram o mestre-de-campo Pascoal 

da Silva Guimarães em uma referência espacial e geográfica para os moradores de Vila 

Rica
412

.  

Todavia, em algum tempo da década de 1710, Pascoal da Silva passou a 

confrontar a imposição da estrutura administrativa e de governo da Coroa portuguesa nas 

Minas, que ameaçavam seus negócios e, consequentemente, a sua condição de potentado local 

em Vila Rica. Em menos de uma década, entre 1711 e a eclosão do motim de 1720, Pascoal 

da Silva passou de anfitrião do governador a condenado, por se rebelar contra as ordens da 

Coroa e, diretamente, contra a imposição de certas autoridades em Vila Rica e a pessoa do 

governador, D. Pedro de Almeida
413

. E é aqui, no contexto do motim de 1720, que as histórias 
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de Pascoal da Silva e de Henrique Lopes se separam e passam a caminhar em direções 

opostas.  

O capitão-mor Henrique Lopes foi vizinho e anfitrião dos governadores, entre 

1717 e sua morte na década de 1730. Os recepcionava e era responsável pelo suprimento do 

palácio nos governos de D. Pedro de Almeida, de D. Lourenço de Almeida, principalmente, e 

de Martinho de Pina e Proença, último residente no palácio do arraial de Antônio Dias. Ainda 

que as condições da construção não fossem comparáveis com os palácios reinóis, o capitão-

mor não poupou esforços para diminuir a aspereza do viver em colônias para os governadores. 

O inventário de Henrique Lopes, analisado por Tarcísio de Souza Gaspar, mostra uma grande 

quantidade de móveis, utensílios e quinquilharias que tinham por objetivo tornar a estadia dos 

governadores mais confortável. Um “ambiente cortesão” encravado na aurífera serra do Ouro 

Preto
414

. 

Henrique Lopes marcou sua presença no espaço de Vila Rica como um 

benemérito. Em testamento, deixou 700 missas, a ½ oitava de ouro cada uma, a serem ditas na 
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poder de Pascoal da Silva, ridicularizando-o pelas ruas de Vila Rica por causa de uma dívida que lhe era 
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Igreja Matriz do Antônio Dias, onde foi sepultado. Deixou legados para algumas irmandades 

sediadas em Vila Rica. O palácio construído para a recepção dos governadores também foi 

deixado pelo capitão-mor como benesse à câmara de Vila Rica, após sua morte
415

.  

Por sua vez, Pascoal da Silva, condenado pela incitação da revolta de 1720, 

marcou sua presença no espaço de Vila Rica de uma forma mais abarbarada. Por ocasião do 

motim, Pascoal da Silva teve os bens confiscados e o afamado “morro de Pascoal da Silva” 

foi incendiado, juntamente com as casas de outros sectários que ficaram nas proximidades. 

Pascoal da Silva foi ainda enviado preso para ser julgado em Portugal.  

A imagem que se conhece de Pascoal da Silva emerge Discurso histórico e 

político sobre a Revolta de 1720, normalmente atribuído a D. Pedro de Almeida e, por isso, 

carregado de intencionalidades evidentes. Nesse relato, Pascoal da Silva foi tratado como um 

homem de comportamento dúbio e mal-agradecido às boas intenções que o governador tinha 

com ele. De acordo com o Discurso, Pascoal da Silva “alentou sempre a traição porque era 

oficioso e malévolo, modesto e refolhado, brando e vingativo”. Sua propriedade foi descrita 

como uma “cidadela ou baluarte contra os assaltos da justiça, que lá não podia entrar.” 

Pascoal da Silva tinha quase 300 escravos e comandava todo o comércio que se exercia no 

morro próximo a sua propriedade. Da sua cidadela, ele “tiranizava” o morro, “querendo-se 

fazer senhor à força da maior parte dele”
416

. 

Quando estabeleceu a punição à Pascoal da Silva, D. Pedro de Almeida, 

possivelmente, pensara em uma forma de desfazer a associação entre a localidade, a 

“cidadela”, e o potentado, expurgando-o de Vila Rica. Ao contrário da figura de Henrique 

Lopes, que com suas importantes ações ao lado do governo, tornou um importante nome em 

Vila Rica até o final de sua vida, Pascoal da Silva teve o morro que levava seu nome 

incendiado e foi expulso da vila. A força punitiva do Estado se sobrepunha à ingerência dos 

potentados locais, ainda que sobre as cinzas sempre restasse o lume das sedições e das 

irregularidades. E o espaço de Vila Rica articulava-se de maneira relacional. 

É possível se apoiar na definição de “espaço social” utilizada por Pierre Bourdieu 

para entender essa relação entre o espaço e a sociedade em Vila Rica. Sua definição de espaço 
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pressupõe um aspecto relacional das posições dos agentes no espaço como forma de criar 

afastamento e/ou proximidade, em uma existência no espaço que é, sobretudo, relacional. 

Para Bourdieu, é importante entender as razões práticas e uma realidade empírica como forma 

de capturar uma lógica mais profunda do mundo social
417

. No caso das duas trajetórias aqui 

expostas, é possível notar que tanto Henrique Lopes como Pascoal da Silva buscaram de uma 

forma prática, como coloca Pierre Bourdieu, tornarem-se próximos do poder e se relacionar 

com os espaços de poder na Vila Rica do começo do século XVIII. Henrique Lopes teve mais 

sucesso e, de fato, consolidou-se no espaço de Vila Rica, tanto de forma física como de forma 

social. Pascoal da Silva, entretanto, teve um destino menos fortuito. 

Não obstante as perdas sofridas por Pascoal Guimarães, o destino mais trágico de 

toda a rebelião foi o de Felipe dos Santos
418

. A conhecida sedição que levou seu nome não 

apenas representa o clima de instabilidade das Minas Gerais, mas também a sorte de um 

homem simples que almejava a riqueza. Português, Felipe dos Santos veio para América 

deixando sua esposa no reino. Nas Minas pelo menos desde 1713, Felipe dos Santos se 

aproximou de Pascoal da Silva e exerceu diversas atividades à mando do mestre-de-campo. 

Atuava, principalmente, como tropeiro. No espectro político, Felipe dos Santos parecia 

depositar muita confiança na capacidade de atuação de Pascoal da Silva e, por isso, atuou “tão 

às claras” durante o levante de 1720
419

. Ao invés da ascensão social, Felipe dos Santos 
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conheceu a sentença exemplar de D. Pedro de Almeida. De tropeiro ligado aos potentados 

locais, Felipe dos Santos acabou sentenciado à execução sumária pelo governador
420

, 

Conforme apontado no início do capítulo, o governo de D. Pedro de Almeida nas 

Minas representou um momento em que se inicia de forma mais efetiva a institucionalização 

governativa das Minas. Nesse contexto, dois polos de poder acabaram se chocando e 

representavam duas formas distintas de pensar o “Estado”. De uma parte, uma vertente 

representada pela “Razão de Estado” e pelo poder da monarquia, da qual D. Pedro de Almeida 

era o representante; e, da outra, uma força de mando local, de um poder mais localizado, 

difuso e resistente à centralização
421

.  

A própria natureza do Discurso Histórico e Político¸ de autoria duvidosa, mas 

escrito para defender a atitude arbitrária do governador, que não tinha autoridade para julgar e 

mandar executar sumariamente as penas, entre elas a pena de morte aplicada à Felipe dos 

Santos, é relevador dessa tensão existente entre esses polos de poder. Os desdobramentos da 

rebelião, como o processo movido por Pascoal da Silva contra D. Pedro de Almeida pelos 

prejuízos que lhe foram causados e o ostracismo ao qual o então governador de Minas foi 

submetido após seu retorno à corte, mostram como esse embate ainda era incerto dentro das 

perspectivas de governo da Coroa portuguesa nos inícios do século XVIII
422

.  

Os registros mais conhecidos sobre Felipe dos Santos se devem à sua participação 

na revolta, já que teve os bens confiscados e, posteriormente, postos em pregão para 

pagamento de dívidas e das custas do próprio processo pelo qual foi julgado e condenado. 

Quando ainda era mais um na multidão que ocupava a região de Vila Rica, Felipe dos Santos 

tinha um rancho no Antônio Dias e solicitou um aforamento, em 1714, de cinco braças de 

terra, contíguas a esse rancho que possuía
423

. Era, então, mais um entre os muitos foreiros da 
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câmara que buscava alguma estabilidade e previsibilidade para sua existência; mais um que 

procurava acrescentar um pedaço de terra para melhor se acomodar ao lugar em que vivia. O 

terreno solicitado ficava na “Rua que vai do Pelourinho para o Antônio Dias”, ou seja, na rua 

que descia do morro de Santa Quitéria para o arraial de Antônio Dias, e possivelmente, ficava 

nos fundos da Igreja da Conceição.  

Através de suas escolhas e estratégias, de seus vínculos estabelecidos pelas 

práticas comerciais, Felipe dos Santos conseguiu alguma estabilidade em Vila Rica. Sua 

proximidade com Pascoal da Silva, todavia, acabou custando-lhe a vida. Quando seus bens 

foram arrolados e postos em pregão, em 1721, ano seguinte à rebelião, nele constavam as 

propriedades imóveis, uma casa e um “rancho coberto de telhas”, no Antônio Dias, 

certamente ocupando o terreno que consta no aforamento em seu nome. Além disso, tinha três 

escravos em idade produtiva, dois homens e uma mulher, e outros dois, um “muito velho” e 

outro “moleque”
424

. De fato, não eram bens que concediam a Felipe dos Santos a condição de 

homem rico, entretanto, eram suficientes para salvá-lo da indigência e, nesse ponto, deveria 

ser crucial também a proximidade com Pascoal da Silva. 

Dos casos particulares à visão mais geral, o cadastro das propriedades foreiras 

dessa primeira parte do século XVIII mostra a feição da sociedade que se estabeleceu em Vila 

Rica durante os primeiros anos da exploração aurífera. Entre os 278 terrenos aforados pela 

câmara entre 1712 e 1722, 270 foram solicitados por homens. Mulheres apareceram como 

foreiras em sete registros. E um único registro traz a curiosa e não comum menção a um casal 

como proprietário
425

.  

A predominância de proprietários homens não é explicada de forma suficiente 

somente pelo caráter patriarcal e pela posição feminina nas sociedades de Antigo Regime – 

matriz daquela que se estabeleceu em Minas Gerais. Muito embora seja difícil rastrear com 

precisão, é presumível que, nas primeiras décadas da ocupação das minas, havia um 

considerável desequilíbrio entre homens e mulheres
426

. O princípio dessa organização social 
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de predomínio masculino se refletia no forma como essas expedições ao interior se 

organizavam.  

A ação de invadir os sertões e promover “descobrimento” foi um fato essencial na 

dinâmica colonial na segunda metade do século XVII. Mas essas ações eram, quase sempre, 

dependentes de iniciativas particulares. O objetivo principal dessas expedições, ainda que 

velado, era a captura de índios, que os habitantes do planalto de São Paulo usavam como 

mão-de-obra. Ainda que em segundo plano, a esperança e a busca por metais e pedras sempre 

esteve no horizonte desses homens que partiam rumo ao desconhecido interior da América. 

Caso tivessem sucesso nessas empreitadas, abria-se a oportunidade de conseguir alguma 

nobilitação ou mercê régia. Eram assim que os “paulistas”, emulando o “estilo heroico de 

Fernão Dias Paes”, encaravam suas entradas
427

.  

Na esteira desses descobrimentos, ocorreu o estabelecimento de serviços minerais 

rentáveis que justificassem a peleja pela fixação na região do Ouro Preto, próxima aos 

descobertos originais do Tripuí. A proliferação das notícias sobre os ricos descobertos na 

região do Ouro Preto atraiu homens de diversas partes, não só da colônia, como do reino
428

.  
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A maior parte dos registros foreiros da câmara de Vila Rica não traz qualquer 

indicativo social do solicitante de terras, além do nome; o que, de certa forma, solidifica a 

impressão de uma sociedade formada, em sua maioria, por homens que não tinham qualquer 

traço de distinção social e, talvez, estivessem ali atrás dessa possibilidade. 

Entre aqueles em que os traços de distinção social, destacam-se os militares, com 

12 terrenos aforados. As patentes que aparecem são a de capitão, como proprietários de oito 

terrenos; somente o capitão Antônio Francisco de Miranda era proprietário de mais do que um 

terreno. Unitariamente, apareciam outros seis capitães: João de Araújo da Silveira, José 

Pereira de Brito, Antônio Ribeiro da Silva Fontes, João Magalhães Ferreira, Jorge da Fonseca 

Freire e João de Barros Rego. O já mencionado benfeitor do palácio do governador, Henrique 

Lopes, junto com Manoel Antunes de Azevedo, eram proprietários com a patente de capitão-

mor e tinham um terreno cada um, assim como o capitão-de-cavalos, Leonel da Gama Teles, 

proprietário de uma porção de terras no arraial do Padre Faria. Completava a lista dos 

militares, o alferes Baltazar de São Paio
429

. 

Apareciam ainda nos traços de distinção social, cargos ligados ao exercício de 

funções jurídicas, como “Doutor” (provavelmente advogado) Agostinho Guido, proprietário 

de um terreno na “Rua formosa que vai da Casa de Câmara para o morro”. Havia ainda quatro 

“licenciados” proprietários de um terreno cada um: Manoel Mendes, Pedro da Costa, José 

Luís Pereira e João Nunes, todos eles residentes no Antônio Dias
430

.  

Os religiosos presentes em Vila Rica eram foreiros de cinco terrenos, com 

destaque para o padre Valentim Soares do Couto, proprietários de dois terrenos, um no 

Caquende e outro no Arraial dos Paulistas do Ouro Preto. Bernardo Miguel de Brito e Manoel 

Francisco Sobreira eram proprietário de terrenos em lugares incertos da vila que traziam como 

referências, respectivamente, a “Ladeira que vai para o morro” e da “ponte para cima”. 
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Completava a lista o reverendo padre Jeronimo Pereira, que na parte do córrego que ia do 

Antônio Dias para o Padre Faria, possuía uma horta
431

. 

Em menor número, como proprietários de apenas dois terrenos, foi possível 

identificar dois oficiais mecânicos. Francisco João, oficial de pedreiro, aforou um terreno “no 

fundo do Padre Faria, subindo para o morro”. Manoel de Graça, que era ferrador, ficou 

responsável pelo aforamento na Rua dos Paulistas. Chama a atenção neste ultimo caso que se 

tratava de um homem forro
432

. Apesar de ser um único caso e não ser possível detalhar mais 

precisamente as ações de Manoel da Graça, a presença de um ex-escravo exercendo um ofício 

mecânico em Vila Rica ainda no começo do século XVIII, enuncia as possibilidades de 

movimento social abertas pela mineração face à rigidez da estrutura de Antigo Regime. 

As mulheres, como dito acima, eram proprietárias de sete terrenos foreiro em Vila 

Rica. Eram sete terrenos e sete proprietárias diferentes. Mariana do Rosário era proprietária 

desde pelo menos 1712 de casas no “fundo do Arraial dos Paulistas, junto ao córrego das 

lavras que vem do Tripuí entrando no Ouro Preto.” Outras três foreiras tinham suas 

propriedades em áreas centrais da vila: Magdalena Vieira, Maria de Barros e Brites da Costa 

tinham suas propriedades no “caminho que vai do Ouro Preto para Antônio Dias”, ou seja, 

onde se consolidaria a chamada Rua Direita. Ana Bezerra era proprietária no “Arraial dos 

Paulistas”, mas diferente de Mariana do Rosário, tratava-se do arraial paulista do Antônio 

Dias
433

. 

Completam a lista das mulheres foreiras os dois casos que mais chamaram a 

atenção. Duas forras, uma certa Joana – sobrenome ilegível – e Maria da Cruz eram foreiras 

em regiões centrais de Vila Rica, sendo que Joana tinha o seu terreno no caminho que levava 

do Ouro Preto para a Casa de Câmara, a futura Rua Direita e Maria da Cruz, era proprietária 

de um terreno na “rua nova da praça”, um arruamento que corria paralelo ao caminho 

principal que levava do Ouro Preto para a praça. Assim como no caso do ferreiro Manoel da 

Graça, mostra-se a forma como a sociedade que se fixava em Minas Gerais a partir da 

mineração abriria alguns espaços de mobilidade social que seriam fundamentais nas 

características dessa sociedade. 

A visão de Sergio Buarque de Holanda de que a existência nas minas seria capaz 

de aplainar “diferenças e distâncias entre os homens e, em numerosos, casos de livres e 
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escravos” parece encontrar aqui alguma ressonância. Para o autor, a hierarquia social em 

Minas era marcada por certo “igualitarismo”, associada às fartas oportunidades de serviços a 

se exercer em Minas, servindo de “reforço ao cunho democrático” e móbil da formação social 

em Minas
434

.  

Como uma sociedade de matriz hierárquica, a sociedade que se estabeleceu nas 

Minas forjou também a sua própria hierarquização. A matriz organizativa da vida social era, 

por certo, a portuguesa do Antigo Regime. Nas Minas, todavia, tal matriz se reinventou e se 

reajustou frente às contingências observadas na extração do ouro; um reajuste que, apesar de 

não ser exatamente uma novidade em se tratando de territórios coloniais de uma forma geral, 

foi mais radical muito em razão da velocidade com que a formação e ajustamento dos 

referenciais sociais se colocavam
435

. 

Muito embora a historiografia já tenha relativizado longamente o aspecto 

“democrático”, como excesso de oportunidades, que o texto do autor dá a entender, é fato 

havia uma abertura maior aos novos arranjos sociais e um espaço considerável de mobilidade 

e fluidez
436

. Essa fluidez da sociedade era reforçada pela “qualidade” das pessoas que se 

lançavam na busca do ouro. A oportunidade lançada pela mineração chamaria a atenção de 

pessoas aventureiras e sem muito a perder
437

. Mas não demorou muito para que comerciantes 

de abastança variada, estabelecidos nas praças litorâneas do Rio de Janeiro e Salvador, 

principalmente, percebessem o mercado que se abria em Minas e lançassem mão de 

empreendimentos para movimentação de cargas para a região. No mais das vezes, não faziam 

por si próprios, mas enviando comissários para fixar na região e, assim, iam estendendo suas 
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redes de negócios até o interior
438

. Envolvidos no comércio de diversas maneiras, homens 

como os já citados Henrique Lopes e Pascoal da Silva – em que se pesem seus problemas 

vindouros com o governador – se tornaram ricos e poderosos em Vila Rica; figuras principais, 

“homens bons”, como atesta a assinatura de ambos na carta de criação da vila, que 

começavam a estabelecer as bases da solidificação social na região. Oficiais mecânicos 

também rapidamente perceberiam o mercado que se abriu naquelas regiões do interior da 

América portuguesa. 

A ebulição interna dos referenciais sociais nas Minas Gerais foi marcante no 

início do século XVIII: uma sociedade que assim como o ouro era aluvial, de estrutura 

movediça
439

. A sociedade que se formou nas Minas foi caracterizada como sui generis, 

resultado da quantidade de elementos que concorreram para sua formação e da própria 

natureza da mineração. Mas marcada pela penúria geral da população
440

. 

Personagens corriqueiros como era Felipe dos Santos antes da revolta, os “João 

Francisco”, os “Cosme” e muitos outros buscavam, com suas parcas posses, ter alguma 

estabilidade de existência no espaço das minas. Se estabelecer na região significava participar 

daquela dinâmica econômica que ali se desenrolava. Como Felipe dos Santos, alguns 

moradores inclusos na lista dos primeiros aforamentos de Vila Rica solicitavam as terras 

explicitamente para acrescentar à propriedade que já possuíam. Entre os registros de 

aforamento, 16 fazem menção explícita a “alargar a propriedade” ou “reedificar as casas”. 

Apesar de as intenções mais detalhadas não serem muito recorrentes na documentação, alguns 

desses casos são um pouco mais específicos. Por exemplo, o registro de Pedro Gomes de 

terras que “queria aforar as casas para reedificá-las e acrescentar nos fundos”, feito em 

1712
441

. Esse acréscimo feito aos fundos das propriedades quase sempre tem relação direta 

com a formação de quintais, que eram estruturas domésticas urbanas importantíssimas na 

                                                           
438

 FURTADO, Júnia. Homens de negócio. A interiorização da metrópole e do comércio nas Minas setecentistas. 

2 ed. São Paulo: Ed. Hucitec, 2006, 203p; FRAGOSO, João Luís Ribeiro; GUEDES, Roberto. Notas sobre a 

transformação e a consolidação do sistema econômico do Atlântico luso no século XVIII. FRAGOSO, João 

Luís Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Brasil colonial [recurso eletrônico]: volume 3. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p. 8-49.  
439

 “Essa espécie de ordenação forçada, puramente exterior, não consegue dissimular ali a ebulição íntima. (...) O 

que de tudo ressalta é a estrutura movediça que se desmancha, em partes, e se recompõe continuadamente, ao 

sabor de contingências imprevisíveis.” HOLANDA, Sérgio Buarque de. "Metais e Pedras Preciosas", 

In:___________. (org.) História Geral da Civilização Brasileira. tomo I, vol. 2. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2003, p.330. 
440

 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira do século XVIII. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1982. 
441

 APM. CMOP. Códice 1, f. 20v. 



209 
 

209 
 

produção do sustento primário dos habitantes, essenciais para a fixação e a estabilidade das 

povoações – muito embora seja difícil mensurar sua capacidade produtiva exata.  

No mesmo ano de 1712, Inácio de Souza Silva solicitou terras na “Rua Direita de 

Antônio Dias, da parte do Arraial a que chamam de dos Paulistas”; queria “quatro braças de 

chãos de fronte para umas casas que tinha em Antônio Dias, com seus fundos suficientes para 

fazer uns quintais em dos ditos fundos”
442

. Alargar as propriedades, fazer quintais nos fundos 

para produzir um mínimo necessário e ocupar de forma mais consistente o espaço da vila são 

características que refletem essa busca por estabilidade e pela consolidação da ocupação. 

Os primeiros registros de aforamento da câmara mostram indícios da mobilidade 

dos habitantes das Minas nos primeiros anos após a fundação das câmaras. 150 das 278 – ou 

54% – propriedades registradas trocaram de mãos pelo menos uma vez; 24 delas tiveram dois 

ou mais proprietários
443

. Todavia, ao que parece, a câmara de Vila Rica estava interessada 

apenas em saber quem seria o responsável pelo pagamento do foro, já que as fontes relativas 

aos foros trazem somente a anotação da troca do proprietário, sem maiores detalhes. 

Contudo, um registro do Livro de Tombo de 1737, copiado pelo escrivão 

encarregado de produzir o cadastro das propriedades foreiras, deixou uma brecha sobre o 

valor de uma propriedade urbana na primeira década da fundação de Vila Rica. As casas que 

João do Couto Carreira possuía em um terreno que ocupava 15 braças, situado na Rua Nova 

da Praça, tiveram o aforamento regularizado pela câmara em 17 de setembro de 1718. É 

bastante provável que o foreiro já ocupasse o terreno antes da confecção do termo de 

aforamento e que tenha regularizado a posse somente para conseguir negociar parte da 

propriedade, porque, três dias depois, em 20 de setembro, uma nota lateral ao registro do 

aforamento indica que o foreiro passou duas braças das 15 que possuía a Gaspar da Silva 

Borges pela quantia de 200 oitavas de ouro
444

.  

No ano seguinte, 1719, João do Couto Carreira vendeu outras duas braças e meia 

para Antônio Pereira Braga por outras 280 oitavas. Ainda conseguiu um negócio, sem 

anotação de data, com João de Barros por mais duas braças de terra e outras 280 oitavas. De 

todo, João de Couto Carreira conseguiu levantar, num curto espaço de tempo, a considerável 
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quantia de 760 oitavas de ouro somente negociando propriedades imobiliárias dentro de Vila 

Rica
445

. E, do aforamento original de 15 braças, ainda possuía oito braças e meia de terreno 

localizado na Rua Direita da Casa de Câmara da Vila. Não há especificações sobre as 

características da construção e das partes vendidas, como informações sobre se havia 

benfeitorias e de quais tipos. Todavia, pela época das transferências, não é impreciso pensar 

que, se houvesse qualquer tipo de benfeitoria na parte do imóvel que foi negociada, não seria 

algo muito elaborado. 

Por outro lado, eram recorrentes moradores que abandonavam ou que devolviam à 

câmara os terrenos sem qualquer beneficiamento. Nos primeiros registros dos aforamentos da 

câmara de Vila Rica, aparecem 37 casos de abandono ou de devolução de terrenos foreiros. 

Assim como nos casos de acréscimo de pedaços de terra aos terrenos, as anotações sobre os 

chamados “terrenos devolutos” não detalham, em grande parte dos casos, os motivos que 

levaram os foreiros a abandonarem ou a devolverem suas propriedades.  

Alguns casos indicam que os terrenos ficavam devolutos porque os foreiros não 

beneficiavam os terrenos, com a construção de casas ou ranchos, ou porque as precárias 

construções que faziam vinham ao chão – “ranchos velhos de capim” era uma expressão 

recorrente – ou ainda porque haviam se ausentado da vila. O aforamento solicitado por 

Antônio Côrrea da Cunha na “Rua dos Paulistas do Antônio Dias”, em outubro de 1718, ficou 

devoluto porque o foreiro não havia feito qualquer construção no terreno e a câmara dava 

notícia de que o foreiro tinha retornado ao Reino. Em 1713, André Ferreira solicitou um 

aforamento no “Caminho novo que vai do Ouro Preto para Antônio Dias, fazendo frente para 

o morro de Pascoal da Silva”. Seu terreno acabou ficando devoluto uma vez que “caiu o 

rancho por ser de capim”
446

.  
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Todavia, não existem muito detalhes nos documentos que permitam analisar as 

razões dessa mobilidade. Mas é possível perceber que havia uma relação de forças que 

flutuava entre a pretensão de estabilidade, por meio das tentativas de alargar ou de reedificar 

propriedades, e a mobilidade forçada pelas asperezas da vida no espaço colonial nesses 

primeiros tempos de uma ocupação do espaço menos solidificada. A fragilidade dos ranchos 

de capim, que se arruinavam rapidamente, começava, por essa época, a contrastar com casas 

mais duradouras que surgiam no cenário de Vila Rica. Se a estabilidade, acompanhada de 

riquezas, prosperidade e ascensão social, era almejada e buscada por todos e conseguida por 

alguns, a mobilidade, a decadência e a necessidade procurar outras formas de garantir a 

existência se impunha como uma realidade forçosa para muitos. 

Essa relação entre provisoriedade e abandono, de um lado, e estabilidade e 

aumento das propriedades, de outro, pode ser lido como uma forma de expressão, no espaço, 

das instabilidades que marcaram a conformação social das Minas setecentistas. Em certa 

medida, pode-se dizer que o caráter movediço da sociedade mineira era observável também 

nas práticas do espaço que os moradores levavam a efeito em Vila Rica, onde é possível 

flagrar características fluídas dessa sociedade que ali se formara. Além disso, o rápido 

crescimento da população fazia com a ocupação dos espaços se desse em um ritmo que as 

autoridades locais não conseguiam acompanhar e trouxesse problemas estruturais importantes 

para a vila central da capitania mineira
447

.  

A mobilidade e as condições provisórias de existência, em certa medida, sempre 

foram marca da ocupação do interior da América portuguesa, ao menos nos primeiros 

momentos. A ocupação do interior da América portuguesa, em especial dos espaços 

destinados à mineração aurífera, assistiu de forma recorrente o embate entre provisoriedade e 

estabilidade na constituição de seus espaços. O estabelecimento mais consolidado das 

povoações abriu espaço para esforços mais institucionalizados, principalmente partindo de 

autoridades à serviço da Coroa lusitana, na busca por (re)produzir alguns parâmetros de 

civilidade europeia durante suas expedições à regiões ermas
448

.  
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À medida que a ocupação se solidificava, buscava-se criar os ambientes propícios 

para a execução de hábitos mais civilizados, de que é talvez o exemplo principal, a 

preocupação em instituir alguns elementos da vida “urbana”, como os templos destinados aos 

cultos, casas de moradas e espaços de comércio
449

. Não teria sido essa a intenção de Henrique 

Lopes ao criar um “ambiente cortesão” ao pé do Tapanhuacanga em Vila Rica a serviço dos 

governadores?  

As construções particulares, por sua vez, eram dependentes da itinerância dos 

moradores, dos erros e acertos das estratégias usadas para garantir a sobrevivência. Nos 

primeiros tempos da ocupação das Minas, a formação e manutenção dos povoados ocorreram 

mediante a própria dinâmica trazida pelo ouro
450

. A mobilidade forçosa e a busca por 

estabilidade fizeram com que habitações provisórias de barro e cobertas de palha estivessem 

lado a lado com construções mais elaboradas, erguidas sobre bases sólidas, paredes de pedra e 

cobertas de telhas. Casas em ruína ou mesmo totalmente demolidas, das quais só restavam os 

entulhos, simultaneamente ocupavam esse espaço, conforme os registros da câmara acerca 

dos aforamentos deixam antever. 

A descrição de Russel-Wood sobre do ambiente de Vila Rica nas primeiras 

décadas do século XVIII mostra a debilidade do controle governativo na região. Pelo 

amanhecer, os arredores da vila tornavam-se um grande mercado informal, com 

estabelecimentos não registrados e sem as devidas licenças tiradas na câmara, servindo-se às 

mais diversas ilegalidades, como a venda de produtos aos escravos, que, geralmente, 

compravam com ouro extraviado nas cercanias da vila. Ali, atuavam comerciantes 

ambulantes, vendeiros, atravessadores, negras de tabuleiro e prostitutas
451

. Esse mercado 

informal que ocorria nos arreadores de Vila Rica representava um problema de espacialização 

da ação fiscal que os oficiais da câmara procuraram resolver ao longo do século XVIII, de 
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diversas formas. Entre elas, a administração das terras públicas e o controle sobre os 

proprietários de imóveis dentro de Vila Rica. 

A presença da câmara municipal no espaço da vila pretendia regulamentar, na 

medida das possibilidades, as formas de ocupação do espaço, mediante processos impositivos. 

As reclamações se dirigiam, exatamente, para a atuação fiscal da câmara de Vila Rica. Para os 

rebeldes, as taxas, os impostos e a excessiva fiscalização da câmara sobre as atividades dos 

moradores eram excessivos. Taxas sobre pesos e medidas, taxas sobre o comércio de carne, 

taxas sobre a atuação de oficiais mecânicos, taxas sobre a ocupação da terra
452

.  

Nesse ponto, é possível ver que os “contextos de soberania fragmentada”, marca 

da região mineradora no início do século XVIII, se expressavam na ocupação dos terrenos 

urbanos na região mais central da extração aurífera, sendo perceptíveis em sua 

espacialidade
453

. A relação apresentada entre estabilidade e mobilidade é flagrante dessa 

fragmentação do mando presente na ocupação da região de Vila Rica.  

Pelo menos até os finais de década de 1730, o ambiente nas Minas foi marcado 

pela instabilidade e pelas incertezas na sua governança. Essas instabilidades e incertezas 

talvez tenham feito os governadores e os oficiais que serviram na câmara deixar em espera a 

demarcação da sesmaria de Vila Rica e o cadastro das propriedades foreiras, o que foi feito 

somente em 1737
454

.  

Entre os anos da revolta de Felipe de Santos e a demarcação da sesmaria da 

câmara e o tombo das propriedades foreiras a ela, diversas questões jurídicas relacionadas 

com a posse de terrenos ocorreram. Tanto questões que envolviam moradores e a câmara de 

Vila Rica, como também questões relacionadas a tentativas de cobrança dos foros. Essa 

documentação mostra que tipo de questões que eram colocadas aos praticantes mais 
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História de Minas no século XVIII. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, 231 f.; SILVEIRA, Marco Antônio. O 

universo do indistinto. Estado e sociedade nas Minas Setecentistas (1735 – 1808). São Paulo: Editora Hucitec, 

1997, 203f. ANASTASIA, Carla Maria Junho. Vassalos rebeldes: violência coletiva nas Minas na primeira 

metade do século XVIII. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 1998. 152 p. 
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ordinários do espaço e quais eram as possibilidades de resolução. A transversalidade do tema 

da posse de terrenos dentro das vilas mineiras mostrará como é possível tecer algumas 

considerações sobre a imposição institucional e seus aspectos sociais nesse espaço colonial.  

 

 

4.2 Da soberania fragmentada aos processos judiciais: institucionalização das Minas e o 

controle do espaço em Vila Rica nas décadas 1720-30 

 

Nos anos que se seguiram à revolta de 1720, a ocupação do espaço minerador 

ainda não estava completamente estabilizada. Nesse período, ocorreu um crescimento 

considerável da estrutura burocrática e de governo da região, como forma de garantir a 

estabilidade da ocupação e o abastecimento regular de gêneros. Manter esse espaço urbano 

satisfeito de tudo o que era necessário exigia algum controle e organização
455

. 

O governo de D. Lourenço de Almeida (1721-1733), imediatamente posterior ao 

governo de D. Pedro de Almeida, foi marcado por “conflitos travados cotidianamente”, tanto 

por questões relacionadas aos direitos dos “povos”, como pelo choque entre jurisdições 

conflitantes. As instruções dadas ao novo governador das Minas pelo rei D. João V cobravam 

do governador ponderação nos diversos casos em jurisdições e interesses que fossem 

conflitantes, e atentavam para que “coibisse abusos em nome do bem público e, por outro 

lado, cuidasse para que os oficiais não ficassem sem condições de sobrevivência nas distantes 

Minas Gerais”
456

.  

 As câmaras municipais eram, então, a instituição para onde se direcionavam as 

questões mais cotidianas dos habitantes dos espaços das Minas. Muito embora a participação 

política fosse restrita e vedada a maior parte dos habitantes, as câmaras municipais tinham 

considerável respaldo e representatividade entre esses ocupantes do espaço das Minas. Um 
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 Júnia Furtado destacou que o abastecimento de gêneros e o estabelecimento de conexões comerciais regulares 

para as Minas estiveram no horizonte de preocupação das autoridades como forma de garantir o sossego da 

região. “Manter esta população abastecida do necessário para a manutenção da vida não era tarefa fácil, pois 

daí resultava a fixação de uma comunidade assentada na estrutura urbana. A preocupação da Coroa com o 

desabastecimento e a desorganização do comércio era constante e fez com que várias medidas administrativas 

fossem tomadas para favorecê-lo.” O abastecimento da capitania era tema recorrente na preocupação das 

autoridades de governo, uma vez que a falta de recursos básicos “desorganizava o mundo urbano e punha em 

risco a estabilidade social”. FURTADO, Júnia. Homens de negócio. A interiorização da metrópole e do 

comércio nas Minas setecentistas. 2 ed. São Paulo: Ed. Hucitec, 2006, p. 203.. 
456

 ATALLAH, Claudia Cristina Azeredo. Prática políticas de Antigo Regime: redes governativas e centralidade 

régia na capitania de Minas Gerais (1720-1725). Topoi, v. 12. n. 22, p. 24-43, jan./jul. 2011, p. 26. 
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“desaguadouro de tensões”, que correspondia à via direta de comunicação entre as distantes 

localidades do interior da América portuguesa e Lisboa, e que se constituía um espaço da 

articulação entre os poderes centrais e as localidades. Por isso, D. João V recomendava ao 

governador D. Lourenço de Almeida que desse ouvidos às propostas e sugestões feitas pelas 

camaristas, em referência ao cumprimento e à aplicabilidade de ordens régias naquele 

espaço
457

.  

Contudo, é importante não perder de vista que as câmaras eram um espaço de 

governo, de controle sobre a população. Ainda que houvesse um espaço de negociação e 

mesmo concessões fossem feitas aos habitantes das Minas, as câmaras agiam para se impor 

sobre a população. O ambiente urbano e de convívio próximo das vilas mineiras tornava ainda 

mais necessária a ação corriqueira da instituição camarária, uma vez que essa proximidade era 

causa de diversos conflitos cotidianos que cabiam às câmaras administrar e solucionar.  

Em Minas Gerais, depois de desbastada a “cidadela” de Pascoal da Silva, o poder 

da Coroa e de suas diferentes instâncias, entre elas, a câmara municipal, tornou-se mais 

presente no espaço de Vila Rica. Essa presença no espaço intencionava produzir símbolos que 

comunicassem aos habitantes de Vila Rica a presença dos órgãos da governança colonial na 

região e firmar os parâmetros sobre os quais a sociedade ali estava governada. Em suma, 
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 Segundo Maria de Fátima Gouvêa, que definiu as câmaras como “desaguadouro de tensões”, essas 

instituições eram locais de “representação e refúgio” das localidades. Mas também cumpriam um importante 

papel institucional como forma de consolidar, ou mesmo garantir, algum exercício de poder nas longínquas 

regiões coloniais. Para os moradores, era uma forma de representar, dialogar e garantir alguns direitos e 

benesses reais, por outro lado, a câmara garantia também que as disputas fossem direcionadas para dentro do 

aparelho da Coroa portuguesa, o que assegurava, dessa forma, a ordem do processo. As discussões recentes da 

historiografia têm apontado para as casas de câmara para além de cumpridoras de ordens e desígnios advindos 

do centro da monarquia, como veículo de expressão dos anseios dos colonos em nível local. Assim, pretende-

se abandonar a ideia de que as câmaras constituíam apenas espaços imposição do rei, e procura-se valorizar a 

ideia dessas enquanto espaços de negociação entre centro e periferia. Por outro lado, também é importante 

ressaltar o papel dos concelhos municipais como instituições governativas e impositivas sobre a população, 

ainda que houvesse espaços de negociação. A primeira pulsão de criação de vilas em Minas Gerais, de 1711 a 

1730, esteve diretamente relacionada com a necessidade de estabelecer estruturas administrativas e normatizar 

as já existentes para garantir os lucros da Coroa na exploração do seu território. GOUVEA, Maria de Fátima. O 

desaguadouro das tensões. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.). Modos de 

governar: ideias e práticas políticas no império português – séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 2005, p. 

XX-XX.; OLIVEIRA, Pablo Menezes e. Cartas, pedras, tintas e coração: as casas de câmara e a prática 

política em Minas Gerais (1711-1798). 2013. 274 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013; ATALLAH, Claudia Cristina Azeredo. Prática políticas de Antigo 

Regime: redes governativas e centralidade régia na capitania de Minas Gerais (1720-1725). Topoi, v. 12. n. 22, 

p. 24-43, jan./jul. 2011; FONSECA, Claudia Damasceno. Arraiais e vilas d´El rei. Espaço e poder nas Minas 

setecentistas. Trad. Maria Juliana Gamboni Teixeira e Claudia Damasceno Fonseca. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 2011. 731p.  
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pretendia dizer aos súditos que, apesar da distância e da aspereza daquele território, o rei e sua 

Coroa estavam presentes e os súditos lhe deviam obediência
458

.  

Diversas formas de expressão do poder e do governo da Coroa apareciam no 

espaço de Vila Rica, já nos primeiros anos após a instituição da vila. Pelo lado do governo da 

capitania, o palácio erguido pelo capitão-mor Henrique Lopes no final da década de 1710, 

residência do governador, ficava no sopé do “Tapanhuacanga”, principal região mineradora 

de Vila Rica, transformou-se num bastião e dominava a região do Antônio Dias. Na paisagem 

de Vila Rica, era um lembrete para aqueles que visavam o ouro depositado morro acima
459

. 

Com o desfecho da rebelião comandada por Pascoal da Silva, a construção dessas casas para 

abrigo do governador representou um lance concreto na estabilização do governo da capitania 

na região. 

De outra parte, a câmara municipal enfrentou dificuldades para instalar 

devidamente os seus espaços para audiências e reuniões de vereança, e faltava também espaço 

seguro o suficiente para abrigar uma cadeia. Em Vila Rica, essa situação se prolongou até 

meados da década de 1720. As primeiras atividades da câmara de Vila Rica foram realizadas 

em casas alugadas ou cedidas por algum morador, possivelmente, no arraial do Ouro Preto, 

sobre as quais não há informações mais precisas. No ano seguinte à fundação, em 1712, a 

câmara arrematou essas casas, por valor incerto. Além disso, pelo menos desde 1714, houve 

várias tentativas de leiloar em praça a construção ou a ampliação do prédio da câmara e a 

construção de um edifício seguro para cadeia de Vila Rica. Entretanto, todos os pregões 

malograram ou pelo excesso nos valores ou falta de garantia dos arrematantes. No limiar da 

década, as tensas relações entre o governador, D. Pedro de Almeida, e o juiz ordinário da 

câmara de Vila Rica, Pascoal da Silva, frearam qualquer possibilidade da câmara conseguir 

realizar a obra
460

. 

A questão se arrastou até 1723 quando a câmara acertou a compra da casa que era 

do escrivão da câmara naquela época e que ficava na praça, no alto do morro de Santa 
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 “Buscava-se forjar uma linguagem, um sistema estruturado, que expressassem sentidos comuns a todos os 

membros do corpo simbólico da sociedade. Uma língua capaz de esvaziar as especificidades de cada grupo e 

de sobrepor-se às individualidades. Uma vez que os símbolos são, por excelência, instrumentos da integração 

social, eles tornariam possível o consenso.” ANTUNES, Álvaro de Araujo; SILVEIRA, Marco Antônio. Casa 

de Câmara e Cadeia: espaços e símbolos do poder em Mariana (século XVIII). In: PEREIRA, Carlos Alberto; 

TEDESCHI, Denise Maria Ribeiro; PEREIRA, Fabrício Luiz; ALFAGALY, Crislayne Gloss Marão. O espaço 

e os construtores de Mariana (século XVIII). Ouro Preto: Ed. UFOP, 2016, p. 15-36.  
459

 GASPAR, Tarcísio de Souza. Tapanhuacanga em ruínas: história do Palácio Velho de Ouro Preto. (c.1660-

1825). 2016. 629 f. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  
460

 LOPES, Francisco Antônio. Casa da Câmara e Cadeia. Os palácios de Vila Rica. Ouro Preto no ciclo do ouro. 

Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1955, p. 87-116. 
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Quitéria, estabelecendo-se, então, no morro que dividia os dois arraiais principais, Antônio 

Dias e Ouro Preto – possivelmente na mesma casa onde se encontra atualmente instalada. 

Diversas obras de adequação precisaram ser feitas, sobretudo na cadeia, no primeiro piso do 

imóvel, que gerava mais preocupação dos vereadores. A substituição da construção de “taipa 

de pilão” por “pedra e cal” ocorreu somente na década de 1730
461

.  

Com a presença da câmara, o morro que, primeiro, era divisão entre os arraiais, 

passou, então, a um polo aglutinador. O pelourinho, que simbolicamente externava a 

existência da justiça naquelas paragens, também foi transferido para o morro de Santa 

Quitéria e colocado em frente à câmara. Até o meio do século XVIII, o pelourinho de Vila 

Rica não era mais do que uma coluna de madeira, posta em frente à câmara. A execução de 

uma coluna mais elaborada e de pedra data do final da década de 1740. Mas, de toda forma, o 

pelourinho estava ali colocado e significava que a justiça estava presente em Vila Rica. Em 

Minas Gerais, o pelourinho demarcava o espaço mais público das vilas, onde eram lidas as 

determinações régias, editais e posturas da câmara, onde eram lançados os pregões e também 

tinha a função pela qual ficou mais conhecido historicamente, onde eram punidos 

exemplarmente aqueles que cometiam crimes
462

.  

Ligada à punição dos condenados, a forca era outro espaço que pretendia dar 

visibilidade à execução da justiça nas remotas paragens mineiras. Em Vila Rica, nos anos 

após a fundação da câmara, a forca foi instalada numa localidade no alto do Caquende, no 

lugar que ficou conhecido como “campo da forca”. Como era um espaço dedicado aos 
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 LOPES, Francisco Antônio. Casa da Câmara e Cadeia. Os palácios de Vila Rica. Ouro Preto no ciclo do ouro. 

Belo Horizonte: Impressa Oficial, 1955, p. 87. 
462

 O pelourinho remete a uma tradição romana e demarca uma espécie de “padrão” da municipalidade. Sua 

ligação com “fórum” explica o porquê de estar sempre colocado nas proximidades da câmara municipal. O 

pelourinho era o símbolo da justiça aplicada às localidades. Por mais que alguns historiadores tenham 

apontando para o pelourinho como símbolo de autonomia local, não se pode desgrudar essa autonomia das 

imposições das autoridades reais sobre a localidade. Representava, por isso, uma relação de força entre os 

colonos e a imposição das leis do rei. “Constituía um instrumento e um testemunho da justiça municipal, assim 

como a prisão e a forca. Emblema da jurisdição municipal, o pelourinho era composto, geralmente, por dois ou 

três degraus, encimado por uma coluna composta de base, fuste e capitel. Era feito de madeira ou pedra, com 

argolas e, por vezes, ornamentos de ferro, chumbo e bronze. Nele, liam-se as determinações municipais, 

expunham-se os criminosos e se lhes aplicavam penas corporais, ficando a forca e o cadafalso destinados à 

pena de morte, segundo Vasco da Costa Selema.” ANTUNES, Álvaro de Araujo; SILVEIRA, Marco Antônio. 

Casa de Câmara e Cadeia: espaços e símbolos do poder em Mariana (século XVIII). In: PEREIRA, Carlos 

Alberto; TEDESCHI, Denise Maria Ribeiro; PEREIRA, Fabrício Luiz; ALFAGALY, Crislayne Gloss Marão. 

O espaço e os construtores de Mariana (século XVIII). Ouro Preto: Ed. UFOP, 2016, p. 15-36. Para os detalhes 

da construção, características do pelourinho de Vila Rica e as razões pelas quais ele foi traslado para o largo da 

igreja de São Francisco, em frente à casa do ouvidor no final do século XVIII, ver: LOPES, Francisco Antônio. 

Pelourinho. Os palácios de Vila Rica. Ouro Preto no ciclo do ouro. Belo Horizonte: Impressa Oficial, 1955, p. 

117-123.  
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segregados da sociedade, a forca foi posta em local distante da câmara e do centro do espaço 

urbano
463

.  

Mas além desses símbolos que se espalhavam por Vila Rica, a câmara tinha 

jurisdições sobre determinados espaços geográficos. Para o período colonial, havia dois 

espaços geográficos distintos, tanto em área como em forma de atuação. O primeiro deles, o 

“termo”, era amplo e referente ao espaço de exercício de todo aparato jurídico; o termo 

extrapolava o espaço mais urbanizado da vila e incluía paróquias e distritos apartados do 

centro da vila, ou seja, toda uma imprecisa região que estava sobre jurisdição da justiça que se 

exercia em Vila Rica, incluindo regiões, que, na época, eram ainda muito esparsamente 

ocupadas
464

. 

O segundo espaço geográfico que cabia à câmara de Vila Rica gerenciar era o 

espaço incluído no patrimônio fundiário da câmara doado pelo rei português, a sua sesmaria, 

que, basicamente, coincidia com a região mais urbanizada, com o núcleo das vilas. Muito 

embora incluída dentro do termo e conforme exposto em capítulo anterior, a área da sesmaria 

da câmara correspondia a uma gleba de terras que a câmara podia repartir aos moradores que 

ali quisessem habitar. Além da disposição no espaço de toda a simbologia governativa e de 

justiça da Coroa portuguesa, a câmara precisava ordenar devidamente esse espaço em que se 

aglomeravam os habitantes, e fazia isso de diversas maneiras como, por exemplo, por meio da 

realização das obras públicas pertinentes, do estabelecimento de editais e posturas públicas e 
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 É tradição recorrente em Ouro Preto associar a região denominada de Cabeças com a forca que existia. 

Entretanto, a nomenclatura Cabeças é uma referência à entrada ou ao princípio da vila, à primeira parte, à 

“cabeça” de Vila Rica; muito embora a câmara tenha, de fato, instalado a forca em um campo nas 

proximidades das “cabeças” da vila, no Alto do Caquende. Todavia, a nomenclatura da região é anterior à 

instalação da forca. Assim, é bastante provável que se trate de uma sutil coincidência histórica. A instalação da 

forca na região do Alto do Caquende, ou seja, na vertente da serra de Ouro Preto que faceava com o arraial do 

Ouro Preto, deve ter sido determinada pela menor existência de ocupação e, principalmente, de serviços 

minerais nessa região, em comparação com a face da serra do que confrontava com o Antônio Dias, o morro do 

“Tapanhuacanga”. Por fim, o traslado da forca para a região atualmente conhecida como Morro da Forca se 

deu no final do século XVIII. Sobre a forca: LOPES, Francisco Antônio. Pelourinho. Os palácios de Vila Rica. 

Ouro Preto no ciclo do ouro. Belo Horizonte: Impressa Oficial, 1955, p. 117-123; sobre o nome Cabeças: 

VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residência. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1977. 
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 Termo era o território de um concelho, sujeito à jurisdição da respectiva cidade ou vila, mas fora dos seus 

limites urbanos estritos. Pode se entender como sinônimo do espaço rural de um concelho, embora nele se 

situassem aldeias ou outros povoados. A área de um termo era muito variável de caso para caso. O conceito de 

termo, com este significado preciso de território subordinado administrativa e jurisdicionalmente a uma 

câmara, foi usado em Portugal desde a Idade Média até as reformas liberais do século XIX, e foi transposto 

para aqueles territórios do império português onde se criaram vilas e cidades de raiz. É, por isso, muito 

frequente na documentação relativa às ilhas do Atlântico ou ao Brasil, onde se fala, por exemplo, do “termo de 

Vila Rica”, da “cidade de Mariana e seu termo”, da “vila e termo de Machico” etc. O conceito também teve 

expressão, mas muito reduzida, em Angola e em Moçambique. Nas cidades, praças e fortalezas portuguesas de 

Marrocos e da Ásia, não se utilizava. BORGES, Graça Almeida. Termo. e-Dicionário da terra e do território 

no Império Português. Disponível em: <https://edittip.net/2014/06/28/termo/>. (Acesso em: 12 jun. 2018.) 
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da gestão dos aforamentos, que aqui interessa mais detidamente. Essa prática foi constante no 

século XVIII e fazia parte dos cuidados corriqueiros que a câmara precisava ter para garantir 

as condições de manutenção das vilas
465

.  

 Nas primeiras décadas do século XVIII, a questão da cobrança dos aforamentos 

ensejou alguns conflitos e querelas judiciais que podem mostrar os caminhos que a câmara 

municipal de Vila Rica usou para controlar, na medida do possível, o processo de ocupação 

das terras que compunham o seu patrimônio e quais mecanismos eram acionados para fazer 

valer o direito tributário que tinha sobre elas. Pelo lado dos moradores, será possível perceber 

que tipo de argumento eles usavam para garantir o direito de não serem tributados e quais 

concessões conseguiam com a câmara e em que condições. Indiretamente, também será 

possível elucidar a percepção dos habitantes sobre a forma como essa terra foi ocupada e 

quais eram os seus direitos sobre essa ocupação.  

Em suma, pretende-se mostrar como a tensão entre a câmara e os habitantes do 

espaço de Vila Rica se colocava em um tempo em que ainda haviam consideráveis 

propriedades erguidas antes da fundação da câmara e as estruturas e os espaços de poder ainda 

não estavam alicerçados em bases sólidas. A busca, aqui, é por acessar as percepções que 

tanto a câmara como os moradores tinham sobre as terras que ocupavam, antes mesmo da 

medição da sesmaria de Vila Rica, feita somente em 1737. Seria possível apontar para razões 

que levaram à câmara a trabalhar mais proficuamente na demarcação da sua sesmaria, 

mediante as concessões que ocasionalmente tiveram que ser feitas aos moradores pela 

incerteza das demarcações? Alguns casos pontuais que mostrar a imprecisão de questões 

relacionadas à ocupação dos terrenos urbanos podem aproximar a resposta. 

Entre os anos de 1733 e 1734, na região do Padre Faria, em Vila Rica, uma 

demarcação de aforamento foi motivo para desavenças entre alguns moradores. A desavença 

evoluiu para um pretenso questionamento da autoridade da câmara e a instituição precisou 

agir. Quando Teodósio Gonçalves Lanhoso denunciou à câmara daquela vila que o arruador 
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 Sobre a gestão do espaço urbano das vilas, ver FONSECA, Claudia Damasceno. “Rossios: formação e gestão 
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fora impedido de lhe demarcar as 12 braças de terra solicitadas nos fundos da igreja do 

Rosário, uma querela em torno da ocupação de terras tomou proporções maiores. Porque  

 

lhe sairão Manoel Pinto, Domingos Mendes, Antônio Antunes e Joseph da 

Silva e Manoel Marques, como cabeça de todos, e impedirão ao dito 

arruador, a que não arruasse mais que cinco braças e depois de as ter 

arruado, e ausentando-se o dito arruador fora o dito Marques e deitará com 

os pés as estacas que o arruador tinha posto fora, dizendo que tinha muito 

direito para gastar, fomentando com este dizer aos mais associados, 

mostrando-se nisto não só senhor absoluto e régulo, mas sim desobediente 

aos mandatos e ordens deste Senado pelo que se fazem dignos de exemplar 

castigo para emenda e satisfação de outros, e o que faz o caso mais agravante 

é o desprezo com que o dito Marques fez o sobredito caso, e ainda fazendo 

palestrar a jactância do seu delito, e a mando aos mais para que se oponham 

[oferecendo-se] com direito para pleitar quando este Senado queira fazer 

bem o dito aforamento
466

. 

 

Entretanto, desafiar a autoridade da câmara não parecia ser uma boa ideia naquele 

tempo. Manoel Marques, que, segundo o denunciante, era o “cabeça de todos”, e alguns de 

seus companheiros acabaram tendo que dar explicações de dentro da cadeia da vila, “pela 

desobediência e petulância [que] se houverão contra o mesmo Senado”
467

.  

Da cadeia, os denunciados se arrefeceram e, por depoimento, Manoel Marques 

dava uma explicação sobre suas ações para impedir a demarcação das terras solicitadas, 

ancoradas no tópico do bem público, uma vez que “era prejudicial o cercarem-se pastos ao pé 

da Vila”. E sobre o que havia dito sobre a autoridade do Senado da vila, dizia que não passava 

de um estratagema dos que solicitavam as terras, já que “como os suplicados não puderam 

consegui-lo sem impedimento, falsamente fizeram ao mesmo Senado da Câmara dizendo que 

os suplicantes tinham de palavra [descomposto] ao mesmo Senado”. O que, diziam os 

depoentes, “sendo tudo menos verdade e fabricado pelos suplicados a fim de caluniarem os 

suplicantes sendo estes pessoas quietas e pacíficas e de bom procedimento”
468

. 

Mediado pela câmara, o processo terminou com um “termo amigável de 

composição entre as partes”. Teodósio Lanhoso acabou declarando que as calúnias feitas por 

Manoel Marques à autoridade do Senado eram “menos verdade” e, assim, retirava a queixa 

que levara Manoel Marques preso à cadeia da vila. Por outro lado, Manoel Marques 
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reconhecera a demarcação das braças de terras solicitadas por Teódosio Lanhoso. Por fim, 

além de assinarem o termo se comprometendo que nesta “causa se ponha perpetua de hoje 

para todo o sempre obrigando-se por si e por seus bens a fazer a todo este termo bom e de paz 

em todo tempo”, dividiram entre si as custas do processo
469

.  

Desse exemplo, vemos como as câmaras não só trabalhavam para garantir que o 

seu direito fiscal (e financeiro) fosse respeitado, enquanto instituição dotada do patrimônio, 

como agia para mediar e solucionar os conflitos de propriedade que surgiam no contexto da 

ocupação das terras.  

 

 

4.2.1 A arrematação dos foros de 1736 e desdobramentos jurídicos em torno dos 

aforamentos  

 

No segundo capítulo desse estudo, o tópico sobre a atuação de Manoel de Brito, 

como arrematante dos foros em 1736, mostrou que as tentativas da câmara para encontrar a 

melhor forma de cobrar os foros, incluindo aí a arrematação em praça pública. Prática muito 

comum em diversas instâncias do mundo colonial, a instituição que deveria receber o tributo 

passava a um particular que o arrematava pelo maior valor oferecido, geralmente a partir de 

um valor mínimo estabelecido. A partir daí, celebrava-se o contrato, pré-condicionando 

condições que garantisse os direitos da instituição como do arrematante. Dessa forma, a 

instituição, quer fosse a Real Fazenda, o governo da Capitania ou mesmo a câmara municipal, 

garantia rendimentos mínimos, com riscos relativamente baixos, além de se desobrigar do 

empenho na cobrança.  

Por outro lado, como se tratava de um investimento feito pelo arrematante, a 

primeira perspectiva era o lucro. Assim, arrematantes de tributos não se furtariam em 

constranger as pessoas durante suas cobranças, valendo-se, muitas vezes, da capacidade de 

mobilizar argumentos em favor do seu direito de cobrança dos tributos. Se necessário fosse, 

as querelas eram resolvidas pelos aparatos legais da justiça. 

O contrato celebrado entre o “rendeiro dos foros” e a câmara garantia a 

desoneração da câmara da tarefa da cobrança dos aforamentos e passava grande autonomia ao 
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arrematante – ao menos nas letras do contrato. Alicerçado nas garantias que o contrato lhe 

dava, Manoel de Brito e seus funcionários se puseram a cobrar os foros das propriedades em 

Vila Rica. 

Acontece que esse arremate dos foros foi realizado um ano antes da demarcação 

da sesmaria do patrimônio fundiário de Vila Rica e o cadastro das propriedades foreiras, feito 

em 1737. Ainda que a câmara já aforasse terrenos aos moradores na época e muitos deles 

reconhecem suas obrigações como tributários da instituição, havia muita incerteza sobre quais 

eram exatamente as propriedades foreiras e sobre quem deveria pagar os foros. Com as 

cobranças feitas pelo rendeiro dos foros, vários pedidos de isenção de foros foram remetidos à 

câmara. Muitos moradores diziam que a cobrança os inquietava e os constrangia. A maior 

parte deles requeria o direito de “primeiro povoador” para não pagar o tributo, ou seja, 

alegavam que as propriedades eram isentas por estarem edificadas e os terrenos ocupados 

antes mesmo da criação e instalação da câmara. 

Nessas solicitações de isenção, a câmara se posicionou, invariavelmente, a favor 

dos moradores. Nos argumentos desses últimos, havia aqueles que apresentavam documentos 

que comprovavam a sua isenção; outros que utilizaram testemunhas que pudessem garantir 

que habitavam ou que os imóveis haviam sido erguidos antes mesmo de 1711, ano de 

fundação da câmara. De toda forma, isso comprova a existência de espaços de negociação e 

que, algumas vezes, a câmara precisava pender para o lado dos moradores, ainda que isso 

desagradasse um arrematante de tributos, tal como ocorreu com a relação entre Manoel de 

Brito e a instituição camarária. 

Mas essas não foram as únicas querelas em que Manoel de Brito se envolveu em 

decorrência do seu contrato de arrematação dos foros. Algumas delas evoluíram para questões 

judiciais em que o rendeiro dos foros alegava a dívida e solicitava a penhora de bens dos 

supostos devedores. Existem seis desses processos no Arquivo Histórico da Câmara de Ouro 

Preto, iniciados entre novembro de 1736 e fevereiro de 1737. Em todos eles, o autor era 

Manoel de Brito, na condição de arrematante dos foros
470

.  

Apesar do número restrito, observando-os mais de perto, é possível perceber 

como os mecanismos de justiça funcionavam para resolver essas questões cotidianas e, 

particularmente, relacionadas aos espaços de morada e terras dos habitantes de Vila Rica. O 

rendeiro dos foros teria melhor sorte nas penhoras do que teve com as requisições de isenção 
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nas quais a câmara invariavelmente ficou ao lado dos moradores? Mas, além da situação do 

rendeiro dos foros, outras questões se colocam. Como se defenderiam os moradores para fazer 

valer os seus direitos? Quais mecanismos jurídicos eram mobilizados no distante interior da 

América portuguesa, quando a ocupação ali ainda se solidificava? Seria possível fazer uma 

leitura da sociedade mineira e de sua relação com o governo em época em que a 

institucionalização administrativa e governativa das Minas ainda se assentava sobre bases 

frágeis? Sobre essas bases frágeis, para que lado a balança penderia? Para a ação impositiva 

da tributação sobre os moradores? Ou para concessões com o objetivo de garantir direitos aos 

habitantes para aquietá-los? 

Os personagens envolvidos nesses processos são diversos. Além de Manoel de 

Brito, arrematante dos foros e autor de todas as ações, uma vez que tinha recursos suficientes 

para arrematar a cobrança dos foros, os réus autuados faziam parte da diversidade que 

compunha o todo social das Minas. Dos cinco réus penhorados, existem pessoas de alguma 

distinção, com patentes militares, como o sargento-mor Gabriel Fernandes Aleixo, até pessoas 

simples, como a preta forra Francisca Rodrigues Soares. Entre eles, havia ainda Antônio 

Rodrigues, oficial mecânico que, a julgar pela penhora feita em “[asafras] de ferreiros e foles 

do mesmo ofício”, era ferreiro
471

.  

Os outros dois se misturavam na multidão que habitava as Minas sobre os quais 

não se tem informações complementares, além daquelas que é possível intuir. Antônio Gomes 

Pereira tinha, ao menos, uma escrava, que foi alvo da penhora, o que indica que não era 

indigente, mas também não era um homem de posses. Por fim, sobre Antônio Pinto de Faria, 

embora não haja qualquer menção às atividades que exercia em Vila Rica, o objeto da 

penhora – um sobrado coberto de telhas, localizado no Antônio Dias – indica que Faria tinha 

algumas posses, já que casas assobradas e cobertas de telhas não eram comuns e nem, 

certamente, baratas por essa época em Vila Rica
472

. 

Esse corte transversal na sociedade mineira representado pelos processos aqui 

elencados mostra como o aparato de justiça nas Minas era relativamente acessível, ao menos 

para os habitantes dos centros mineradores, isso ainda que em recuadas datas do século XVIII 

e no distante interior da América. Chama a atenção que, em todos esses processos, houve 
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mobilização de um corpo de advogados que, na década de 1730, já atuava em número 

considerável no espaço de Vila Rica
473

.  

Nesses cinco processos relativos à penhora por dívidas dos aforamentos foram 

citados 13 advogados diferentes pelas partes envolvidas. Não é perceptível, nesses processos, 

a atuação em conjuntos de advogados tanto pela parte da autoria dos processos como pelas 

defesas dos réus citados. Entretanto, a citação de 13 advogados é indicativa de um ambiente 

de circulação de conhecimentos jurídicos e letrados em Vila Rica, ainda na primeira metade 

do século XVIII.  

A atuação desses advogados era um fator importante de aproximação entre as 

práticas da justiça de primeira instância, aplicada e exercida nos distantes rincões do interior 

da América portuguesa, e o direito oficial, escrito e letrado. O que não quer dizer que a justiça 

foi aplicada de forma de perfeita. Houve considerável espaço para práticas desviantes ou para 

manobras feitas dentro das margens da legalidade. No espaço colonial, as distâncias serviriam 

para a distensão do rigor fiscalizador e das práticas irregulares da justiça
474

. 
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Manoel de Brito, o arrematante da cobrança, citou seis representantes como seus 

possíveis advogados nos processos: Luiz Henriques de Freitas, Francisco Vilas Boas Brum, 

Gualter Moreira de Oliveira, Antônio Caetano da Gama, José Gomes da Rocha e Francisco 

Coelho. O Doutor Luiz Henriques de Freitas foi o responsável pela representação do 

arrematante em todos os processos.  

Já pela parte dos réus, foram citados nove advogados: José Manoel de Siqueira, 

Francisco Xavier Ramos, Pedro da Afonseca Neves, Duarte Lopes de Ulhôa, Manoel da Costa 

Reis, João Tavares Amaral, José de Souto, Gaspar Vilas Boas Sacomé, Gualter Moreira de 

Oliveira e José Gomes da Rocha, esses dois últimos foram mencionados também pela parte 

do autor das penhoras em diferentes processos. Como os réus eram diferentes, aqui não é 

possível apontar uma predileção por um ou outro bacharel.  

De toda forma, a atuação desses operadores da justiça letrada em Minas Gerais 

pode ajudar a compreender a forma como manipulavam os conhecimentos jurídicos que 

tinham, e a observar, mais concretamente, como se dava a circulação desse conhecimento 

jurídico na região. Nos casos aqui estudados, ver-se-á por quais veredas entravam a solução 

dos conflitos relacionados à ocupação de terrenos e questões tributárias que se aplicavam 

sobre eles. 

Os processos tiveram duração, percurso e sentença variados, o que pode ajudar a 

observar as possibilidades para resolução desses conflitos que envolviam os aforamentos. 

Quatro deles foram resolvidos com bastante brevidade. Os processos que parecem inclusos 

indicam a existência de espaços de negociação entre as partes, de modo a solucionar conflitos 

talvez de forma mais célere e menos custosa. 

A ação que o rendeiro dos foros moveu contra Antônio Gomes Pereira se resolveu 

rapidamente
475

. Para o pagamento da dívida dos foros alegada, o rendeiro dos foros penhorou 

“uma negra de nome Caetana Mina”
476

. O processo, entretanto, não traz maiores detalhes 

sobre o valor da dívida e nem sobre a localização das casas supostamente devedoras de foros. 

O réu, Antônio Gomes Pereira, entrou com uma representação na câmara porque tendo 

mostrado os títulos de isenção dos foros que lhe tinham sido passados pela câmara de Vila 

Rica, o rendeiro dos foros lhe fez a penhora. Mesmo “havendo o conhecimento pleno da 

verdade, não quiseram os oficiais atender a eles inferindo sempre na penhora que fizeram”
477

. 
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“A vista da verdade notória”, Antônio Gomes Pereira solicitava à câmara que suspendesse a 

penhora feita, “evitando-lhe um pleito injusto” e solicitou vistas ao processo
478

.  

O advogado do réu defendia que o processo de penhora era nulo e incompetente. 

Era nulo, porque a execução da penhora não havia respeitado os seis dias “da lei em audiência 

como era preciso”. Também era inábil, porque o juízo da câmara não era “executivo nem 

contencioso, como é notório, nem do autor consta privilégio algum para nele correrem”. 

Assim, a defesa do réu solicitou que o processo fosse enviado para juízo competente – sem 

especificar qual seria – “para dizer o que faz a bem de muita justiça e pela nulidade 

penhora”
479

. 

Daí o processo não evoluiu mais. Manoel de Brito, rendeiro dos foros, assinou 

termo de desistência do processo apenas quatro dias depois de dar entrada na penhora, em 24 

de novembro de 1736. Pode ter sido orientado por seus advogados sobre a pequena 

probabilidade de vitória nos tribunais, uma vez que Antônio Gomes Pereira informava que 

tinha os “títulos” passados pela câmara que lhe garantiam a isenção dos foros. De tal forma, 

levar o processo a uma instância superior seria dispender recursos em uma causa que, 

dificilmente, seria revertida a favor do autor do processo. Antônio Gomes Pereira, de fato, não 

consta entre os foreiros postos no Livro do Tombo, feito em 1737, o que indica que sua 

propriedade era mesmo isenta dos foros. Nesse processo, o rendeiro dos foros pode ter sido, 

então, orientado a recuar. Mas ainda havia outros processos semelhantes em andamento. 

Contra o sargento-mor Gabriel Fernandes Aleixo, foi penhorado um escravo, de 

nome Francisco crioulo, que era africano de Angola. A penhora era referente a uma dívida de 

aforamento de uma propriedade situada no arraial dos Paulistas, no Antônio Dias
480

. Quando a 

penhora foi feita, o sargento-mor fez uma reclamação na câmara dizendo ter sido “penhorado 

indevidamente a requerimento do rendeiro dos foros desta vila por exorbitante quantia que 

não deve”. O sargento-mor Gabriel Fernandes Aleixo não duvidada de pagar “o que 

legitimamente devesse”, mas queria demonstrar qual era a dívida que, de fato, existia
481

.  

A atuação de advogados pela parte do réu – ou, mais precisamente, a falta dela – é 

o que chama atenção nesse processo. O sargento-mor tentou nomear advogados em duas 

oportunidades. Primeiro, tentou passar procuração para dois advogados, os doutores Manoel 
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da Costa Reis e Gualter Moreira de Oliveira A partir da negativa de ambos, o réu tentou 

passar a sua causa para o doutor João Tavares do Amaral que, após passar vista no processo, 

respondeu apenas com uma anotação “não aceito” e sua rubrica. 

Nenhuma das desistências foi explicada em pormenores. A considerar o abandono 

dos advogados que o réu nomeou, pode-se pensar que a causa fosse impossível de ser 

revertida. O rendeiro dos foros, Manoel de Brito, solicitou um termo de desistência da causa 

em maio de 1737, que dava indícios de que as partes entraram em acordo para a quitação da 

dívida que o réu e penhorado assumia ter, muito embora não constem precisamente os 

valores
482

.  

De toda forma, aqui, vê-se que, por vezes, acordos eram buscados para a 

resolução entre as partes envolvidas. Nesse litígio, ao que parece, o rendeiro dos foros tinha 

razão ao reclamar o pagamento da dívida, mas ainda teria que negociar o pagamento com o 

devedor. Em Vila Rica, os espaços de negociação eram amplos e, algumas vezes, a justiça 

acontecia fora dos auditórios.  

Em dezembro de 1736, foi a vez de Antônio Rodrigues ser acionado pelo 

arrematante dos foros para o pagamento de uma suposta dívida de foros. Antônio Rodrigues 

era morador no morro do Padre Faria e provavelmente um oficial mecânico ferreiro, a 

considerar que o rendeiro dos foros lhe sequestrou “uma [asafra] de ferreiro e outros foles do 

mesmo ofício” para a satisfação da dívida que alegava ter a receber
483

. Em janeiro de 1737, o 

juiz ordinário da câmara de Vila Rica julgou a penhora por nula, “visto não constar dívida 

certa e líquida porque haja ter lugar o executivo da ação”. Manoel de Brito, autor do processo, 

foi condenado a arcar com as custas do processo, que totalizou duas oitavas e meia e dois 

vinténs
484

.  

A menção à localidade da propriedade que seria devedora do foro, no “morro do 

Padre Faria”, pode ter relação com a inexistência da dívida. Havia muita incerteza sobre as 

áreas de “morro” e a cobrança dos aforamentos em Vila Rica. Frequentemente, essas áreas de 

morro estiveram associadas às atividades minerais e, logo, fora da alçada de cobrança dos 

aforamentos
485

. Essa isenção presumida das áreas de morros deve ter facilitado o trânsito do 
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processo e a aceitação da sentença. A incerteza sobre os limites da cobrança dos aforamentos 

refletia uma percepção também incerta e fluida sobre o espaço da vila. E como os limites da 

cobrança não eram claros, por vezes, os processos evoluíam para pleitos mais complexos.  

Manoel de Brito também executou uma penhora sobre os sócios Antônio Pinto de 

Faria e Luiz Teixeira de Lemos por dívidas de aforamento. Segundo o autor da ação, os dois 

estavam “ocupando três braças e meia de terra que aforou Manoel Gonçalves Porto, ou para 

melhor dizer Domingos Moreira, que depois passaram a Manoel Gonçalves Porto”. Como as 

cláusulas do contrato de arrematação dos foros garantiam ao arrematante o direto “de cobrar 

tudo o que devesse atrasado”, Manoel de Brito buscava que os atuais foreiros, Antônio Pinto 

de Faria e Luiz Teixeira de Lemos, quitassem o débito dos antigos proprietários
486

.  

Segundo argumentava o autor da ação, a dívida de 36 oitavas de ouro remetia a 

um aforamento originalmente datado de 1712. A descrição oferecida à câmara incluía os 

cálculos a partir das variações da cotação entre os anos em que a Casa de Fundição de Vila 

Rica
487

 operou e os anos que não operou. Assim, o rendeiro dos foros apresentava a seguinte 

                                                                                                                                                                                     
Claudia Damasceno Fonseca cita um manifesto coletivo sobre a inserção dos morros na área do tombamento 
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casas como foreiras da Câmara de Mariana. Bem assessorados na confecção de sua petição, após descreverem 

as dificuldades impostas pelo árduo trabalho que exerciam “feito toupeiras na terra, a fim de conseguirem 

extrair o ouro daquelas subterrâneas cavernas para pagarem o real quinto”, também se mostrarem conhecedores 

das regulações e ordens acerca da posse de terras minerais, citando uma série de alvarás e ordens régias. Por 

esses regulamentos, os mineiros não concordavam com o pagamento dos foros na forma que havia sido 

imposta por meio da confecção do Livro do Tombo. Eles acusavam o ouvidor Costa Matoso de não observar 

tais regulamentos, “tombando e medindo [...] e colocando no foral da dita câmara as terras minerais”. Além do 

mais, os mineradores informavam que a única serventia de tal logradouro era a mineração, “por não dar o 

referido morro capacidade para outra alguma planta, ou agricultura, nem haver nele estrada pública, ou 

caminho mais do que a precisa serventia para comunicação dos moradores deles”. As casas haviam sido 

construídas ali nas proximidades dos serviços exatamente para necessidades que se apresentavam “para se 

abrigarem com seus escravos das inclemências do tempo, guardarem suas fábricas de minerar, como para de 

mais perto assistirem aos ditos serviços e escravos, e procurar o adiantamento deles”. Por isso, não aceitariam 

as penhoras impostas com os foros. Como assinalou Claudia Damasceno Fonseca, era, então, um conflito de 

jurisdição sobre a posse da terra, uma vez que a demarcação das terras da câmara acabava se sobrepondo às 

demarcações de datas minerais. Com administrações distintas, representadas pela guardamoria e pela câmara, 

esses conflitos eram comuns e, muitas vezes, por interferirem diretamente na extração do ouro, a Coroa 

portuguesa aparecia para arbitrar tais conflitos. Por fim, os mineiros da região pediam que tivessem como 

modelo o que se praticava em Vila Rica, cabeça da comarca, “em que se não compreenderam os mineiros dos 

morros, e mais partes em que se extraísse ouro”. FONSECA, Claudia Damasceno. Arraiais e vilas d´El rei. 

Espaço e poder nas Minas setecentistas. Trad. Maria Juliana Gamboni Teixeira e Claudia Damasceno Fonseca. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011, p. 495-497. 
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conta: “Estão devendo dezoito oitavas de ouro quintadas até o ano que se [pôs] da Casa da 

Moeda e dezesseis oitavas e meia dos anos em que esta existiu e oitava e meia outra [do 

último ano]”
488

.  

As informações levantadas sobre o terreno e seus antigos proprietários e levadas 

ao conhecimento da câmara demonstram um esforço para alicerçar a cobrança da forma mais 

eficiente possível, passando informações sobre os foreiros anteriores e demonstrando a dívida 

com precisão. Basta lembrar que na penhora movida contra o ferreiro Antônio Rodrigues, 

Manoel de Brito acabou perdendo a causa e, de acordo com a argumentação do julgador, a 

falta de informações precisas, tanto sobre a dívida como sobre a propriedade, teve peso 

considerável no desfecho dos processos. Há, inclusive, a referência explícita à inexistência de 

dívida “certa e líquida”. Então, pode-se ter aqui uma estratégia para alcançar uma sorte 

diferente nesta outra ação. Estratégias de registro e documentação que serviam para superar a 

instabilidade e a fluidez existentes na população e no espaço de Vila Rica, embora nem 

sempre fossem precisas e suficientes. 

No fim de janeiro de 1737, com a autorização do juiz ordinário da câmara de Vila 

Rica, os oficiais responsáveis pela execução da cobrança da dívida – o meirinho e o escrivão – 

foram até as casas dos devedores para realizar a cobrança. Como se negaram a pagar, os 

oficiais da câmara tiveram que realizar a penhora. De Antônio Pinto de Faria, eles 

penhoraram “metade de uma morada de casas de sobrado cobertas de telha citas em o córrego 

de Antônio Dias”. Pela parte de Luiz Teixeira de Lemos, foi feita penhora sobre “uma morada 

de casas de sobrado cobertas de telhas citas ao Córrego de Antônio Dias que partem com 

casas de Manoel João de Lima e de outra com casas do Capitão Nicolau Barbosa Viana”. 

Ainda compôs a penhora os “ditos chãos de terras do que devem os ditos foros”
489

. 

Para garantir a certeza da cobrança, o advogado de Manoel de Brito solicitou 

ainda uma cópia do termo de aforamento do terreno que era objeto da dívida. Segundo o 

termo copiado pelo escrivão, o termo que constava nos livros de aforamento da câmara 

atestava que o terreno havia sido solicitado por Domingos Fernandes Moreira, “os quais chãos 

são passados [a ponte] no córrego indo para o Padre Faria fazendo frente ao Caminho.” 

Incluía, ainda, a cota que confirmava que o terreno havia passado a Manoel Gonçalves 

                                                                                                                                                                                     
entre os 1735 e 1750, e depois, novamente, juntaram a operar até o final do século XVIII. Cf. CARRARA, 

Ângelo. Amoedação e oferta monetária em Minas Gerais: as Casas de Fundição e Moeda de Vila Rica. Varia 

Historia, Belo Horizonte, v. 26, n. 43, p. 217-239, jan./jul. 2010.  
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Porto
490

. Tudo o que constava nos termos da câmara confirmava as informações que o 

rendeiro dos foros tinha sobre o terreno. Dessa vez, a dívida parecia certa e líquida. 

A linha estabelecida pela defesa dos réus pretendia mostrar a “nulidade das 

penhoras” e mostrá-las “sem efeito”, por estar “tudo pelo contrário e como tal não subsistir 

nem ter lugar o procedimento intentado”
491

. E muito disso tinha ligação com a imprecisão e a 

estabilidade da ocupação do espaço de Vila Rica.  

Segundo a defesa, o rendeiro dos foros, pedia os foros devidos de chãos “sitos da 

parte além do córrego que vai para o Padre Faria fazendo frente ao Caminho”. As terras que 

deviam foros, referente ao processo, ou seja, aquelas que “aforou Domingos Fernandes 

Moreira e depois passaram de Manoel Fernandes Porto”, estavam na parte de cima, onde, 

antes, estava “a Ponte de Antônio Dias, correndo córrego acima para a parte que vai para o 

Padre Faria”. Essas terras, afirmava a defesa dos réus, estavam incluída “nas obras que o 

Senado arrematou a João Lopes Ferreira e seu sócio José Coelho de Barros” e que eram eles 

quem estavam “arrendando-as e dando licença a quem lhes parece para nelas trabalharem”
492

.  

Assim, a defesa afirmava que os penhorados nunca tiveram terras naquela parte. 

Antônio Pinto de Faria, segundo a defesa dos penhorados, não tinha terras na parte “dalém do 

córrego que vai para a parte do Padre Faria e só o que possui são umas casas em que mora”, 

na parte do Antônio Dias. Luiz Teixeira de Lemos, apesar de ser proprietário no Padre Faria, 

só “tinha daquela parte umas casas em que mora”, sobre as quais já incidiam os foros que 

Luiz Teixeira havia, inclusive, pago a Manoel de Brito. Por fim, as terras que Antônio Pinto 

da Faria e Luiz Teixeira de Lemos possuíam em sociedade, onde estavam “faiscando com 

seus escravos”, ficavam na parte do Antônio Dias, ou seja, antes do córrego e antes da ponte 

daquele arraial. O advogado ainda afirmava que “nunca os embargantes trabalharam em terras 

algumas que fique passado o córrego para a parte do Padre Faria”
493

.  

A defesa e o pedido de anulação das penhoras feitas foram encerrados pelos 

advogados dos réus que argumentaram sobre o fato de os réus serem “pessoas de conhecida 

verdade que nunca duvidaram pagar coisa alguma que devesse e menos mover ou sustentar 

pleitos injustos”. Também afirmaram que, se devessem os referidos foros, “não haviam de 

duvidar na sua satisfação”. Só que as terras a que o rendeiro dos foros se referia não eram 
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propriedade dos penhorados, estando “confrontados em parte muito diferente dos que os 

embargantes estão possuindo e com seus escravos faiscando”. Assim, a defesa demonstrava 

“ser injusto o procedimento contra eles intentado, pedindo-lhe coisa que não devem nem tem 

obrigação pagar” e, por isso, solicitava ao juízo que declarasse a penhora nula e sem efeito
494

. 

Apesar do cuidado no preparo da documentação, da solicitação de cópias de 

documentos feitas na câmara e de todo o esmero do rendeiro dos foros nessa ação, Manoel de 

Brito não conseguiu ter sucesso na cobrança que fazia e acabou condenado a arcar com as 

custas do processo mais uma vez. O motivo, como parece ter sido considerado, era o exposto 

pela defesa: o terreno sobre o qual o rendeiro dos foros cobrava a dívida não pertencia aos 

penhorados; antes, se tratava de um terreno localizado além da ponte de Antônio Dias e, ao 

que parece, estava envolvido na obra que foi preciso fazer na própria ponte e estava em 

concessão aos arrematantes daquela obra.  

Ou seja, o terreno que constava nos documentos sobre os aforamentos da câmara 

já estivera envolvido em outra transação e sem as devidas anotações feitas para o controle da 

câmara e clareza da cobrança dos aforamentos. Talvez o rendeiro dos foros, que, pelo contrato 

celebrado na câmara, tinha acesso aos documentos relacionados aos aforamentos, tenha feito 

uma cobrança que julgasse justa a partir das informações que estavam dispostas nos registros 

sobre os aforamentos. Mas as rápidas transformações do espaço de Vila Rica atropelavam o 

disposto na documentação e, ao que parece, confundiram o rendeiro dos foros.  

A solução do caso foi possível a partir de observação empírica e da argumentação 

da defesa dos réus sobre a situação da posse dos terrenos. A sustentação feita pela defesa se 

baseava em, simplesmente, demonstrar que os réus penhorados não eram os donos do terreno, 

ainda que houvesse confusão e dúvida pela parte do rendeiro dos foros. Uma querela de 

justiça resolvida, basicamente, pela observação pragmática da situação de ocupação dos 

terrenos. As impressões e incertezas das demarcações ressaltam o caráter fluído do espaço de 

Vila Rica nessa primeira parte do século XVIII.  

O último dos processos investigados tratava de uma penhora por dívida de 

aforamento movida por Manoel de Brito contra Francisca Rodrigues, preta forra
495

. O objeto 

da penhora era “uns brincos de ouro que pesavam três oitavas e meia”. A preta forra 

Francisca, entretanto, negava a dívida e alegava que “das ditas casas não paga foros alguns 
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por serem isentas destes”. O Doutor Duarte Lopes de Ulhôa representava a ré e sua 

argumentação começava mostrando um primeiro problema, que era a falta de um valor “certo 

e líquido” da dívida que não havia sido declarado pelo rendeiro dos foros, Manoel de Brito.  

Além disso, as únicas casas que Francisca Rodrigues possuía, localizadas na Rua 

dos Paulistas do Antônio Dias, eram isentas de foro e “como tais lhas vendeu Josefa Maria da 

Conceição, nunca o Senado cobrou foro algum da dita propriedade por serem antigas e feita 

pelos primeiros situantes”. Ou seja, o principal argumento da defesa de Francisca Rodrigues 

era que as referidas casas existiam ali desde antes da criação da vila e da ereção da câmara, o 

que lhe garantia a condição de isenção dos foros. 

O doutor Ulhôa, em favor de sua constituinte, encerrou lembrando que o rendeiro 

dos foros só poderia cobrar os foros daquelas propriedades que a câmara já cobrava. Para 

fortalecer o argumento, juntaram ao processo uma provisão de isenção dos foros da câmara 

que a foreira havia alcançado em outubro de 1736, justamente para “evitar controvérsias com 

o rendeiro dos foros”. Na tal provisão, a câmara dizia ser a tal propriedade isenta dos foros e 

que “rendeiro dos foros ou a quem a cargo deles estiver reconheça e haja a dita propriedade 

por livres e isentas de foro”
496

. , 

Com vistas ao processo, o advogado do rendeiro dos foros, o doutor Luiz 

Henriques de Freitas, procurou argumentar sobre a imprecisão do título de isenção concedido 

pela câmara à ré penhorada, Francisca Rodrigues. Dizia ele que a câmara havia concedido o 

tal título que gerou o embargo da penhora, “na suposição de que era verdadeira serem as casas 

da contenda livres e isentas de foros”. O doutor Freitas indicava que a parte da ré havia usado 

“daquela astúcia ocultando a verdade para a poder conseguir a tal provisão”. Ancorada em 

informações falsas, a tal provisão, então, deveria ser considerada sem nenhum valor jurídico, 

porque “calando alguma verdade ou relatado alguma falsidade”
497

. 

O rendeiro dos foros dava notícia que a casa ocupada por Francisca Rodrigues era 

parte da propriedade que possuía Manoel Fagundes, da qual constava termo de aforamento, e 

que foi dividida por esse primeiro foreiro. Parte dessa propriedade era a casa que Francisca 

Rodrigues possuía e que, antes, havia pertencido à Josefa Maria da Conceição, de quem a ré a 

adquiriu. Como essas informações, o advogado do rendeiro dos foros afirmava que o título de 
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isenção era inválido. A “ignorância ou simplicidade” da ré não “escusa(va)” tal ordem das 

coisas, de tal forma que era certo que “pela falta de verdade ficou ipro jure nula a dita 

provisão”
498

. 

No encaminhamento final da argumentação do doutor Freitas, o advogado do 

rendeiro dos foros considerava que, “se a embargante exprimisse a verdade e declarasse que o 

primeiro possuidor das ditas casas as aforara não é verossímel que tal graça se lhe concederá”. 

Quer dizer, se, originalmente, a propriedade havia sido aforada pelo seu primeiro possuidor, 

não havia nenhum motivo pertinente para se conceder a isenção dos foros à atual possuidora 

dela, já que, conforme posto em outros processos, o patrimônio fundiário da câmara era uma 

mercê régia e, por isso, inalienável
499

.  

Assim, o doutor Freitas sugeria ao juízo da câmara que se devia julgar a tal 

provisão de isenção dos foros como nula, e, também, “impor a embargante as penas que a 

mesma Lei aos que alcança graça com supostos menos verdadeiros cujas penas a mesma Lei 

declara”. Na opinião do doutor Freitas, a ré penhorada deveria ser condenada, além da dívida 

em si, ao dobro das custas do processo, “pelo dolo e malícia com que se tem portado”
500

. 

De acordo com os termos nas folhas seguintes do processo, a parte autora do 

processo, representando Manoel de Brito, chegou a enviar uma petição ao escrivão da câmara, 

para solicitar que verificasse a existência do aforamento, em nome de Manoel Vieira de 

Souza, que àquela data pertencia à preta forra Francisca Rodrigues
501

.  

Por fim, o juiz da Câmara de Vila Rica decidiu pelos argumentos e documentos 

apresentados pelo advogado do autor e rendeiro dos foros, em um dos poucos processos em 

que o rendeiro dos foros teve sucesso ao requisitar a satisfação das dívidas dos aforamentos. 

Por outro lado, foi o próprio rendeiro, Manoel de Brito, quem solicitou um termo de 

desistência da penhora, “com o protesto de que não convencida a suplicada, lhe far(ia) nova 

penhora”
502

. Em 6 de março de 1737, o rendeiro dos foros assinou um termo de desistência da 

penhora e solicitou mandado para entrega do penhor feito à ré e que, entregue o penhor, se lhe 

cobrasse a referida dívida. Isso indica que houve um acordo entre as partes para a satisfação 

da dívida. 
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De toda forma, chama atenção como as representações mais variadas do universo 

social das Minas Gerais estão presentes nessa pequena disputa. Uma desavença em torno de 

um tributo, cobrado sobre propriedades urbanas, chegava ao juiz ordinário da Câmara de Vila 

Rica. O rendeiro solicitava a penhora de uns brincos de ouro de uma negra forra, para o 

pagamento do tal tributo, sem sequer avaliar corretamente o valor da peça ou informar qual 

era exatamente o valor que ela deveria pagar. Pelo menos, foi isso que o advogado da ré 

Francisca Rodrigues argumentou. A propósito, não se pode deixar de enfatizar que a negra 

forra Francisca Rodrigues tinha acesso ao doutor Duarte Lopes de Ulhôa em Vila Rica, na 

década de 1730.  

Da parte dos advogados e das práticas de justiça nas Minas do início do século 

XVIII, a disputa entre a ré embargada e o rendeiro dos foros mostrou, de ambas as partes, o 

domínio letrado que tinham dessas práticas jurídicas, de que são indicações o uso de 

legisladores específicos e de construções argumentativas com citações em latim. Mas também 

mostrou a amplitude do campo de negociação entre habitantes das Minas.  

Em um balanço geral desses processos de penhora levados ao cabo pelo rendeiro 

dos foros, Manoel de Brito, vê-se que a maior parte deles foi causada por confusões e 

imprecisões existentes nos registros foreiros da câmara. As mais de 40 solicitações de 

confirmação de isenção dos foros remetidas à câmara onde os moradores acusavam o rendeiro 

dos foros de que os inquietar e os constranger já indicavam essa imprecisão sobre quais eram 

as propriedades que, de fato, deviam foros para a câmara. Os processos que evoluíram para 

penhoras de bens e precisaram ser resolvidos na esfera jurídica reforçam como essas 

imprecisões presentes no espaço de Vila Rica se expressavam no cotidiano dos habitantes, 

gerando querelas e discussões diversas. 

O desenrolar dos processos, por sua vez, mostra que havia uma tendência à 

negociação entre as partes envolvidas. Além disso, tendo em vista as muitas derrotas que 

sofreu o rendeiro dos foros, o juiz tendia a dar ganho de causa para os moradores e ocupantes 

do espaço. Isso mostra, mais uma vez, o argumento expresso por Avanete Pereira de Sousa, 

em seu estudo sobre a conformação urbana de Salvador. Para a autora, a formação do espaço 

urbano daquela cidade não foi um processo meramente impositivo, mas era atravessado por 

diversas imprecisões, tensões e conflitos
503

.No mais das vezes, ao tratar desses aspectos que 
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estavam mais diretamente relacionados com aspectos fundamentais da vida dos moradores, 

como, por exemplo, suas casas, a câmara procurava ponderar sua atuação para garantir que 

agitações indesejadas não se espalhassem pelo espaço e ameaçassem aspectos mais 

fundamentais da governança.  

Na Vila Rica do começo do século XVIII, a câmara municipal priorizava acordos 

e fazia concessões aos moradores, quando parecia necessário. Isso não significa, entretanto, 

que a câmara de Vila Rica fosse completamente passiva com relação às formas de ocupação 

do espaço pelos habitantes. Situações resultantes de uma imposição governativa ainda em 

marcha; quer dizer, já existente mais ainda em estado de solidificação. Enquanto a população 

solidificava a ocupação da região mineradora e a autoridade governativa ia se estabelecendo, 

havia um campo considerável aberto para ajustes de práticas que flutuavam entre os interesses 

de governo mais direto e a manutenção das práticas estabelecidas pelos habitantes.  

Não por acaso a arrematação do contrato de cobrança dos foros celebrado entre a 

câmara e Manoel de Brito e, consequentemente, as querelas que se desdobraram a partir dessa 

arrematação, ocorreram entre 1736 e 1737. Na segunda metade de 1737, a câmara de Vila 

Rica se empenhou em colocar às claras a medição da sua sesmaria e o cadastro das 

propriedades foreiras.  

 

*** 

 

Os conflitos entre representantes da câmara ou algum poder impositivo da Coroa 

portuguesa e a população local nas Minas perpassaram todo o século XVIII. Porém, no 

decorrer da centúria, esses conflitos se encaminharam cada vez mais para dentro da estrutura 

legal e governativa portuguesa estabelecida na região. A razão desse encaminhamento em 

muito se deve à progressiva imposição das instituições governativas portuguesas, iniciada 

com o estabelecimento do Regimento mineral de 1702, mas acentuada após a resolução dos 

conflitos entre paulistas e emboabas, no final da primeira década do século XVIII.  

A partir daí, ocorreram a fundação das primeiras vilas e a formação das câmaras 

municipais dessas localidades, entre 1711 e 1713, a instituição de administração a nível local 

em todo o Império Ultramarino Português, em 1711 e 1713, e a criação das comarcas mineiras 

(instituição jurídico-administrativa de segunda instância), em 1714. Em 1720, ocorreu a 

criação da capitania de Minas Gerais, pela primeira vez apartada da administração do Rio de 
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Janeiro ou São Paulo. Por fim, a chegada de Gomes Freire de Andrade ao poder, em 1735, 

marca a imposição definitiva da Coroa na região, quando se iniciou a construção e a 

reorganização dos espaços urbanos, que adquiriram aspectos permanentes e garantiram, de 

certo modo, a estabilidade necessária a essas regiões. Progressivamente, nesse mesmo 

período, seguiu-se à instalação do aparato jurídico
504

.  

A partir de então, houve um esforço para estabelecer o poder e solidificar o 

governo atrás de “normas” para “enquadrar os potentados, contornar o desejo de mando das 

câmaras municipais, ordenar a população heterogênea composta de várias gamas de mestiços, 

conter a violência sempre represada do contingente escravo”
505

. Isso, entretanto, não quer 

dizer que as instituições governativas e de justiça tiveram total eficácia no controle sobre os 

habitantes das Minas.  

As revoltas e as insatisfações tomaram uma nova feição. Das assuadas paulistas e 

dos ruidosos movimentos dos homens próximos a Pascoal da Silva, a imposição da 

governança lusitana na região tornou as revoltas dos habitantes “surdas, constantes, 

disseminadas, cotidianas: mudara tanto sua anatomia como a forma de encará-las”
506

. A 

impressão que se tem é que os conflitos se internalizaram na sociedade que se formava, 

através dos seus mecanismos de governo e justiça. A partir daí, os conflitos e querelas 

ganharam contornos próximos ao que Carla Anastasia nomeia como dentro das regras do jogo 

político e capitania
507

. 

As obrigações das instituições de governo, todavia, eram de conhecimento dos 

moradores e um caso ocorrido em Vila Rica, em 1733, deixa isso evidente. Na ocasião, alguns 

moradores do arraial do Padre Faria se juntaram para remeter uma requisição à câmara de 

Vila Rica para o conserto de uma ponte que ficava na região, na “rua pública e direita que vai 

para a Vila do Carmo”. Desde meados daquele ano, diziam os remetentes, a ponte achava-se 

“arruinada e incapaz de se poder por ela passar sem que os vereadores deste Senado a 

mandem consertar e o povo experimenta grave prejuízo na dita ruína”
508

. Assim, solicitavam 

o conserto da dita ponte, que era de serventia pública e utilidade do povo. A câmara, contudo, 
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postergou o conserto da ponte. Os moradores escreveram novamente para endossar os 

prejuízos que estavam sendo causados e que ainda poderiam ser causados em decorrência da 

ruína da ponte. Diziam que a tal ponte vinha se arruinando ainda “com mais força”, o que 

causava muito problemas e ainda poderia causar problemas maiores, em decorrência dos 

“mantimentos e cargas conduzidas do Rio de Janeiro” que por ali passavam “só por hum dia 

que [falhe] se a ponte se arruinar não a reparando a tempo”
509

.  

Por fim, os moradores eram claros: sabiam que a obrigação da câmara era “reparar 

assim pontes como calçadas e fontes”, e também sabiam “que para isso se aplicam os foros e 

rendas para este fim e não outro”
510

. Ou seja, dentro das regras do jogo, os moradores de Vila 

Rica até concordavam em pagar os foros à câmara, mas exigiam que ela cuidasse do espaço 

da vila, pois era para isso, segundo sabiam, que a renda dos foros deveria ser utilizada. 

De toda forma, vê-se que as regras do jogo da ocupação do espaço em Vila Rica 

iam, pouco a pouco, se estabelecendo. A câmara agiu no ano seguinte para se impor sobre o 

seu espaço e colocar, de forma mais clara, a cobrança dos aforamentos, a partir do processo de 

medição e demarcação da sua sesmaria. O processo incluiria a cadastro das propriedades 

foreiras. O capítulo a seguir trabalhará com as características físicas e os dados sociais da 

ocupação dos terrenos urbanos na Vila Rica do século XVIII, a partir dos registros cadastrais 

dos foros. 
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5 VILA RICA NO AUGE DA EXTRAÇÃO AURÍFERA: TIPOLOGIAS FÍSICAS DAS 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE 

TERRENOS (1737-1767)  

 

Os anos da década de 1730 marcaram a imposição da coroa portuguesa nas terras 

mineiras do interior da América
511

. O governo de Gomes Freire estabeleceu “novo processo 

de racionalização administrativa” em todo o centro-sul da América Portuguesa. Representava 

as tentativas da Coroa portuguesa de efetivar o “controle econômico, tributário e político 

sobre o mais importante domínio ultramarino português do período”
512

. O ano de 1736 

marcaria o final das revoltas dos períodos iniciais da ocupação de Minas. Gomes Freire de 

Andrade, nomeado governador da Capitania de Minas em 1735, e Martinho Mendonça Pina 

Proença, governador interino em 1736, foram responsáveis por abafar os levantes que 

convulsionaram o sertão contra a cobrança de impostos, cujos desdobramentos implicariam na 

insegurança da propriedade privada e da vida dos membros abastados da região
 513

. 

Somava-se à organização secular da colonização de Minas Gerais, a constituição 

do bispado, postulado no intuito de exercer uma força que deveria moralizar a população e 

fiscalizar mais proximamente a ação do clero na região. Mas, antes mesmo de instalado o 

bispado em Minas Gerais, ocorreu a colação de diversas capelas, sob ordem do Bispo do Rio 

de Janeiro. O episcopado exclusivo das terras mineiras foi, enfim, instalado provisoriamente 

em 1745, e definitivamente em 1748, com a chegada de D. Manoel da Cruz à recém-criada 

cidade de Mariana
514

.  
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O processo de “conversão do sertão”, iniciado com a instalação das capelas na 

região interior das Minas, atingiu bases mais sólidas com a superação desses episódios 

belicosos e revoltosos. As ações da Coroa portuguesa, a partir da década de 1730, tinham 

como norte o estabelecimento das condições de “governabilidade” (ou 

“governamentabilidade”) da região
515

. Ainda que, nas partes ainda mais recônditas e distantes 

da capitania de Minas Gerais, as zonas insubordinadas de fronteira tenham persistido durante 

todo o século XVIII, na região mais central e das vilas fundadas anos antes, a imposição da 

Coroa portuguesa criou condições para que as disputas, querelas e outras mais desavenças 

entre partes pudessem ser resolvidas dentro das regras do jogo, na conformidade do direito 

civil e canônico.  

Assim, o processo histórico de institucionalização governativa nas Minas se 

delineou de maneira bastante paradoxal. Se, de um lado, aparentava uma maior gerência do 

Estado sobre os negócios na região de extração aurífera, cooptando e/ou restringindo os 

espaços para ação dos potentados locais, de outro, os excessos provocavam ações no sentido 

de desagregar essa ordem. As revoltas e rebeliões deram lugar a uma tensão e violência que se 

expressavam cotidianamente nas fímbrias da sociedade. 

Na busca pela estabilidade social, o controle sobre o espaço era um elemento 

pertinente na retórica dos governantes das Minas. Controlar o espaço era uma estratégia de 

governo; era uma forma de garantir mais estabilidade e previsibilidade para os povos das 

Minas. Os arraiais e vilas, capelas e câmaras, serviram ao ordenamento do espaço, a fixação e 

controle da população, com negociação, mas sem abrir mão da coerção. Em outras palavras, 

ao mesmo tempo que garantia as condições mínimas da existência dos mineiros, os tornava, 

mais submissos. Essas ações ordenadoras eram uma forma de converter o ouro ao sentido 
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exploratório que lhe era lícito, de acordo com a teoria política e as escrituras sagradas. Ou 

seja, para os usos do Estado e para a propagação da fé cristã
516

. 

Nos capítulos anteriores, especialmente os capítulos 2 e 3, onde foram expostas as 

características dos terrenos foreiros de Vila Rica, viu-se que predominaram os lotes estreitos, 

que tinham até cinco braças na testada. Na medição feita, a maioria dos terrenos não superava 

as três braças. Mantida com pouca variação durante todo o século XVIII, os lotes eram 

estreitos na frente da rua e extensos em profundidade.  

Além disso, foi possível perceber que havia uma considerável dinâmica que se 

expressava nos imóveis e terrenos de vila. Dois pontos notáveis expressam a dinâmica da 

ocupação dos terrenos: em primeiro lugar, a substituição das construções provisórias do início 

do século XVIII por estrutura mais permamentes e, também, a repartição de lotes em parcelas 

menores. O aumento no número de lotes aforados indica que Vila Rica era uma povoação em 

franco crescimento; crescimento este que estava atrelado aos sucessos e a rentabilidade da 

extração aurífera nos meados do século XVIII. 

O presente capítulo transitará entre as tipologias físicas das propriedades e as 

características sociais presentes nos cadastros foreiros de 1737 e 1767, para elucidar as formas 

de ocupação do espaço e a evolução dos caracteres sociais ao longo desse meado do século 

XVIII, época em que a extração aurífera em Minas Gerais atingiu seu auge e começou a 

ensaiar sua queda. O objetivo central é perceber como os modos de ocupação do espaço e os 

aspectos sociais, possíveis de serem extraídos dessas fontes cadastrais das propriedades, 

evoluíram no período em que Vila Rica estava no auge de sua dinâmica populacional 

relacionada à extração aurífera. 
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5.1 Tipologia e características físicas das propriedades foreiras em Vila Rica 

 

Encaminhar uma análise das construções e da ocupação do espaço não é tarefa 

simples. Os Livros de Tombo de Vila Rica não trazem características detalhadas de cada uma 

das construções. O cadastro feito em 1737, apesar de bastante completo em seus aspectos 

formais, com termos de medição, louvação dos medidores e outros mais detalhes, não vai 

além de menções tipológicas vagas e genéricas sobre a forma de ocupação dos terrenos. O 

cadastro reformado três décadas depois, em 1767, era ainda mais lacunar com relação à 

tipologia das construções ou às formas de ocupação dos terrenos
517

. Menções mais complexas 

sobre as construções nos cadastros oficiais da câmara apareceram somente no século XIX, 

com a instituição da décima predial, em 1809
518

. Convém lembrar que o foro era um tributo 

aplicado sobre a ocupação da terra, ou seja, dizia respeito somente ao pedaço de terra ocupado 

e não incidindo sobre a construção. Por isso, os registros foreiros não avançam além de 

caracterizações generalizantes das propriedades. Isso explica a generalidade do termo “casas” 

aplicado à maior parte das propriedades cadastradas no Livro do Tombo de 1737. 

Em 1737, foram cadastradas 459 propriedades foreiras no Livro do Tombo da 

câmara de Vila Rica. Dessas, 424 foram tipificadas como “casas” – índice superior a 92% das 

propriedades cadastradas
519

. Como exposto acima, não há muito mais detalhes sobre essas 

construções, além das referências genéricas. Mas, ainda que dentro dessa generalidade 

tipológica, é possível tecer algumas considerações e comentários sobre as construções 

particulares no espaço de Vila Rica. 
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De partida, chama a atenção que os “ranchos”, presentes nos aforamentos entre 

1712 e 1772, desapareceram dos registros das propriedades. As construções provisórias que 

abrigaram os primeiros ocupantes da região de Vila Rica estavam sendo, pouco a pouco, 

suprimidas e, em seus lugares, eram erguidas construções com características mais 

permanentes. Todavia, em princípio, não eram muito diferentes da regra geral das moradas 

erguidas nas vilas coloniais, desde os primórdios da ocupação. As casas erguidas eram 

simples e homogêneas, a maioria delas térrea e empregavam, em sua construção, os materiais 

disponíveis em cada uma das regiões onde eram construídas. Ainda que com alguma 

brevidade tenha se constituindo um grupo de homens empenhados nas atividades de 

construção como pedreiros e carpinteiros, de início, um misto de observação prática e empiria 

orientava os colonos na fabricação das suas moradas no ambiente colonial
520

. 

A análise mais difundida sobre as moradas coloniais permanece, ainda hoje, 

aquela disposta pelo engenheiro e arquiteto francês Louis Vauthier, que esteve no Brasil em 

meados do século XIX. Sua clássica elaboração – “quem viu uma casa brasileira viu quase 

todas” – demonstra essa semelhança entre as casas de morada, sobretudo aquelas mais 

simplórias, que se ergueram nas vilas brasileiras do período colonial. As semelhanças 

encontradas nos partidos das casas e nas formas de construção eram frutos de um aprendizado 

que misturava tanto observação , quanto a adequação ás contingências e materiais locais para 

erguer as construções
521

. 

Entretanto, é possível relativizar as afirmações de Vauthier sobre a semelhança 

das moradas coloniais. Para os colonos, se, de uma parte, tentavam emular as formas 

construtivas que eram empregadas na Europa, por outro lado, a necessidade, a distância e a 

diversidade dos materiais disponíveis não permitia uma simples imitação das práticas e 

obrigava a inventivas soluções por parte dos colonos. Assim, as soluções mais básicas eram 

adotadas observando as condições que a localidade impunha, criando variações inventivas. Na 

construção de Vila Rica, no século XVIII, não foi diferente. 
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A complexidade das construções das moradas nas vilas coloniais brasileiras esteve 

diretamente relacionada com o dinamismo econômico que essas vilas possuíam. Partindo da 

assertiva de que o incremento das atividades econômicas ampliou e complexificou as 

estruturas de habitação colonial, é possível considerar que ocupação da região mineradora não 

apenas respeitaria o mesmo imperativo, como responderia a perenidade ou transitoriedade da 

produção aurífera e agropecuária. Como apontado na introdução deste capítulo, a 

extraordinária produção aurífera motivou a constituição de um mecanismo administrativo que 

contribuiu com a estabilidade social. Essa estabilidade se manifestaria não apenas na força 

fiscal e jurídica do Estado, mas tomaria corpo nos modos de gestão dos espaços urbanos. Os 

provisórios ranchos dos primeiros tempos deram lugar às casas de morada, as quais poderiam 

a abrigar ainda oficinas artesanais e pontos comerciais, reforçando o traçado de uma malha de 

serviços urbanos
522

. 

As tipologias aplicadas às construções em Vila Rica remetem, então, às fases da 

forma de ocupação do espaço pelos habitantes, passando pela sua relação com terreno e a 

estabilidade e permanência das construções. Das habitações provisórias, simples abrigos dos 

homens frente às intempéries climáticas, as unidades de moradia em Vila Rica foram se 

tornando mais complexas, de acordo com o que a necessidade impunha e as oportunidades 

possibilitavam
523

. Segundo Fritz Teixeira Sales, as moradas particulares em Vila Rica 

cresceram “com o tempo e a vida”, ou seja, de acordo com as necessidades mais elementares 

dos habitantes
524

. 

De fato, “fazer casas” era o desejo ou o argumento de muitos moradores que 

remeteram solicitações para a câmara de Vila Rica de terrenos dentro da sesmaria da câmara 

de Vila Rica, na primeira metade do século XVIII. Entre as 83 solicitações que chegaram à 
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começa a se fixar e a casa a crescer: aparece uma saliência nos fundos, o corpo principal em quadra se divide. 

[...] Crescem as famílias, a vida se torna cada vez mais complexa e as casas também se transformam. [...] 

Característica muito curiosa destas casas, quando contempladas hoje, é, que, na análise de muitas delas, 

percebemos claramente que foram – por assim dizer – crescendo com o tempo e a vida. Isto é, foram recebendo 

acréscimos sucessivos impostos pelas novas necessidades da família que aumentava. Em certos casos, percebe-

se mesmo que peças inteiras apresentam processo construtivo diferente daquele usado incialmente.” SALES, 

Fritz Teixeira. Vila Rica do Pilar. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1965, 230 p., p. 37-39. 
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câmara até o ano de 1755, em 30 delas, os solicitantes diziam explicitamente que a intenção 

do pedido era “fazer casas” ou “edificar uma morada”
525

. Teodósio Gonçalves Lanhoso – 

envolvido na querela, tratada no capítulo anterior, com Manoel Marques e seus parceiros, no 

Padre Faria fez uma dessas solicitações à câmara, em 1734. Dizia ele que necessitava de 10 

braças de terra de trás da Capela do Rosário, no Padre Faria, para “fazer casas”. Essa 

solicitação de aforamento, certamente, foi a responsável por todo o litígio entre Teodósio e 

Manoel Marques, apesar da solicitação de aforamento feita por Teodósio Lanhoso não fazer 

referência explícita à querela. Essa conclusão é possível porque, apesar do pedido ser de 10 

braças, parcela de terras considerável para os padrões da maior dos terrenos de Vila Rica, a 

câmara acabou concedendo somente quatro, extensão mais próxima da média dos terrenos da 

vila. 

Outro personagem das querelas relacionadas aos foros antes da confecção dos 

Livros do Tombo,em 1737, o advogado Duarte Lopes de Ulhôa, que atuou contra o rendeiro 

dos foros, deve ter se instalado em Vila Rica somente três anos antes. Em 1734, o advogado 

escreveu à câmara solicitando uma parcela de terras de cinco braças para “fabricar uma 

morada de casas para sua habitação e vivenda”. A localização do terreno, pode-se dizer, era 

nobre: vizinho das casas do mestre de campo Pedro da Afonseca Neves, na “rua que vai para 

Santa Quitéria”, ou seja, naquela via que se consolidaria como a Rua Direita de Vila Rica.
526

 

Como o doutor Ulhôa, outros habitantes solicitaram terras à câmara sem entrar em 

maiores detalhes, mas, certamente, com o objetivo claro de se instalar em Vila Rica. 

Entretanto, em alguns casos, os solicitantes das terras mostraram uma aguçada percepção do 

espaço que habitavam. Antônio dos Santos Lisboa já residia no Alto do Passa Dez quando 

solicitou à câmara oito braças de terra, “junto a estrada velha por onde se entrava para esta 

vila”. Ali, o morador sabia das pretensões de se fazer uma “capela”, e dava notícias que a 

câmara já havia concedido as terras para o empreendimento. Assim, ele pretendia “edificar 

umas casas próximas a calçada que desce para o córrego, [...] na frontaria da estrada velha”, 

rumo e sentido do córrego do Caquende
527

. 
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 APM. CMOP. Cx. 2 Doc. 20; 21; 24; Cx. 4 Doc. 43; 58; Cx. 5 Doc. 42; Cx. 6 Doc. 3; Cx. 7 Doc. 7; 15; 50; 

Cx. 12 Doc. 24; Cx. 13 Doc. 31; Cx. 16 Doc. 6; Cx. 17 Doc. 5; Cx. 18 Doc. 52; Cx. 19 Doc. 28; Cx. 20 Doc. 

63; 66; Cx. 21 Doc. 6; 38; Cx. 23 Doc. 28; Cx. 26 Doc. 61; Cx. 27 Doc. 33; Cx. 28 Doc. 18; 49; Cx. 29 Doc. 9; 

16; 38; 57; 62; Cx. 31 Doc. 38. 
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 APM. CMOP, Cx. 4 Doc. 43. 
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 Não há menção explícita a qual capela o solicitante se refere. Todavia, pela localização do terreno, na entrada 

da vila, alto do Passa Dez e descendo a calçada para o córrego, é possível presumir que pode se tratar de uma 

primitiva capela onde, posteriormente, se instalou a Igreja do Bom Jesus e São Miguel e Almas, que teve a sua 

construção iniciada já na segunda metade do século XVIII. APM. CMOP, Cx. 7 Doc. 7. 
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Na década de 1730, a região central de Vila Rica era alvo de solicitações de 

moradores que argumentaram à câmara argumentando sobre a contribuição que seu empenho 

poderia dar à grandeza de vila. Os moradores escolhiam regiões próximas à rua Nova do 

Sacramento, aberta para a ocasião do Triunfo Eucarístico, no começo daquela década. Em 

1734, Bernardo Alvares da Neiva solicitou consideráveis “15 ou 20 braças”, em um incerto 

“caminho novo que vai para a ponte de São José”, onde “intenta(va) fazer umas moradas de 

casas”. Para justificar o pedido do terreno de tamanho considerável, dizia à câmara que, para 

efeito de fazer as casas, precisaria de “um excessivo trabalho pela muita terra que se há de 

abater pelo amontoado delas”, mas dizia que todo o seu esforço atendia à “utilidade que se 

segue do aumento da Vila”
528

. As contingências do escarpado meio geográfico e sua 

influência sobre o modo de construção em Vila Rica serviam como argumento para os 

moradores solicitarem as parcelas de terra que lhes parecessem e buscassem alguma condição 

vantajosa para seu estabelecimento.  

Na “Rua Nova” – não se sabe exatamente se na “Rua Nova” do Sacramento ou na 

“Rua Nova” que subia em direção à serra, sentido de São Bartolomeu – José Rodrigues 

solicitou à câmara umas terras que ficavam entre as propriedades de João Rodrigues de Souza 

e do soldado dragão Manoel. Sua intenção era fazer “novas casas nos mesmos chãos 

devolutos”, mas como a região era um “eminente barranco”, seria necessário ao suplicante 

“trabalho para fabricar as ditas casas”. Por isso, pedia à câmara o referido terreno “sem 

pensão alguma de foro”, uma vez que seu empreendimento contribuiria para a “opulência da 

vila”. Chama a atenção que a câmara realmente abriu mão do tributo e concedeu as terras 

“sem foro ou pensão alguma vistas as razões que alega”
529

. 

Como eram, então, essas casas que esses suplicantes pretendiam construir? Seriam 

capazes de trazer opulência à Vila Rica, como afirmavam os foreiros? De acordo com Sylvio 

de Vasconcellos, é possível traçar ao menos quatro tipos de casas vernáculas na ocupação 

setecentista da região mineradora: as casas de morro, as casas urbanas térreas, os sobrados e 

as casas de arrabaldes. 

As casas que se localizavam nos morros de Vila Rica eram bastante semelhantes 

aos ranchos primitivos, e correspondiam, muitas vezes, a simples ampliações deles. Os 

cômodos que eram anexados poderiam ser feitos geminados da construção original ou 

separados dela. Segundo Sylvio de Vasconcellos, a presença de cômodos ainda menores do 
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que o original indica a existência de espaços usados para guardar mantimentos ou as 

ferramentas necessárias para o trabalho de extração aurífera
530

. Essas “casas de morro” 

certamente tinha ligação com a produção aurífera nos morros da serra do Ouro Preto. 

Mostram a confluência entre local de trabalho e local de morada, que era característica dos 

primeiros tempos da ocupação da região. Essas casas de morros persistiram em Vila Rica 

enquanto durou a mineração e depois do seu apogeu; delas, surgiram as ocupações dos 

morros. 

A persistência da ocupação dos morros ao longo de todo o século XVIII indica 

que essa confluência entre espaço de morada e trabalho foi constante no decorrer do século. 

Fixar casas nos morros era uma forma de garantir a posse de uma gleba de terras e se inserir 

na dinâmica econômica da região mineradora. Sua persistência ao longo de todo o século 

indica um espaço que a fluidez da ocupação esteve marcadamente presente. Contudo, essas 

propriedades não estavam presentes nos aforamentos, por sua coincidência territorial com os 

espaços de mineração, o que impossibilita mensurar mais precisamente sua presença histórica 

no espaço de Vila Rica.  

Também provenientes dos ranchos que pontilhavam às margens dos caminhos que 

atravessavam Vila Rica, as casas urbanas poderiam ser térreas ou assobradadas. Essas casas 

que se ergueram na Vila Rica setecentista, de uma forma geral, partiram da estrutura 

retangular dos “ranchos”. As formas mais complexas desses ranchos evoluíam para plantas 

que, ou repartiam o quadrado original em pedaços menores, como já apontado, ou 

acrescentam formas retangulares à construção original. A partir desses acréscimos, a forma de 

ocupação dos terrenos fez-se de forma longilínea, dando origem às plantas em “L” ou em 

“U”, e formando os pátios internos, as chamadas alcovas. Geralmente, esses pátios eram 

usados como áreas de serviço doméstico, abrigo dos escravos e de eventuais hóspedes, e até 

mesmo para animais ou como depósito de mercadorias. A existência desses pátios internos e 

as plantas em “L” ou “U” foi uma característica mourisco-ibérica das casas, desenvolvida em 

Minas Gerais
531

. 
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 VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residências. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1977. 214 p. 
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Salvo raras exceções, as habitações particulares eram casas simples, com cômodos 

pequenos e sucessivos532. Esses cômodos eram interconectados por um corredor, que poderia 

surgir de duas formas. A primeira delas era pelo centro da construção, dividindo-a em duas 

seções paralelas de cômodos, geralmente com um lado formando cômodos mais amplos, 

usados como salas e, da outra parte, cômodos menores, usados como dormitórios; nesse caso, 

o corredor era uma espécie de “espinha dorsal” da casa. Por vezes, os corredores apareciam 

nas laterais, ligando a rua, o ambiente externo, ao fundo das moradas e, quando assim, 

formavam “quase um beco particular que supre a falta de área livre nas laterais”. Em ambos 

os casos, o corredor era “a peça que dava dinâmica à residência e geralmente terminava nos 

fundos das casas, atingindo o final da área construída e adentrando o quintal, quando havia. 

Era a conexão da casa com mundo exterior”
533

. 

Nada muito diferente do que, normalmente, se encontrava pelas vilas e regiões 

mais urbanizadas, seguindo o exposto por Vauthier acerca das semelhanças das casas de 

morada do Brasil. Todavia, a relação das construções com a topografia montanhosa de Vila 

Rica é bastante interessante e reveladora de uma dinâmica localizada e particular de ocupação 

do espaço. 

Encravadas nas montanhas de Vila Rica, essas casas térreas apresentavam 

soluções inventivas dos habitantes para melhorar o uso do espaço construído em sua relação 

com a topografia dos terrenos; uma forma de aproveitamento dos terrenos que foi a regra em 

toda a montanhosa região das minas
534

. “Aproveitando-se dos clives do terreno, que não 

tentam corrigir com terraplenos”, muitas dessas casas, apesar de aparentemente térreas, 

tinham porões que constituíam quase outro pavimento, com usos diversos e dependentes da 

posição da casa
535

. 

Quando os terrenos eram em declive, ou seja, com a fachada junto à rua e a 

extensão do terreno correndo morro abaixo, surgiam porões escondidos nos fundos da 

residência. Esses, no mais das vezes, eram bastante rústicos e sem acabamento e divisões 

internas, usando não mais do que as estruturas essenciais para erguer a casa que lhe ficava 
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 Em geral as dimensões das peças das habitações são pequenas. Os corredores medem de 1 a 1,30m de largura, 

as salas oscilam em torno de 12m², e os dormitórios raramente ultrapassam 10m², equilibrando-se com as salas 

os cômodos de serviço. VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residências. 

São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977, p. 132. 
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 VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residências. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1977, p. 133. 
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 SALES, Fritz Teixeira. Vila Rica do Pilar. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1965. 230 p. 
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 VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residências. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1977, p. 135. 
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acima como divisões. Ali, abrigavam serviços domésticos, pequenas indústrias, oficinas e a 

escravaria. Por outro lado, quando o terreno era em aclive, os porões constituíam-se mais bem 

acabados em decorrência da sua fronteira com a rua. O melhor acabamento e a fronteira com a 

rua transformavam esses porões em lojas ou vendas. A casa de morada, por sua vez, era térrea 

pelos fundos, mas, na frente da rua, tinha a aparência de sobrado. 

Os sobrados são a outra tipologia das casas da área mais densamente ocupada de 

Vila Rica. Esses sobrados surgiram, quase sempre, como ampliações das casas térreas
536

. A 

estrutura mais comum do partido da planta dos sobrados de Vila Rica – lojas embaixo, 

residências em cima – releva a relação de seus proprietários com o comércio. A constituição 

de um pavimento inferior para lojas tornava-se uma forma de angariar algum recurso por 

meio do aluguel dessas lojas. No interior desses sobrados, assim como das casas, várias 

atividades se desenvolviam, entretanto, havia a possibilidade de separar o convívio familiar 

dos estranhos. Geralmente dedicado a algum tipo de comércio, o pavimento inferior era como 

um local de passagem e de circulação, enquanto, no segundo andar, colocavam-se os quartos 

de dormir e os demais espaços de intimidade do domicílio
537

. 

Como ampliação das casas térreas e com plantas bem mais complexas, a 

construção de um sobrado exigia investimento de recursos financeiros e materiais que 

estavam ao alcance de algumas poucas famílias. Na segunda metade do século XVIII, os 

sobrados se tornaram mais comuns em Vila Rica, alguns deles recebendo acabamento mais 

detalhado, indicando ainda mais investimento dos proprietários
538

.  

Morar e possuir sobrados era um símbolo social; símbolo de poder financeiro e, 

muitas vezes, político, que se expressava pelas ruas de Vila Rica
539

. O sobrado constituía, 
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 “Convém ressaltar que muitos sobrados se altearam sobre primitivas casas térreas que, antes destinadas à 

habitação, depois se adaptaram a novas funções, conversando, porém, traços evidentes do seu anterior 

agenciamento. [...] Repetindo em altura os mesmo arranjos das plantas de pavimento único, muitos sobrados 

apresentam-se exatamente iguais às casas quadradas e de quatro cômodos dos morros.” VASCONCELLOS, 

Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residências. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977, p. 142; 147. 
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 Segundo Leila Mezan Algranti, a origem do nome se dava de fato ao espaço “sobrado” ou ganho em virtude 

de um assoalho suspenso, indicando, então, que poderia haver um hábitat tanto acima como abaixo do piso. 

ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, Laura de Mello e (org.). História da Vida 

Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa. v. 1. São Paulo: Companhia da Letras, 

1997, p. 83-154. Ver também: PRIORE, Mary del. Do teto à casa de morada. Histórias da gente brasileira: 

colônia. v. 1. São Paulo: LeYa, 2016, p. 200-221. 
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 SALES, Fritz Teixeira. Vila Rica do Pilar. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1965. 230 p. 
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 Referência obrigatória no assunto, Gilberto Freyre não se aprofundou na realidade das vilas mineiras do 

século XVIII e concentrou suas análises aos sobrados e ao desenvolvimento urbano, principalmente das 

cidades nordestinas e já no século XIX. Todavia, seu entendimento do “sobrado” – em oposição ao 

“mucambo” – como expressão da “casa patriarcal” brasileira e representação da construção de uma distinção 

social expressa na paisagem parece também válido para Minas, a considerar o investimento de recursos 

necessários à construção de um sobrado e à matriz hierárquica da sociedade mineira. O autor caracterizou os 
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então, uma forma de simbólica de ocupar o espaço; era um aspecto diferenciador das formas 

sociais do espaço e que expressa o “poder simbólico” do seu dono
540

. 

Por fim, há que se demarcar a existência de uma tipologia diferenciada de 

propriedade, situada nos pontos extremos da vila, muitas vezes até mesmo fora do limite da 

sesmaria da câmara de Vila Rica. As chácaras constam em pequeno número no Livro do 

Tombo. Entre as 459 propriedades cadastradas, apenas quatro foram tipificadas como sendo 

“chácaras”. Todas elas estavam em pontos extremos de Vila Rica, já mais afastadas das 

regiões mais centrais. Uma delas estava no alto da Rua do Passa Dez, logo onde os oficiais da 

câmara começaram a medição das propriedades foreiras. As outras três ficavam na região 

próxima ao Padre Faria, sendo duas no chamado “caminho do Bonsucesso”, e a terceira ficava 

“de trás da capela do Rosário, no Padre Faria”
541

.  

Tais números podem sugerir uma baixa produção de gêneros alimentícios nas 

franjas do espaço da vila, a qual dependeria da importação de produtos de primeira 

necessidade de outras áreas do termo. Mas essa hipótese deve ser ponderada. Mesmo que não 

fossem expressivas as propriedades definidas, tipologicamente, como ambientes produtivos, 

tem-se motivos para acreditar parte não-desprezível dessa produção intraurbana estava 

confinada nos quintais, de tamanhos variados, que as propriedades possuíam. Voltaremos 

nesse tema adiante.  

As chácaras se encaixavam nas chamadas “casas de arrabaldes”. Mais amplas e 

com plantas mais complexas, tinham “extraordinária semelhança com as casas rurais paulistas 

do século XVIII”
542

. Os espaços construídos das chácaras superavam em tamanho os das 

casas e dos sobrados, tornando-se uma construção mais complexa, proveniente da necessidade 

de conjugar os espaços de morada e de abrigo com os espaços de produção.  

                                                                                                                                                                                     
homens-ricos de Minas “como autocratas de sobrados, ou de casas nobres, levantadas dentro das cidades e 

envolvendo as casas menores nas suas sombras. Um alongamento das casas-grandes rurais e semi-rurais, que 

alguns desses magnatas davam-se ao luxo de possuir, nada os enchendo de maior orgulho – observou Saint-

Hilaire numa de suas páginas clássicas sobre a gente mineira – do que intitularem-se de fazendeiros. Sinal de 

que a mística de prestígio social dominante entre os brasileiros era ainda a patriarcal-rural, comprometida 

embora a estrutura patriarcal-rural da sociedade brasileira em suas próprias bases.” Mais importante que sua 

questionável definição dos “patriarcas” mineiros, nos interessa, aqui, exatamente, essa percepção do estamento 

social expressa no espaço das cidades. De fato, nas Minas, o sobrado também expressava, na medida do 

possível, a condição social do seu dono. FREYRE, Gilberto. O sentido em que se modificou a paisagem social 

do Brasil patriarcal durante o século XVIII e a primeira metade do século XIX. Sobrados e mucambos: 

decadência do patriarcado e desenvolvimento do urbano. 16. ed. São Paulo: Global, 2006, p. 104-133; p. 110.  
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 BOURDIEU, Pierre. “Sobre o poder simbólico”. O poder simbólico. (trad. Fernando Tomaz). 15ª edição. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. p. 7-16. 
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 APM. CMOP. Códice 38, f. 38; Códice 40, f. 119; 202; 205.  
542

 VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento – residências. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1977, p. 128. 
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A pluralidade de atividades realizadas nesses espaços das chácaras é flagrante, por 

exemplo, na propriedade de Roque Domingues Marques, no caminho do córrego do Bom 

Sucesso, onde além da chácara em si, havia uma olaria
543

. Por certo, se destinava à produção 

de tijolos e telhas para o consumo dos moradores da própria Vila Rica, em um momento em 

que a estabilidade começou a se solidificar, ao menos em suas expressões no espaço, com a 

substituição dos “ranchos” pelas “casas”. Com uma olaria nas proximidades da vila, é 

presumível que muitas construções passaram a usar a alvenaria com forma construtiva. 

Apesar do pequeno número de propriedades tipificadas como “chácaras” nos 

registros foreiros, e da impossibilidade de mensurar a capacidade produtiva desses espaços, 

outras alternativas devem ser consideradas quando pensamos o abastecimento local. Às 

chácaras, juntavam-se os “quintais” como espaços de produção imprescindíveis do cotidiano 

de Vila Rica no século XVIII e que, muitas vezes, foram negligenciados pela historiografia, 

por ser um tema difícil de rastrear nas fontes coevas
544

. 

Essa dificuldade de rastrear e quantificar esses traços produtivos dessas 

propriedades que margeavam os centros mais urbanizados das Minas setecentistas se 

expressava em Vila Rica. Apenas um quintal foi anotado entre as 459 propriedades postas no 

Livro do Tombo de 1737
545

. Mas isso não quer dizer que não existiam ou não tiveram 

importância na ocupação de Vila Rica. A forma de ocupação dos lotes, por meio das testadas 

e sem limites muito exatos pelos fundos, acabava deixando um amplo espaço livre nos fundos 

das construções, onde, geralmente, se instalavam os quintais. A concessão de terrenos pela 

testada, regra aplicada de um modo geral em toda a colônia e particularmente em Vila Rica, 

somada às imposições da legislação em vigor no século XVIII, que exigia a construção de 

prédios junto às ruas e proibia os jardins à frente das casas, geraram uma forma de ocupação 

periférica dos quarteirões, deixando um amplo espaço livre para cultivos no seu interior
546

. 
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Os quintais, com suas construções auxiliares e equipamentos, eram, então, 

pequenas unidades produtivas domésticas de suma importância para o abastecimento 

alimentar doméstico. Além das pequenas hortas e pomares, os quintais abrigavam os 

galinheiros e as pocilgas. As cozinhas das casas eram postas ao fundo das construções e em 

contato com o quintal: a cozinha “suja”, destinada ao preparo de alimentos mais custosos, que 

exigiam mais calor e limpeza de animais. Também servia para o abrigo da escravaria e era 

utilizado para as instalações sanitárias da casa. Sua ligação com funções “orgânicas” fazia 

dele um espaço velado, que devia ser escondido dos olhos dos transeuntes da cidade
547

. 

Escondidos dos olhos dos que transitavam pelas ruas, os quintais abrigavam, então, os 

espaços estritamente necessários à subsistência direta e à convivência social doméstica, 

constituindo importante fator de formação e, principalmente, de permanência e aumento das 

cidades luso-brasileiras.  

Mesmo na escarpada e montanhosa região de Vila Rica, os moradores adotavam 

estratégias para estabelecer alguns cultivos mínimos e pequenas criações nos fundos das suas 

propriedades
548

. Para contornar as irregularidades do montanhoso relevo, os habitantes 

adotaram a prática de fazer aterros e patamares, cortados no revelo da região e segurados por 

muros de pedra. Mesmo nas áreas mais centrais da vila, a constituição dessas “prateleiras 

sucessivas” era feita nos quintais, como forma de garantir algum espaço de cultivo, ainda que 

restrito
549

.  

A pesquisa nas solicitações de aforamento que foram remetidas à câmara mostra 

uma preocupação dos moradores com o aumento ou o acréscimo de terras à sua propriedade. 

Entre as solicitações que foram remetidas à câmara na primeira parte do século XVIII, ou 

seja, até 1755, em 27 delas, os solicitantes deixaram, por vezes mais explicitamente, por vezes 

menos, a intenção de acrescentar alguma terra devoluta que fosse vizinha à propriedade já 
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“Diretamente ligados a essas funções mais „orgânicas‟, os quintais eram, em princípio, espaços velados, 

escondidos da vista da rua assim como dos olhos dos viajantes estrangeiros, principais autores dos relatos do 

meio urbano desses tempos passados. [...] Eles escondiam o funcionamento arcaico da cidade brasileira, até o 

fim do século XIX, quase inteiramente baseado na mão-de-obra escrava, inclusive para as funções de 

abastecimento d‟água e evacuação de manual dos esgotos.”SILVA, Luís Octavio. Os quintais e a morada 

brasileira. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 11, n. 12, p. 61-78, dez. 2004, p. 67-68. 
548

 José Newton Coelho Meneses discorre sobre a importância dessas “terras que se lavram e de onde se tiram 

alimentos e de homens e de mulheres que as amainam e que distribuem seus produtos em caminhos e 

descaminhos. E que, além de tudo, buscam raiz, fundação e estrutura de sobrevivência e estabilidade”. 

MENESES, José Newton Coelho. A terra de quem lavra e semeia: alimento e cotidiano em Minas Colonial. In: 

RESENDE, Maria Efigênia Lage; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As Minas 

Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007, p. 338. 
549

 “Tanto os jardins como as hortas e pomares domésticos que suprem as deficiências do comércio local, 

cultivam não só as espécies nativas, como as alienígenas.” VASCONCELLOS, Sylvio. Vila Rica: formação e 

desenvolvimento – residências. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977, p. 105. 
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constituída. Chama a atenção que essas solicitações de acréscimo não eram localizadas em 

áreas mais periféricas da vila. Tratava-se de uma realidade em todo o espaço da vila, inclusive 

nas regiões mais centrais, como a Rua Direita da Câmara ou a região da Ponte de São José, 

mas também aparecia no Alto do Passa Dez ou na região da Barra de Antônio Dias
550

.  

Alguns casos podem ser citados como exemplos. Em 1748, Antônio de Souza 

Machado solicitou à câmara a autorização para ocupar 11 braças de terra, com a intenção 

clara de “alargar os fundos das suas casas”. No mesmo ano, Tomás Silva Carmo, morador no 

Alto do Passa Dez, comunicava à câmara que lhe era preciso “mais algumas braças no fundo 

dos quintais”, além daquelas que já haviam sido concedidas
551

.  

O foreiro Luiz da Costa Amorim apresentava mais detalhadamente sua solicitação 

de aforamento à câmara, em 1752. Segundo argumentava, havia se tornado proprietário de um 

terreno que, primeiramente, tinha sido concedido à Romana Tereza, localizado nas 

proximidades na Ladeira de São José. Com a abertura do novo caminho que levava do 

“caminho do Rosário do Caquende para a ponte de São José” – ou seja, “a rua que agora tem 

o nome de Rua Nova do Sacramento” –, entrou o tal caminho pelas terras que o suplicante 

possuía. Assim, para garantir a propriedade do seu quintal, Luiz da Costa Amorim queria 

“aforar a terra que aí se acha devoluta até a dispersão das águas da mesma Rua” (do 

Sacramento), garantindo “os fundos dos ditos quintais”. Ele solicitava à câmara preferência na 

concessão da terra frente a “qualquer pretendente para evitar duvidas futuras na divisão que 

fica fazendo com as mais terras que já são do suplicante”. Indo até a paragem, verificar a 

situação das tais terras, o procurador da câmara garantiu aos vereadores que as terras que o 

suplicante solicitava estavam devolutas e que poderiam concedê-las com foro anual de meia 

pataca de ouro por braça
552

. 

A existência desses quintais, que significavam a montagem de pequenas unidades 

produtivas de sustento básico, corrobora com a revisão historiográfica já em pauta acerca da 

suposta esterilidade da região mineradora, da dependência exclusiva do comércio e do 

fornecimento externo de mercadorias de todos os tipos e, por fim, da mineração como 

atividade exclusiva da região
553

. Os estudos mais recentes demonstraram amplamente a 
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 APM. CMOP. Cx. 5 Doc. 1; Cx. 13 Doc. 3; 50; Cx. 14 Doc. 47; Cx. 16 Doc. 47; Cx. 17 Doc. 33; Cx. 21 Doc. 

1; 5; 10; Cx. 22 Doc. 45; Cx. 23 Doc.15; Cx. 24 Doc. 57; 70; Cx. 25 Doc. 3; Cx. 26 Doc. 3; Cx. 27 Doc. 41; 

Cx. 28 Doc. 29; Cx. 29 Doc. 70; 72; Cx. 31 Doc. 17; 48; Cx. 32 Doc. 30; 39; 58 
551

 APM. CMOP. Cx. 21. Doc. 10; 1, para os casos citados respectivamente. 
552

 APM. CMOP. Cx. 27 Doc. 69. 
553

 Esses três aspectos estiveram diretamente conectados na interpretação da história setecentista de Minas, em 

uma tal concepção que enxergava na região mineradora um polo único e exclusivo de produção de metais e 
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conformação de um mercado interno consumidor e produtor de cadeias complexas em Minas 

Gerais e o grande destaque que tinham agricultores e comerciantes na dinâmica econômica da 

capitania, durante todo o século XVIII, de tal forma que essas atividades, além de correlatas, 

eram estritamente necessárias para o estabelecimento da população e a extração de ouro.
554

 A 

convivência entre a pequena agricultura e a mineração esteve presente no espaço de Vila Rica 

no século XVIII, na produção de recursos necessários ao cotidiano dos habitantes dessas 

localidades.  

A mineração, por certo, determinou a forma primária de ocupação do território e 

da configuração social, caracterizada pela aglomeração em vilas e povoados. A afluência de 

pessoas a esses aglomerados urbanos criou um mercado consumidor considerável que 

demandava desde os produtos mais básicos até mesmo artigos supérfluos ou de luxo. Esse 

mercado consumidor estimulava a produção agropecuária e o movimento comercial interno à 

capitania sustentado pelo crédito e pelo ouro, padrão-universal de valor
555

. Não raro os 

                                                                                                                                                                                     
pedras preciosas; produção essa que seria voltada para o mercado europeu. Essa percepção da economia 

mineira esteve fortemente ancorada nos princípios do “pacto colonial”, isto é, no modo como a colônia 

portuguesa se inseria nos desígnios mercantilistas da sua metrópole. Atividades agropastoris, ainda que fossem 

voltadas para subsistência exclusiva dos habitantes, não eram alvos da atenção metropolitana que 

desencorajava ou tratava com hostilidade o deslocamento da força produtiva para outras atividades que não a 

mineração. Além dessas relações propriamente do sistema colonial, os trabalhos dessa historiografia 

tradicional acreditavam que a rápida e desordenada ocupação do território das minas e a esterilidade das terras 

eram também fatores que impossibilitavam a formação de um complexo agrícola de monta interno à capitania 

que convivessem com a mineração. A principal consequência na visão econômica de Minas Gerais foi, sem 

dúvida, afastar a compreensão das articulações de um mercado interno dinâmico, tornando a região de 

mineração exclusivamente dependente da entrada de produtos de outras regiões da colonial. Sobre a inserção 

do ouro extraído em Minas Gerais no “pacto colonial” luso-brasileiro, ver PINTO, Virgílio Noya. O ouro 

brasileiro e o comércio anglo-português. Uma contribuição aos estudos da economia atlântica no século 

XVIII. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. 346 p.; sobre a dependência a mineração como prática 

exclusiva e a dependência externa do fornecimento de gêneros, ver: ZEMELLA, Mafalda.O abastecimento da 

Capitania de Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: Ed. Hucitec, 1990. 247 p.As referências do debate 

estão em GUIMARÃES, Carlos Magno; REIS, Flávia Maria da Mata. Agricultura e mineração no século 

XVIII. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais. As 

Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007, p. 321-336. 
554

 “Um complexo abastecedor para as Minas constituído por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pela Bahia e pela 

região platina, pela África e pela Europa. Tal quadro teria permanecido até a segunda metade do século XVIII, 

quando então a agricultura teria adquirido destaque econômico como a solução encontrada pelos mineradores 

para superar a crise da atividade minerária.” GUIMARÃES, Carlos Magno; REIS, Flávia Maria da Mata. 

Agricultura e mineração no século XVIII. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage; VILLALTA, Luiz Carlos 

(orgs.). História de Minas Gerais. As Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 

2007, p. 321-336; p. 324. 
555

 Entretanto, a monetização da economia interna das Minas setecentistas tornou-a também mais dependente da 

própria extração para se movimentar. Consequentemente, também mais suscetível às crises da queda da 

extração. Tudo isso era ainda mais complicado pela proibição legal – muitas vezes burlada pelos habitantes – 

da circulação do ouro em pó, ou seja, ouro que não havia passado pelas Casas de Fundição para ser tributado 

no seu quinto. Como alternativa a essa dependência dos meios circulantes, a sociedade mineira do século 

XVIII estabeleceu uma de suas características mais peculiares: um complexo sistema de crédito baseado no 

empenho da palavra. Como coloca Claudia Chaves, em seu estudo sobre os comerciantes mineiros, Minas 

Gerais “possuía uma economia extremamente monetizada. O ouro era moeda corrente no mercado mineiro, e 

isto fazia com que agricultores fossem estimulados a abastecer um mercado determinado pela variação do 
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comerciantes conjugaram as atividades de movimentação de cargas com o estabelecimento de 

pontos fixos de comércio
556

. 

Mesmo com a ocupação mais institucionalizada e tendo já passado mais de duas 

décadas desde a fundação oficial de Vila Rica, os mineiros dali continuavam a se alimentar 

“do pouco que se plantava nas roças”
557

. E ainda que a população viesse se estabelecendo 

com maior solidez na região desde a fundação da vila e afastada a ameaça de inanição geral, o 

comércio que se estabelecia também enfrentava dificuldades decorrentes tanto da falta de 

gêneros em si como da ação de contrabandistas e atravessadores. Recorrentemente, a câmara 

municipal de Vila Rica precisou estabelecer medidas proibitivas ou de ajuste para a 

comercialização de diversos gêneros
558

. Nas vilas, o comércio interno tinha lugar nas lojas e 

vendas, mas aquilo que não se comprava era produzido nos quintais e, eventualmente, o 

excedente poderia ser comercializado.  

Na paisagem constituída nas vilas da região das “minas” do século XVIII, além 

dos serviços minerais, dos telhados das casas, da fumaça dos fogareiros, era de destaque o 

verde das chamadas “árvores de espinho e bananeiras” e outros cultivos que compunham os 

                                                                                                                                                                                     
ouro. [...] A falta de ouro, por isso, dificultava a atividade comercial não pelo empobrecimento dos mineiros, 

mas pela falta de meio circulante.” Júnia Furtado relaciona a questão da falta de meios circulantes à formação 

sistema de crédito em Minas, “onde a escassez de moedas e a proibição da circulação do ouro em pó 

impuseram a proliferação de um sistema de empréstimos baseado em recibo e letras de crédito”. Nesse 

contexto, “a palavra escrita tornou-se muito importante, e em especial a escrituração comercial”. CHAVES, 

Claudia Maria das Graças. Perfeitos negociantes:mercadores das minas setecentistas. São Paulo: Annablume, 

1999. 181 p.; p. 38; FURTADO, Júnia Ferreira. A interiorização da metrópole e do comércio nas Minas 

setecentistas. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 289 p., p. 107. 
556

 “A mineração definiu a forma do povoamento e colonização, criando espaços desde o início para um grande 

fluxo de mercadores em Minas. Estes mercadores, por sua vez, criaram rapidamente condições para o 

estabelecimento do comércio fixo, dada sua vinculação com a produção agrícola local. Num primeiro 

momento, criou-se a estrutura para o desenvolvimento de pontos comerciais fixos, como lojas, vendas, 

tabernas, além de feiras e de uma rede comercial de abastecimento estabelecida. Num segundo momento, 

podemos dizer seguramente que as riquezas geradas pelo comércio possibilitaram a fixação dos próprios 

mercadores na zona mineradora. Trata-se de um vínculo mais estreito com a atividade agrícola, a partir do 

surgimento de um novo ator social, ao qual Alicir Lenharo denomina „tropeiro/proprietário de terra‟. Podemos 

situar este acontecimento no final da primeira metade do século XVIII. O surgimento deste novo ator social 

possibilitou o enraizamento da atividade comercial no seio da sociedade mineradora, uma vez que o comércio 

praticado era realizado por tropas ligadas a casas comerciais da Bahia e do Rio de Janeiro. Os tropeiros 

proprietários de terra, os lojistas e os vendeiros residentes na capitania passaram a dominar o mercado mineiro. 

É bom lembrar que as mercadorias comercializadas eram produtos básicos de subsistências e não produtos 

considerados de luxo.” CHAVES, Claudia Maria das Graças. Perfeitos negociantes:mercadores das minas 

setecentistas. São Paulo: Annablume, 1999. 181 p., p. 40-41.  
557

 “Milho, feijão, farinha de pau e alguma fruta da terra eram o cotidiano sustento dos paulistas. Não era outro o 

dos primeiros moradores. [...] A mandioca era o principal sustento e o pão diário das populações. Vinha, em 

seguida, o milho, a grande dádiva alimentar da terra americana.” FRIEIRO, Eduardo. Feijão, angu e couve: 

ensaio sobre a comida dos mineiros. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São 

Paulo, 1982, p. 57-58.  
558

 SILVA, Flávio Marcus da. Práticas comerciais e o abastecimento alimentar em Vila Rica na primeira do 

século XVIII. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas 

Gerais. As Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007, p. 360-375. 
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quintais das casas
559

. As terras ainda desocupadas, com sua vegetação de cerrado e o solo 

pedregoso, se eram aparentemente pouco férteis no que diz respeito à produção de alimentos, 

eram fonte importante de lenha, pastagens e material para a construção
560

.  

Nessa paisagem setecentista, a linha que separava o urbano e o rural era tênue. Os 

terrenos destinados ao plantio e a criação de animais estavam dispostos nas proximidades dos 

núcleos mineradores ou mesmo inseridos no interior dos quarteirões e nos fundos das casas. 

Os registros de foros revelam essa produção interna de Vila Rica nos terrenos registrados 

como roças, bananais, terras, quintais. Todas essas unidades de produção foram fundamentais 

para o estabelecimento dos núcleos mineradores, servindo às necessidades do sustento 

corriqueiro, muito embora seja difícil dimensionar a extensão dessas produções domésticas.
561

 

Em situações limites, um quintal produtivo poderia representar certa autonomia diante dos 

rendimentos variáveis da mineração e um recurso para evitar a fome. Essa preocupação com 

esses ambientes produtivos refletia-se na forma de apropriação do espaço e na tipologia das 

casas que os moradores ali erguiam. O que importa aqui precisar é a evidente relação entre a 

“produção” e a “prática” do espaço promovida pelos habitantes de Vila Rica
562

.  
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 “Importante é entender que a sociabilidade possível para o conjunto familiar nas vilas e nos arraiais da Minas 

Gerais colonial contava menos com o espaço público e mais com o espaço doméstico. É, sobretudo, no interior 

da casa e nos limites de seus quintais que convivem, em atividade doméstica, o aglomerado familiar e a 

vizinhança que lhe faz limite. Essa convivência se dá em torno de produtos da alimentação cotidiana, em trocas 

e agrados e, até mesmo, em comércios que dão subsídios para as famílias. Os quintais são, portanto, ambiente 

de importância primordial para a ordem urbana, sendo considerados até na normalização do ambiente nas 

povoações. Neles se preservaram, além dos interesses da elite portuguesa instalada ali, os propósitos de 

famílias livres e pobres, que os utilizam para produzir seu sustento e alguma excedente para a comercialização. 

[...] Ambientes do mundo doméstico, eles interferem na construção do espaço urbano e das sociabilidades, no 

aglomerado populacional.” MENESES, José Newton Coelho. A terra de quem lavra e semeia: alimento e 

cotidiano em Minas Colonial. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História 

de Minas Gerais. As Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007, p. 337-358, 

p. 351.  
560

 De acordo com Ângelo Carrara, existiram duas categorias primárias na composição geográfica das Minas 

setecentistas: as “minas”e os “sertões”. Representavam dois espaços completamente distintos, categorias de 

percepção geográfica que significaram também distintas formas de ocupar o espaço, que são o “sítio” e a 

“fazenda”, díspares, sobretudo, pela extensão das terras e a localização, sendo a fazenda uma propriedade mais 

extensa, de caráter curraleiro, sertanejo, enquanto sítio refere-se às propriedades localizadas mais próximas aos 

centro mineradores, ao longo dos caminhos, e menores na extensão de suas terras. Vila Rica, o centro da 

atividade mineradora setecentista, compunha um tipo de paisagem de “minas”. Nesse espaço, a convivência 

entre a mineração e a agricultura, ainda que de pequena monta, deve ter sido eminente. CARRARA, Ângelo. 

Ocupação do solo e paisagens rurais. Minas e currais. Produção rural e mercado interno de Minas Gerais 

(1674-1807). Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007, p. 149-218. 
561

 “Como nas sociedades tradicionais da Europa Ocidental, nos núcleos urbanos mineiros, a vida doméstica 

encontrava-se intimamente associada ao trabalho produtivo. Essa produção de gêneros para o pequeno 

comércio assumiu nessas comunidades uma importância vital para o abastecimento dessas populações. Era ali 

que se realizava a produção para a subsistência e a produção de gêneros serem oferecidos no mercado para a 

aquisição de renda.” FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Barrocas famílias. Vida familiar em Minas 

Gerais no século XVIII. São Paulo: Ed. Hucitec, 1997. 198 p., p. 140. 
562

 “Em Minas Gerais como em qualquer outra região, as hortas desempenhavam um papel de extrema 

importância na satisfação das subsistências alimentares quotidianas, constituindo-se numa parte 
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A percepção da autora Maria Rosália Guerreiro sobre o desenvolvimento 

“orgânico” do traçado urbano setecentista de Ouro Preto – isto é, levando em conta as 

imposições naturais da geografia – interviria na ocupação do espaço pelos habitantes, por 

meio da construção de suas casas e dos diversos modos de aproveitamento dos terrenos. Ou 

seja, o que definia as formas de apropriação do espaço em Vila Rica era uma mescla de 

conhecimento e observação das condições que o próprio espaço lhe impunha
563

. 

Isso permite uma relativização definitiva das ponderações do francês Vauthier 

sobre a semelhança das casas do Brasil colonial, de um modo geral, e da arquitetura vernácula 

de Vila Rica, em particular. A princípio, se as casas particulares mineiras careciam de uma 

preocupação estética, isso não impedia que nelas estivessem contidos os elementos da 

arquitetura civil portuguesa. Um misto de influência arquitetônica portuguesa e de 

imperativos do espaço e dos recursos matérias erigiu sobrados e casas térreas, com seus pátios 

internos e quintais localizados nos fundos dos terrenos.  

Quando se coloca em pauta as relativizações sobre as semelhanças das residências coloniais e 

as especificidades da apropriação do espaço em Vila Rica, é importante dizer que, apesar da 

preocupação dos moradores em seguir modelos, havia o imperativo da “sobre-vivência”. 

Nesse sentido, o espaço deveria ser convertido da melhor forma possível para acolher as casas 

e o cultivo nos quintais, bem como os espaços destinados ao comércio. O aspecto modelar das 

construções coloniais se moldaria e se transfiguraria diante das vantagens do ouro, mas 

também dos aspectos ásperos da existência, das dificuldades de estabilização e de fixação dos 

homens naquela região mineradora no século XVIII. 

                                                                                                                                                                                     
indispensável na paisagem rural periurbana e mesmo urbana. Além disso, as hortas, para além de seu 

enquadramento na agricultura de subsistência, revelavam uma indesmentível vocação de mercado. À exceção 

de uma ou outra referência, não sabemos exatamente a extensão dos pomares mais bem cuidados. Usualmente, 

a julgar pela expressão árvores de espinho e bananeiras, adjunta à menção das casas de vivenda, o pomar não 

deveria ultrapassar os limites dos quintais das residências rurais.” CARRARA, Ângelo Alves. Ocupação do 

solo e paisagens rurais. Minas e currais. Produção rural e mercado interno de Minas Gerais (1674-1807). Juiz 

de Fora: Ed. UFJF, 2007, p. 194. (grifos do autor)  
563

Assim, “parece-nos que cada singularidade do território proporciona uma série de condições de uso, de 

facilidade de percurso, de áreas de produtividade, de protecção aos ventos, de exposição solar etc., que 

predeterminam a apropriação do espaço pelo homem. [...] Num local propício, as intervenções humanas dão-se 

uma a uma e a aglomeração começa com duas casas, que se instalam lado a lado, mas sempre sem uma 

intenção bem definida. É evidente que neste contexto as sugestões da natureza são facilmente aceites”. Desse 

modo, a ideia de que a gênese dos aglomerados urbanos no Brasil colonial, especialmente em Minas Gerais, 

seguiu desígnios específicos de adequação conforme a estrutura física que o abarcariam aparece cada vez mais 

presente. Para a autora, nessa valoração da adequação, a forma de desenvolvimento de Ouro Preto seria 

exemplo marcante, tendo visto o acidentado terreno onde o aglomerado se situa. GUERREIRO, Maria Rosália. 

A lógica territorial na gênese e formação das cidades brasileiras: o caso de Ouro Preto. Comunicação 

apresentada no Colóquio “A construção do Brasil urbano”. Convento de Arrábida, Lisboa, 2000, p. 1-2. 
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Ao longo do tempo, o cenário arquitetônico da vila foi constituído entre as 

margens da fluidez do temporário e da fixidez do perene. Por um lado, desenhava-se uma 

linha que partia do provisório rancho e se elevava ao sobrado de pedra e cal, passando por 

casas de plantas mais ou menos complexas, representativas do processo de assentamentos e da 

estabilidade dos homens e mulheres das Minas. Por outro, o espaço da vila, decorrente da 

soma de diversas práticas individuais, apresentava-se num processo dinâmico de ordem e 

subversão, de fausto e de fome, no qual se dispunham as estratégias bem ou malsucedidas dos 

habitantes e das agências de controle. Assim, constituía-se um cenário em que habitações 

provisórias de barro e cobertas de palha ou completamente arruinadas estiveram lado a lado 

com sobrados erguidos em pedra e cal. Uma demonstração da fluidez social das Minas 

setecentistas expressas no espaço de Vila Rica. 

Estabelecidos alguns parâmetros fundamentais sobre a forma da ocupação e as 

características físicas das construções que se ergueram no espaço de Vila Rica, a presente 

análise buscará traçar as características sociais dos foreiros de Vila Rica de 1737 e 1767. O 

período de três décadas em questão correspondeu ao ápice da extração de ouro na região, mas 

que enunciava o início da crise da mineração que teve lugar na segunda metade do século 

XVIII. Como já foi dito, foi neste período que os principais parâmetros de ordenamento da 

sociedade mineira se estabeleceram de forma mais solidificada. A partir da análise dos 

indícios legados pelos cadastros dos dois anos citados, poder-se-á enxergar a forma como a 

posse de terrenos urbanos atravessa esse período de ápice da extração do ouro e a forma como 

estará desenhada a figura da sociedade mineira no espaço urbano quando a extração aurífera 

entra em declínio de maneira irreversível. 

 

 

5.2 Os praticantes do espaço de Vila Rica: atores sociais e a propriedade de terrenos 

  

Depois de apresentadas as principais formas e as tipologias de ocupação dos 

terrenos no espaço de Vila Rica, a análise parte agora para os aspectos sociodemográficos 

presentes nos Livros de Tombo de 1737 e 1767. Como a análise se apoia em dois cadastros 

distintos, será possível ver como esse quadro social vai se delineando entre um e outro 

registro. O que a posse de propriedades em Vila Rica pode dizer sobre a sociedade que ali se 

formava e fixava? Mais além, o que essa fonte pode acrescentar na compreensão sobre as 
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características de formação e fixação dessa sociedade na região de extração de ouro durante o 

período em que os serviços minerais estavam em pleno funcionamento nos morros da vila?  

No cômputo geral, os dois Livros do Tombo, de 1737 e 1767, trazem 981 nomes 

diferentes como foreiros. Em 1737, são 384 foreiros cadastrados para 459 terrenos. Três 

décadas depois, 728 proprietários utilizavam 939 pedaços de terra da sesmaria da câmara de 

Vila Rica. Entre os 728 proprietários que aparecem nos registros de 1767, 111 aparecem nos 

registros feitos 30 anos antes, o que indica que mais de ¼ dos foreiros de 1737 permanecia em 

Vila Rica em 1767. Um número baixo de permanências que reverbera a considerável 

mobilidade da população colonial como um todo
564

. 

 

Tabela 3 – Terrenos e divisão de gênero dos proprietários nos Livros do Tombo  

(1737-1767) 

 1737 1767 Aumento  

(em %) 

Terrenos 459 939 104,58% 

Proprietários 364 728 100% 

Homens 326 560 71,77% 

Mulheres 38 155 307% 

Instituições 0 14 - 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de APM, CMOP, Códice 38; 40; 92. 

 

A divisão de gêneros dos proprietários mostra um predomínio considerável de 

homens como proprietários de terrenos – algo que, considerados os parâmetros 

organizacionais da sociedade de Antigo Regime, era de se esperar. Todavia, chama a atenção 

que o número de mulheres foreiras em Vila Rica, apesar de constituírem minoria, 

proporcionalmente, cresceu em ritmo muito mais acelerado do que o dos homens. Enquanto o 

contingente de homens foreiros cresce de 326 para 560 entre um cadastro e outro, o número 

de mulheres salta de 38 foreiras, em 1737, para 155, em 1767 – um crescimento de mais do 

que quatro vezes. Isso indica que essas mulheres tiveram uma presença e, talvez, um papel 

cada vez mais marcante no espaço de Vila Rica ao longo do século XVIII
565

.  

                                                           
564

 APM. CMOP, Códice 38, 40 e 92. 
565

 Mais adiante, faço uma aproximação mais detida no universo social feminino das Minas, buscando aproximar 

dos motivos e dinâmicas sociais que levaram ao crescimento desse número de mulheres proprietárias de 

terrenos no transcorrer do século XVIII. Ver o sub-tópico adiante 5.2.2 “A presença e a atuação feminina no 

espaço de Vila Rica.” 
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A respeito da concentração fundiária no espaço de Vila Rica, eram poucos os 

proprietários que tinham mais do que um terreno na vila. Entre 364 proprietários, em 1737, 

297 tinham apenas uma propriedade foreira em Vila Rica, ou seja, 81,5% dos proprietários. 

Ao passo que 67 proprietários tinham mais do que um terreno, divididos dessa forma: os 

proprietários de dois terrenos eram 48 proprietários; 13 proprietários tinham três terrenos, e 

quatro foreiros acumulavam número maior do que três aforamentos. Somados, esses 

proprietários, que tinham mais do que um terreno em Vila Rica, concentravam 192 terrenos. 

Analisando em termos de proporção, isso significa que 81,5% dos proprietários – ou seja, 

aqueles que tinham apenas um terreno – tinham, sob seu controle, 64,7% das propriedades de 

Vila Rica, enquanto que aqueles que tinham mais do que uma propriedade, representando 

18,5% dos proprietários, concentravam 35,3% dos terrenos
566

.  

Em 1737, Antônio Pereira Vilanova era o maior foreiro, em número de terrenos, 

da câmara de Vila Rica: possuía seis propriedades aforadas. A estratégia utilizada por ele para 

se fixar no espaço de Vila Rica foi estabelecer propriedades contíguas. Assim, seus seis 

aforamentos estavam localizados no lado sul da “Rua da Água Limpa até o Taquaral” e foram 

referidos como quatro “casas” e dois “chãos”, ou seja, terrenos sem construção. A quantidade 

de braças somadas era considerável: 23 braças e mais ¾ de braça, sendo que o maior dos 

terrenos era um “chão” de terras que tinha nove braças de comprimento. Essa estratégia 

também foi usada por Domingos Lopes da Cruz, que possuía quatro terrenos aforados na 

“ladeira do Ouro Preto”, dispostos lado a lado, que perfaziam seis braças e meia de 

cumprimento na testada
567

. 

As duas proprietárias que aparecem com mais relevância em 1737 tinham três 

terrenos cada uma. Antônia Pimenta tinha as três propriedades em sequência, vizinhas entre 

si, na “ladeira do Ouro Preto, da ponte até a casa de Câmara”. A preta forra Tereza de Jesus 

não se utilizava do expediente de ter propriedades vizinhas: duas de suas propriedades 

estavam localizadas na “Rua Direita da Água Limpa”, região do Padre Faria, mas não eram 

vizinhas entre si; a terceira propriedade estava no lado oposto da vila, na “rua do Rosário”, em 

direção à ponte do Ouro Preto
568

. 

Passados 30 anos, quando o cadastro das propriedades foi refeito, o número de 

propriedades cadastradas pouco mais que dobrou – indo de 459 para 939 – e o número de 

                                                           
566

 APM. CMOP, Códices 38 e 40. 
567

 APM. CMOP, Códice 40, f. 148-153; Códice 38, f. 166v-170. 
568

 APM. CMOP, Códice 38, f. 136v; 137v; 138v; 126v; Códice 40, f. 71; 74, respectivamente para os casos 

citados.  
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proprietários exatamente dobrou, subindo de 364 para 728. A concentração fundiária, todavia, 

permanecia bem similar com aquela de 1737, sendo que 592 proprietários, ou 81%, possuíam 

apenas um terreno aforado, enquanto 136 proprietários tinham mais do que uma propriedade e 

controlavam 347 terrenos em Vila Rica, ou seja, 18,6% dos proprietários controlavam 36,9% 

dos terrenos. Também permanecia alta a proporção dos possuidores de dois terrenos, que 

eram 88 entre aqueles 136 que tinham mais do que um terreno. Os proprietários com três 

terrenos eram 32. Por fim, 13 proprietários possuíam cinco terrenos cada um e outros quatro 

tinham mais do que isso, dois deles com seis, e outros dois com sete terrenos. 

A proporção entre o número de terrenos e o número de proprietários é bastante 

próxima, sendo de um proprietário para 1,2 terrenos, no primeiro cadastro, em 1737, e de um 

foreiro para cada 1,3 terrenos, em 1767. O aspecto difuso da propriedade urbana foi uma 

característica das vilas e dos arraiais mineiros, de um modo geral, e que pode ser comprovado 

pela análise dos Livros de Tombo de Vila Rica. A maioria da população de Vila Rica era 

possuidora de uma única casa na sesmaria da câmara, e muitas se conjugavam como espaço 

de habitação, produção de gêneros e trabalho. Para aqueles que tivessem melhores condições 

econômicas, mesmo tendo atividades realizadas no espaço da vila e dentro da dinâmica dela, 

não devia ser incomum que, na possibilidade de realizar investimentos, o fizessem em alguma 

unidade produtiva fora do seu espaço
569

. 

A maior parte dos registros, tanto em 1737 como em 1767, traz apenas o nome 

dos proprietários. No Livro do Tombo de 1737, 268 entre os 364 proprietários listados não 

possuíam qualquer referência de distinção social, ao passo que, nos registros de 1767, 

constava apenas o nome para 465 entre os 728.  

Entre traços de distinção social que se pode observar, , para 1737, aparecem 96 

acessíveis nos registros foreiros, enquanto, 30 anos depois, o número cresceu para 263 casos. 

Esse aumento, proporcionalmente, supera em termos consideráveis o crescimento do número 

de proprietários: enquanto o número de proprietários exatamente dobrou, o número de traços 

                                                           
569

 Ana Paula Pereira da Costa analisou os inventários dos militares de Vila Rica na segunda metade do século 

XVIII e mostrou que, até 1779, os imóveis e bens rurais compunham pouco mais de 20% do monte-mor 

apurado, entretanto, se isolados apenas os imóveis urbanos, eles comporiam menos do que 5% desse monte-

mor. As indicações dadas por Sheila de Castro Faria sobre as dificuldades do estabelecimento no espaço das 

vilas e arraiais em decorrência das limitações produtivas parecem ter alguma pertinência aqui. Alia-se a essa 

dificuldade produtiva, o fator social, simbólico e de prestígio da posse de terras e de “fazendas”, característico 

da sociedade de Antigo Regime, e torna-se possível entender o pouco valor que tinham as propriedades 

urbanas. COSTA, Ana Paula Pereira. A caracterização social das chefias militares. Corpos de ordenança e 

chefias militares em Minas colonial: Vila Rica (1735-1777). Rio de Janeiro: Editora FGV/FAPERJ, 2014, p. 

51-104; FARIA, Sheila de Castro. História esquecidas: os andarilhos da sobrevivência.A colônia em 

movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1998, p. 98-136. 
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distintivos quase triplicou. Passamos, então, a explorar esses traços distintivos que se 

mostravam no espaço de Vila Rica.  

 

5.2.1Entre militares e libertos: fluidez e consolidação social expressa no 

espaço de Vila Rica 

 

Nos Livros do Tombo de Vila Rica setecentista, é possível perceber a existência 

de traços de distinção social dos seguintes tipos: relacionados à cor; às patentes militares; aos 

cargos e funções clericais; por fim, aos ofícios, que podem ser divididos entre intelectuais e 

mecânicos. Os traços de cor são os caracteres distintivos que aparecem em maior número; 

englobavam mulheres de ascendência africana e receberão atenção em uma seção adiante. 

Antes, contudo, uma vista pelo universo masculino da distinção social, expressa no espaço da 

vila. 

Os militares compunham o grupo com maior presença entre os foreiros. Durante o 

processo de sua expansão ultramarina e colonização, a sociedade portuguesa estruturou-se sob 

um princípio de “militarização geral da sociedade”
570

. De igual forma, ocorre com as 

sociedades de matriz portuguesa que se estabeleceram em áreas coloniais.  

Mas, esse princípio de militarização geral da sociedade não significava a 

formação de um exército regular e treinado. Era muito próxima de uma forma de fazer com 

que todos os homens válidos atuassem na defesa dos territórios, caso fosse necessário. Isso 

era ainda mais evidente nos espaços colonial. 

Assim, a força militar no espaço colonial era, basicamente, formada por um 

pequeno número de oficiais pagos e complementada por soldados pouco profissionais 

arregimentados nas próprias localidades onde se instalavam. No mais das vezes, essa 

arregimentação seguia as relações de sociabilidade estabelecida nas respectivas localidades e 

pouco tinha a ver com mérito ou capacidade militar dos postulantes, de tal forma que havia 

                                                           
570

 “O Alvará Régio de 1508, do rei d. Manuel, lançou as bases do sistema de ordenanças em Portugal. 

Denominadas gente das ordenanças das vinte lanças da guarda, eram, nesses primeiros tempos, constituídas 

de mercenários estrangeiros, não tendo ainda sua característica de permanência. Anos depois, em 1549, d. João 

III publicava um regimento no qual determinava que os serviços de armas cabiam a todos os súditos com idade 

entre 20 e 65 anos, no reino e nos quatro arquipélagos atlânticos. Com esse documento introduzia-se, em 

Portugal, aquilo que Joaquim Romero de Magalhães chamou de princípio de „militarização geral da 

sociedade‟.” COSTA, Ana Paula Pereira. Corpos de Ordenanças e chefias militares em Minas Colonial:Vila 

Rica (1735-1777). Rio de Janeiro: Editora FGV/FAPERJ, 2014, p. 34.  
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significativo espaço para que homens de estamentos inferiores da sociedade ocupassem 

postos, ainda que menores, na hierarquia militar
571

. 

Essa estrutura militar, e a formar como ela se articulava, cumpria importante de 

papel de ponto de encontro e negociação entre os poderes do centro e da periferia do mundo 

português. Como a Coroa portuguesa não podia prescindir desses militares de nível local para 

tornar possível a administração de seus espaços coloniais, essas forças locais se inseriam em 

um pacto dinâmico, de colaboração e negociação de conflitos, abriam espaço de mobilidade e 

articulação social através das patentes militares
572

. 

A forma de organização militar portuguesa, baseada naquele princípio de 

militarização geral da sociedade, transformava todo homem em potencial soldado em caso de 

necessidade. Mas isso era antes uma circunstância do que uma escolha, principalmente em se 

tratando dos amplos espaços coloniais. Portugal não tinha condições materiais ou humanas 

para manter regularmente uma tropa militar paga e treinada que fosse suficiente para defender 

o reino e as possessões ultramarinas, entre elas as imensas terras no sul da América, sendo 

necessária manter tropas semiprofissionais locais e contar com elas para defesa do território. 

Em contraponto, isso dava aos militares, de um modo geral, mas particularmente aos soldados 

arregimentados localmente, um grande poder de negociação e trânsito social nesse mesmo 

nível local
573

.  

                                                           
571

 “Tratava-se, em geral, de tropas não pagas, sustentadas por recursos originários tanto das rendas privadas dos 

seus comandantes como dos saques e butins obtidos nas campanhas. Os comandantes dessas forças eram 

majoritariamente fidalgos ou membros da nobreza da terra. Seu treinamento consistia na prática continuada dos 

combates ou na experiência adquirida através do convívio familiar, isto é, com pouco adestramento 

profissional. Seus soldados eram frequentemente os moradores das localidades, relacionados aos comandantes 

com vínculos pessoas, os mesmos liames que reforçavam sua disciplina através de uma subordinação que 

possuía pouco em comum com as regras hierárquicas de uma organização total moderna. (...) Nessas 

condições, a estrutura tendeu a seguir e confirmar as hierarquias locais, com algumas brechas para indivíduos 

procedentes de grupos subalternos que se destacassem nos combates ou na arregimentação das tropas. Essa 

colaboração poderia ser recompensada através de mercês, alforrias, doação de terras, ou eventualmente, 

algumas forma de remuneração monetária distribuída a alguns poucos agraciados.” IZECKSOHN, Vitor. 

Ordenanças, tropas de linha e auxiliares: mapeado os espaços militares luso-brasileiros. FRAGOSO, João Luís 

Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Brasil colonial [recurso eletrônico]: volume 3. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2017, p. 631. 
572

 “As ordenanças e os auxiliares, bem como os outros centros de poder local que atuavam como agentes 

intermediários, asseguravam a comunicação, o elo e o vínculo entre o centro e a periferia. (...) Em outros 

termos, tais corpos militares constituir-se-ão, em nossa análise, em centros de poder local ou periférico, isto é, 

em canal de encontro e colaboração entre o centro metropolitano e as comunidades locais, bem como de 

negociação de conflitos e divergências, também estes inerentes à densa rede de relações existentes entre 

aqueles níveis de poder.” MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. A guerra e o pacto: a politica de intensa 

mobilização militar nas Minas Gerais. CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Vitor; KRAAY, Hendrik (orgs.). Nova 

História militar brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p. 67-86. 
573

 IZECKSOHN, Vitor. Ordenanças, tropas de linha e auxiliares: mapeado os espaços militares luso-brasileiros. 

FRAGOSO, João Luís Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Brasil colonial [recurso eletrônico]: 

volume 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 631-656. 
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O serviço militar era um modo de promoção social importante para os mais 

diversos estamentos sociais, dentro das possibilidades que se colocava para cada 

estamento.
574

. O ambiente colonial era um espaço entrecortado pela guerra e, com os aparatos 

judiciários e camarários, as tropas formavam um tripé da governança local em Minas Gerais. 

A presença de agentes militares se fez sentir de forma crescente no espaço de Vila 

Rica. Em 1737, 15 terrenos foram repartidos entre nove proprietários militares. Esses terrenos 

se concentravam na região mais central de Vila Rica. Na região da “ladeira do Ouro Preto” e 

da “rua direita da Casa da Câmara”, ficavam nove desses dos aforamentos. Na “ladeira do 

Ouro Preto”, primeira parte da ligação entre a Igreja do Pilar e a praça, o coronel Manoel de 

Almeida Coutinho tinha cinco propriedades dispostas lado a lado. Vistas individualmente, 

eram terrenos com tamanhos pequenos e bastante uniformes, não superando as duas braças e 

meia e o menor deles com uma braça e meia. Juntas, entretanto, perfaziam 10 braças de 

terreno. Na “rua direita da Casa da Câmara”, o capitão Lourenço Dias Rosa fez uso do 

expediente de constituir propriedade em terrenos vizinhos. “No canto da praça”, ele tinha dois 

terrenos aforados. Possuía ainda um terceiro terreno aforado na mesma rua, só que do lado 

oposto de onde possuía essas propriedades contíguas
575

. 

Com cinco e três terrenos respectivamente, o coronel Manoel de Almeida 

Coutinho e o capitão Lourenço Dias Rosa eram os dois militares com mais propriedades em 

Vila Rica, no ano de 1737. Entre os foreiros da vila, havia, ainda, as patentes de alferes, cabo 

de esquadra, capitão-mor, mestre de campo, soldado dragão e tenente. Os portadores dessas 

patentes possuíam um terreno cada
576

. Paulatinamente, os militares foram marcando seu 

espaço nas regiões mais centrais de Vila Rica. Nas colônias, as forças militares deveriam 

servir para garantir a execução do poder real nas longínquas regiões. Na década de 1730, nas 

proximidades da praça, região central da vila, haviam os recém-estabelecidos palácio da 
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 “Assim, ao mesmo tempo em que se reconheceu a importância dos poderes locais para a efetivação do poder 

régio em muitos de seus domínios, descobriu-se que a sua vitalidade era indissociável da constituição de 

poderosas elites locais. Como bem demonstrou Pedro Cardim, o rei estabelecia, com os grupos dirigentes do 

reino e das localidades ultramarinas, vínculos de interdependência e complementaridade: o monarca, cada vez 

mais, contou com os serviços desses homens nomeando-os para os mais variados postos e cargos nos mais 

variados lugares de seu império. Por seu turno, esses indivíduos esperavam que a realeza os recompensasse 

devidamente pelos serviços prestados. Esse sistema de remuneração de serviços funcionou como o principal 

suporte do regime político luso moderno. Em contrapartida, o mesmo sistema de concessão de mercês abriu 

espaços para uma maior periferização do poder e para a emergência de grupos locais com interesses próprios.” 

COSTA, Ana Paula Pereira. Corpos de Ordenanças e chefias militares em Minas Colonial: Vila Rica (1735-

1777). Rio de Janeiro: Editora FGV/FAPERJ, 2014, p. 22. 
575

 APM. CMOP, Códice 38, f. 108v; 109v; 111v; 122v; 180; 181v; 182v; 183v; 184v; 207v; 209; 217v; 244v; 

258v; Códice 40, f. 142; 217v. 
576

 APM. CMOP, Códice 38, f. 108v; 109v; 111v; 122v; 180; 181v; 182v; 183v; 184v; 207v; 209; 217v; 244v; 

258v; Códice 40, f. 142; 217v. 
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capitania e o quartel das tropas. O palácio foi instalado na praça e um arruamento próximo, 

onde o quartel foi instalado, recebeu a alcunha de “ruas dos Quartéis”
577

. Os militares 

residiam na região que se consolidaria como a mais estruturada de Vila Rica, nas 

proximidades da rua Direita. Além disso, tinham por ali, no arruamento paralelo, o local onde 

se arregimentavam. Estabeleciam, então, um espaço na vila, onde a presença militar era muito 

significativa. Uma região próximo ao palácio do governador e do quartel que acabavam 

servindo como polo de atração para os militares. 

Trinta anos depois, os os foreiros que tinham patentes militares haviam subido de 

15 para 90 – um crescimento de seis vezes e suas propriedades se dispersaram mais pelo 

espaço da vila. Em 1767, dos quatro maiores foreiros de Vila Rica, três eram militares
578

. O 

sargento-mor Ignácio Mendes de Vasconcelos tinha sete propriedades aforadas, assim como o 

capitão José Faria Pereira. Os dois eram os maiores foreiros da vila. Além deles, o coronel 

João de Souza Lisboa tinha seis propriedades aforadas. Por essa época, alguns militares 

ocuparam outras partes da cidade mais afastadas do centro, como o capitão José de Faria 

Pereira, que tinha cinco de suas propriedades aforadas na “ladeira da Capela do Rosário do 

Padre Faria”. O sargento-mor Ignácio Mendes de Vasconcelos também tinha propriedades na 

região do Padre Faria, na “rua Direita da Água Limpa”. O capitão Domingos da Cruz se 

estabeleceu para além do Padre Faria, com três propriedades na “rua da Água Limpa para o 

Taquaral”: uma delas tinha tamanho considerável dentro dos parâmetros médios, nove braças; 

as outras duas tinham uma braça e meia e duas braças, respectivamente.  

Entretanto, apesar de alguma dispersão notável pelo espaço, as regiões centrais de 

Vila Rica, como a rua do Sacramento, a rua Direita da Casa da Câmara e a rua Direita da 

Praça para o Antônio Dias, ou seja, áreas próximas ao núcleo do poder político, continuaram 

sendo o espaço onde a presença militar era marcante. Das 90 propriedades em que os foreiros 

eram militares, 33 estavam nessas três ruas centrais de Vila Rica, de tal forma que, ainda que 

se leve em conta a dispersão talvez ocasionada pelo próprio crescimento da ocupação do 

espaço da vila, era notável que os militares se concentravam nas áreas mais centrais (e, se não 

mais nobres, ao menos mais estruturadas) de Vila Rica. 
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 A partir de 1758, foram feitas nove solicitações de terrenos, tendo o Quartel como referência. APM. CMOP. 

Cx. 29 Doc. 57; 62; 70; Cx. 46 Doc. 12; 15; 27; Cx. 48 Doc. 31; Cx. 52 Doc. 12; 13. 
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O crescimento considerável do número de militares como foreiros da câmara de 

Vila Rica nas três décadas que separam os cadastros indica uma solidificação daquela 

estrutura social baseada em um elevado índice de militarização. No espaço colonial, 

entretanto, esse princípio de militarização associava-se à necessidade de estabelecer o 

governo e, principalmente, se aliava à existência de contingente grandioso de escravos, o que 

criava um espaço de medo e instabilidade constante, eivado de diversas formas de violências, 

disciplinadoras e subversivas, que atingiam a camada mais desvalida dessa sociedade
579

.  

Por outro lado, na perspectiva das práticas cotidianas, o enraizamento de 

interesses localizados situava as tropas em uma posição ambígua. No espaço colonial, 

legalidade e clandestinidade estavam bastante próximas, principalmente porque a rugosidade 

do espaço e sua territorialização imprecisa abriam oportunidade para um sem número de 

práticas desviantes. Muitos daqueles, sobretudo os militares, que deveriam zelar pelos direitos 

reais, estavam envolvidos com os desvios cometidos.  

Assim, entre os desígnios de governo e a necessidade de se estabelecerem, os 

militares traçavam estratégias para se fixarem nas Minas e, mais do que isso, talvez para 

garantir o seu estatuto superior dentro de uma sociedade hierarquizada. E isso pode ter tido 

uma influência na sua disposição pelo espaço de Vila Rica, que se tornou mais diluída por 

todas as partes da vila no decorrer das três décadas que separam os cadastros foreiros dos 

meados do século XVIII. Militares eram, geralmente, vistos entre os “principais” da terra, de 

tal forma que as patentes militares estavam ligadas a critérios de definição de nobreza. Em 

parte, as benesses que uma patente trazia eram indiretas, simbólicas. A patente militar não 

trazia soldo por si só. Trazia, talvez, autoridade para que os que as portavam pudessem se 

posicionar melhor naquele universo social. Muito embora os oficiais de patentes mais 

elevadas fossem, quase sempre, pessoas de cabedal, os soldados rasos experimentavam, como 

poucos, as violências e os perigos do território mineiro, expostos aos mais diversos embates e 

escaramuças. Era preciso encontrar uma forma de atenuar essas dificuldades
580

. 
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 “Nesse sentido, parece equivocado crer que, em sociedades fortemente hierarquizadas ou baseadas na 

escravidão, os meios políticos, como a negociação, pudessem constituir um espaço radicalmente distinto da 

violência.” SILVEIRA, Marco Antônio. A colonização como guerra,2018, p. 7-8, no prelo. 
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 “[...] com exceção dos dragões e de alguns sargentos-mores auxiliares, os postos militares não fossem pagos, 

era fundamental que os oficiais possuíssem bens para darem conta de si e de seus subordinados. A pobreza 

também atacaria sua autoridade numa sociedade marcadamente hierarquizada. Outra exigência importante era 

a de que vivessem na localidade onde serviam, sem abandoná-la injustificadamente. Todos esses aspectos 

dificultavam bastante o exercício das funções nas tropas. As bases de sua dinâmica tinham de ser a honra, a 

disciplina e a propriedade, elementos nem sempre factíveis. Se bem que diversos soldados, graduados ou não, 

tenham agido com honra, seguindo os princípios que norteavam a arte do governo, muitos outros, por 
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Nesse sentido, estabelecer uma influência mais regionalizada dentro da vila, como 

os casos já citados daqueles que estabeleceram suas propriedades em regiões mais afastadas 

do centro, poderia ser fundamental para as suas pretensões. Diluir as propriedades, se afastar 

do centro da vila e ocupar regiões diversas para influenciar de forma mais direta aqueles com 

os quais se relacionavam cotidianamente. 

O entendimento do processo de ocupação do espaço colonial como um processo 

bélico era visível em Vila Rica. O forte estabelecido no morro de Santa Efigênia como sede 

do governo e o quartel posto nas proximidades devem ter constituído evidência do poder 

militar ali presente. Essa presença era sentida pelo crescente número de militares que foram se 

estabelecendo na vila. A “guerra intestina” teve lugar em Vila Rica em função da necessidade 

de controlar a população, cobrar os tributos e garantir os rendimentos da Coroa
581

. Mas as 

necessárias relações cotidianas exerceram influência nas suas formas de ocupação do espaço. 

Dessa forma, a relação entre a efetivação do poder régio no espaço colonial esteve 

diretamente relacionada à formação e à cooptação de grupos dirigentes em nível local. 

Entretanto, os membros que ocupavam os cargos de governo poderiam ter interesses 

conflitantes com os régios. Assim, os indivíduos com ocupação militar representavam e 

resguardavam o poder régio, na mesma medida em que beneficiavam dessa autoridade para a 

defesa de interesses pessoais. O movimento inicial de se colocar próximo aos espaços de 

poder seguiu-se de uma dispersão pelo espaço. Esse movimento teve como resultado a 

dispersão da presença militar e parece ter aumentado a influência desses militares sobre os 

vizinhos. No contexto de busca pela estabilidade da existência cotidiana, relações sociais 

estabelecidas de forma mais horizontal, como as de vizinhança, por exemplo, poderiam ser 

tão ou mais importantes do que aquelas estabelecidas de maneira vertical para a subsistência 

na vila. O que não quer dizer que essas relações horizontais e verticais fossem desassociadas 

uma da outra, como se buscou argumentar.  

                                                                                                                                                                                     
necessidade ou ambição, colocavam seus interesses pessoais à frente do chamado bem comum. Ademais, havia 

a inserção dos soldados nas redes comunitárias ou nas facções fundadas na oposição amigo-inimigo. O 

resultado era uma certa inclinação à desobediência.” SILVEIRA, Marco Antônio. A colonização como 

guerra,2018, p. 78, no prelo. 
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 D. Antônio de Noronha denominou como “guerra intestina”uma das formas como a guerra se expressava nas 

Minas setecentistas corriqueiramente. Correspondia ao “enfrentamento diário travado pelas autoridades para 

cobrar os impostos, desbastar os fundos territoriais, combater o contrabando e aumentar as rendas régias”, e, 

muitas vezes, precisava ser exercida com violência. SILVEIRA, Marco Antônio. A colonização como 

guerra,2018, p. 10, no prelo.  
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Outro grupo social distinto que aparecia no espaço de Vila Rica como foreiros 

eram os clérigos. Em 1737, eram foreiros de 12 terrenos, repartidos entre sete proprietários
582

. 

O padre José de Oliveira era proprietário de cinco terrenos, todos eles localizados na região da 

Água Limpa: um deles ficava na “rua Direita da Água Limpa” e os outros correspondiam a 

um lance de quatro terrenos que somavam consideráveis 18 braças e meia, na mesma rua da 

Água Limpa, mas já na parte que ia até o Taquaral. Nas proximidades da igreja do Rosário, o 

padre Alexandre Jorge Botelho era proprietário de dois terrenos, postos lado a lado. 

No caso dos religiosos foreiros, as relações entre hierarquia clerical, localização e 

quantidade de propriedades sugerem que a disposição no espaço da sesmaria da câmara 

correspondia à condições econômicas dos foreiros. Os reverendos possuíam poucos terrenos – 

muitas vezes, apenas um – e quase sempre localizados nas regiões mais centrais da vila. Por 

sua vez, os padres, nível inferior da hierarquia religiosa que aparece nos registros, eram os 

que possuíam mais propriedades e, normalmente, nas margens da sesmaria. O caso do padre 

José de Oliveira seria exemplar dessa tendência, que pode indicar a necessidade desses 

clérigos de menor hierarquia diversificar as fontes dos seus rendimentos.  

Os “reverendos doutores”, como Manoel Freire Batalha e Bartolomeu Gomes 

Pombo, possuíam apenas uma propriedade foreira, localizada na “rua Direita da Casa da 

Câmara”. A propriedade de Manoel Batalha, inclusive, era vizinha do prédio da câmara, na 

praça, e se localizava na esquina da rua Direita com a praça. Outro clérigo que ocupava 

função mais destacada, o “Reverendo Vigário” Francisco da Silva e Almeida, também tinha 

propriedade na região mais próxima ao centro, na “ladeira do Ouro Preto”, correspondente ao 

início do arruamento que levava da igreja do Pilar até a praça e a câmara
583

. Completavam a 

lista dos foreiros da câmara que eram religiosos, em 1737, os “reverendos padres” Miguel 

Moreira Silva e Manoel Pereira, sendo o primeiro proprietário na “rua Direita de cima do 

Rosário”, caminho que levava à igreja do Pilar e à “ponte do Ouro Preto”, e o segundo com 

seu terreno localizado em uma incerta “travessa que vai para morro”.  

Na sociedade de matriz lusitana, o exercício do sacerdócio, por si só, esteve ligado 

diretamente à distinção. As exigências e o percurso necessário até a ordenação 

hierarquizavam os homens por pureza de sangue, letramento e recursos. A junção entre Igreja 

e Coroa, por meio do padroado, tornava os padres uma espécie de oficiais de governo. Isso 
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contribuía para a aproximação entre o grau sacerdotal e aproximava, de forma ainda mais 

visível, o grau sacerdotal de uma questão nobilitante e distintiva
584

. 

No espaço colonial, os preceitos para ordenação sacerdotal, que estavam 

relacionados à nobreza e à pureza de sangue, foram maleabilizados pela própria estrutura 

social da população: escravista, mestiça e distante dos parâmetros ideais de nobreza da Coroa 

e da Igreja. Essa estrutura que interconectava Coroa e Igreja era usada corriqueiramente por 

famílias como forma de galgar degraus na escala social e nobilitar-se. Para muitos, significava 

também a oportunidade de estabilização e de permanência local
585

. 

Em 1767, na reorganização do cadastro foreiro de Vila Rica, o número de clérigos 

permaneceu mais ou menos estável, especialmente quando se compara com o crescimento dos 

foreiros com patentes militares. Os clérigos tinham, em seus nomes, 18 aforamentos passadas 

três décadas do primeiro cadastro, quando tinham 12 terrenos
586

. Esses 18 terrenos estavam 

distribuídos entre 12 proprietários diferentes, sendo o maior proprietário entre eles o 

reverendo Domingos Francisco da Costa, que possuía quatro terrenos.  

O reverendo Domingos possuía um conjunto de propriedades na região da Rua 

Nova do Sacramento e da igreja do Rosário, no arraial do Ouro Preto. Nessa região central de 

Vila Rica, suas propriedades somavam consideráveis 22 braças e meia. A região que 

interconectava as áreas das igrejas do Rosário, de São José e a matriz do Pilar, englobando as 

ruas do Sacramento, era aquela em toda Vila Rica onde havia mais religiosos como foreiros. 
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 “A utilização do acesso à carreira sacerdotal como mecanismo para a solução de problemas relativos à divisão 

de heranças ou de sobrevivência no seio das famílias ligava-se à própria forma como o sacerdócio era encarado 

na sociedade colonial. Tratava-se de uma profissão à qual a pessoa se dedicava como se fazia em relação às 

outras então existentes. Além disso, o clérigo, ao tornar-se pároco e ocupar os demais cargos na hierarquia 

eclesiástica, ao receber a „côngrua‟ (um salário anual) do governo, transformava-se num funcionário público, 

ou, melhor dizendo, num oficial, num titular de um ofício do rei. Ser padre era também fazer uma carreira 

profissional, como conclui Barbara Fadel [...]. As côngruas e o ingresso numa carreira pública, em si, não eram 

os elementos que tornavam o estado de eclesiástico atraente. [...] O atrativo principal, na verdade, estava no 

fato de o sacerdócio dar foros de nobreza, no interior da sociedade luso-brasileira, de caráter estamental: dava 

aos clérigos privilégios equivalentes aos dos nobres e, por isso, constituía um dos instrumentos de ascensão 

social.” VILLALTA, Luiz Carlos. A Igreja, a sociedade e o clero. RESENDE, Maria Efigênia Lage de; 

VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). As Minas Setecentistas. v. 2. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do 

Tempo, 2007, p. 29-31. 
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 “Na colônia, a miscigenação disseminava-se, contrastando com uma escala social em que a „pureza de 

sangue‟ era estimada, contraste este que estimulava fraudes visando à atestação de que se tinha sangue limpo. 

Habilitando com „máculas‟ de „sangue‟ e/ou „costume‟ acabavam, desse modo, por serem, habilitados para o 

sacerdócio. Em Mariana, a fraude ocorria. [... Muitas vezes, enfim, os párocos, em conluio com as próprias 

famílias dos habilitandos, participavam de toda uma orquestração destinada a guindar ao sacerdócio pessoas 

em desacordo com as normas.” VILLALTA, Luiz Carlos. A Igreja, a sociedade e o clero. RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). As Minas Setecentistas. v. 2. Belo Horizonte: Autêntica; 
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338; 384. O registro das propriedades do reverendo Domingos Francisco da Costa está nas folhas 49; 69; 84; 

113. 
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Além do já citado reverendo Domingos e suas quatro propriedades, o reverendo Antônio de 

Meireles Rabelo tinha duas casas na rua “Nova do Sacramento”, próximas à “ponte de São 

José”, vizinhas entre si e que perfaziam, juntas, um terreno de quatro braças. Ainda nas 

proximidades da igreja de São José, os reverendos Antônio Gomes Xavier e Antônio Martins 

Fagundes tinham uma propriedade cada, sendo que a propriedade do segundo estava 

localizada na “ladeira de São José”, ligação transversal estabelecida entre a região da igreja do 

Pilar e a rua do Sacramento. O reverendo João Pires Ribeiro completava a lista dos clérigos 

foreiros daquela região
587

. 

Ainda no arraial do Ouro Preto, o reverendo Pedro Leão de Sá era foreiro na rua 

do Vigário, conexão entre a igreja do Rosário e matriz do Pilar – arruamento que, antes, era 

conhecido como “rua de cima do Ouro Preto”. Já na rua Direita da Casa da Câmara, o 

reverendo Simão da Costa Xavier tinha duas propriedades postas lado a lado, enquanto o 

reverendo Doutor Manoel Freire Batalha, eminente advogado em Vila Rica, residia na 

“praça”, em uma propriedade que esquinava com a rua Direita da Casa da Câmara
588

. 

Nos outros arraiais de Vila Rica, os padres eram foreiros em poucos terrenos. Na 

região do Passa Dez, o padre João Antônio Rodrigues tinha uma propriedade na rua “do Passa 

Dez até o Rosário”. No arraial do Antônio Dias, o reverendo Domingos Vaz de Carvalho era 

proprietário de um terreno na “rua Direita de Antônio Dias, junto a Ponte.” Enquanto, no 

arraial do Padre Faria, outros dois clérigos aparecem como foreiros: na “ladeira da Capela do 

Rosário do Padre Faria”, o reverendo Baptista Ferreira da Silva; e, na “rua Direita que vai 

para Água Limpa”, o reverendo Luiz Mendes. 

Esses eram os clérigos que aparecem como foreiros à câmara de Vila Rica, em 

1767. Um exercício comparativo entre os centros urbanos de Vila Rica e Mariana mostra 

algumas diferenças na forma como a composição social se expressava na ocupação de seus 

espaços. Como é sabido, Mariana era sede do bispado e abrigava o Seminário da Boa Morte, 

desde o início da década de 1750. Nessa localidade, o número de homens ligados à Igreja 

representaria um número expressivo dos foreiros da câmara, bastante superior aos de Vila 

Rica
589

. Na cidade episcopal, os religiosos eram foreiros de 45 terrenos quando o cadastro foi 

feito em 1752, enquanto, em Vila Rica, o número pouco cresceu entre os registros de 1737 e 
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 Sobre os traços sociais da repartição dos terrenos da cidade de Mariana, ver: VELOSO, Tércio. Fluidez e 
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1767, ficando em 12 no primeiro cadastro e 18 no segundo. Esse exercício comparativo da 

presença desses grupos sociais no espaço dos dois centros populacionais indica ainda que Vila 

Rica era um espaço muito mais marcado pelos aspectos da militarização que cortava 

transversalmente toda a sociedade mineira setecentista. Um espaço onde o poder temporal e o 

domínio militar buscavam se apresentar de variadas formas e se faziam sentir até mesmo em 

relações de vizinhança.  

Isso não quer dizer que as instituições eclesiásticas e religiosas não marcavam 

presença no espaço de Vila Rica, nos meados do século XVIII, sobretudo com as irmandades 

leigas e ordens terceiras. Se as instituições não constavam como foreiras da câmara, em 1737, 

três décadas depois, quando o cadastro foi refeito, elas apareciam como foreiras em 14 

terrenos. Entre as 12 instituições diferentes que aparecem no cadastro de 1767, somente a 

Misericórdia de Vila Rica e a câmara municipal não eram irmandades ou confrarias religiosas. 

Ou seja, são listadas 10 irmandades diferentes entre os foreiros da câmara, em 1767, o que, 

em certa medida, indicia a consolidação da vida religiosa no espaço de Vila Rica
590

.  

Em Minas Gerais, a proibição da fixação de ordens religiosas monásticas conferiu 

às irmandades leigas e às ordens terceiras, além de um papel de destaque dentro da sociedade, 

traços peculiares em comparação com as associações do mesmo tipo do restante do Império 

português. As proibições relativas à instalação das ordens regulares na região mineradora 

inibiram o estímulo ou o patrocínio direto para a formação das associações; decorrentes dessa 

proibição, as irmandades mineiras eram fruto da iniciativa leiga e secular. Dessa forma, 

atraíam seus membros de forma mais livre e seus aspectos devocionais, em muito, refletiam 

as preocupações e crenças dos próprios irmãos, que se associavam em decorrência de origem, 

afinidade ou mesmo identificados com os símbolos de uma ou outra devoção. Esse aspecto 

peculiar das irmandades leigas, somados às necessidades mais gerais e de ajuda mútua para o 

estabelecimento da população na região mineradora, conferiram caráter determinante para as 

irmandades na configuração do todo social da região mineradora
591

. 
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 APM. CMOP, Códice 92, f. 138v; 161; 170; 239v; 240; 323; 329v; 338; 371; 431; 433v. 
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natureza artístico-cultural.” BOSCHI, Caio César. Irmandades, religiosidade e sociabilidade. RESENDE, 
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Na paisagem de Vila Rica, a única irmandade que tinha mais do que um terreno 

aforado era a Irmandade do Santíssimo Sacramento, uma das mais antigas e nobres do lugar. 

Essa irmandade tinha dois lances de casas que ocupavam, juntas, quatro braças e meia de 

terreno na “rua Direita do Antônio Dias, no lado norte” da rua. Na mesma “rua Direita do 

Antônio Dias”, a confraria de Santo Antônio tinha uma propriedade, vizinha, inclusive, das 

propriedades da irmandade do Santíssimo Sacramento. Outra irmandade de grande destaque 

em Vila Rica que aparece como foreira era a Irmandade de Nossa Senhora do Pilar, 

denominação devocional da matriz do arraial do Ouro Preto. Sua propriedade ficava, 

possivelmente, próxima à matriz do Pilar do Ouro Preto, no início da chamada “ladeira do 

Ouro Preto, junto a ponte”
592

. 

Outras irmandades que tinham propriedades imóveis espalhadas pelo espaço de 

Vila Rica eram: a “Venerável Ordem Terceira de São Francisco”, que tinha uma propriedade 

na “rua da Barra”; os irmãos de Santa Rita, na pessoa de seu tesoureiro, que reconheciam as 

obrigações tributárias sobre uma propriedade localizada na “rua Direita do Padre Faria”, 

arruamento que se iniciava passada à “ponte de Antônio Dias” e indo até o “alto da Cruz”; na 

“ladeira do Rosário do Padre Faria”, arruamento que levava até o vale onde foi erguida a 

capela daquele arraial, a “irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos”; e os “devotos 

de Nossa Senhora do Monte do Carmo” possuíam uma propriedade cada. Nas proximidades 

da capela do Padre Faria, a “irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos” tinha sua 

propriedade, mas aí localizada na “rua direita que vai para a Água Limpa”
593

. Mesmo no 

Taquaral, onde a fixação da população começou mais tarde do que nas áreas mais centrais de 

Vila Rica, as irmandades se faziam presentes. A “irmandade de Nossa Senhora do Pilar do 

Taquaral” e a “capela de Santo Antônio do Taquaral” tinham suas propriedades próximas à 

capela dedicada à Nossa Senhora do Pilar que fora erguida naquela região
594

. 

Nos meados do século XVIII, o número de irmandades e de confrarias cresceu 

consideravelmente, representando todos os estamentos da sociedade. A pluralização das 

confrarias religiosas era reflexo do ordenamento mais complexo da sociedade. O 

aparecimento das irmandades como foreiras no cadastro de 1767 indica também uma 

solidificação de sua presença em Vila Rica, durante o auge da extração aurífera em Minas 
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Gerais
595

. Mesmo com as dificuldades na extração aurífera e uma retração econômica 

incontornável, a estabilização da presença das irmandades no espaço de Vila Rica foi 

fundamental para o investimento simbólico no espaço urbano de Vila Rica, na parte final do 

século XVIII, por meio da construção e decoração das igrejas e capelas da vila
596

. 

A Santa Casa de Misericórdia e a própria câmara completavam a lista de 

instituições que aparecem como foreiras em Vila Rica. A Misericórdia possuía quatro 

terrenos: dois deles contíguos, na “rua Direita da Casa da Câmara, na praça”, e outros dois, 

contíguos e localizados na chamada “rua Nova”, que passava por detrás do palácio da 

capitania e seguia em direção ao morro de São Sebastião. Por fim, a própria câmara consta 

como foreira na sua própria listagem em decorrência de um arremate que a instituição fez 

sobre uma propriedade localizada na “rua Direita da Casa da Câmara”, nas proximidades da 

praça. O arremate havia sido feito por dívidas relacionadas aos foros, o que, em certa medida, 

explica o motivo da própria instituição constar como devedora de foros a si mesma
597

. Como 

a propriedade era foreira anteriormente, os vereadores não tinham autoridade para alienar o 

patrimônio da instituição, por isso, burocraticamente, lançaram tal propriedade no recadastro 

das propriedades foreiras. 

Além de militares, clérigos e instituições religiosas, havia ainda os portadores de 

ofícios que eram foreiros da câmara. Esses ofícios podem ser divididos em dois tipos: ofícios 

intelectuais, para aqueles que se apresentavam como operadores da justiça, os doutores e 
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licenciados; e os ofícios mecânicos, para aqueles que se associavam a trabalhos manuais 

diversos.  

Entre os portadores de ofícios intelectuais, havia distinção entre “doutores” e 

“licenciados”, que, somados, possuíam 12 terrenos repartidos entre nove proprietários, em 

1737. Desses nove proprietários, quatro foram referidos como “doutores” e cinco como 

“licenciados”
598

. Segundo a definição do dicionário setecentista de Raphael Bluteau, a 

diferença entre os dois estaria na concessão do grau, que indicava, então, uma composição 

hierárquica entre os dois traços distintivos. Ambos são definidos como aqueles que são 

portadores de algum grau ou dominam alguma faculdade ou arte
599

. Assim, a distinção de 

“doutor” quase sempre informa que seu portador tinha diploma das universidades do Reino 

para exercer as funções de medicina e de justiça. Já a referência às licenças fazia parte de um 

universo muito plural, difícil de precisar somente a partir dos registros das propriedades.  

Nos verbetes escritos por Bluteau, contudo, a referência a que “uns por pobreza, 

outros por ponto de honra não passam de licenciados e não chegam a receber insígnias de 

doutores” expõe a existência de uma diferença social entre as duas definições. Essa diferença 

social se refletia na localização das propriedades desses homens no espaço de Vila Rica e se 

expressava de forma muito parecida com o que acontecia com os clérigos, sendo que os 

licenciados possuíam propriedades mais afastadas do centro da vila, enquanto os doutores 

tinham suas propriedades nas áreas centrais. Mas eram os licenciados que possuíam o maior 

número de propriedades.  

Apenas dois entre os noves proprietários doutores ou licenciados possuíam mais 

do que uma propriedade foreira, e ambos eram licenciados. Ignácio Mendes de Vasconcelos 

possuía três casas na rua “Direita da Água Limpa”, duas delas eram vizinhas; a terceira não 

era vizinha, mas, a julgar pela ordem da medição, não devia ser muito distante das demais. Já 

o licenciado Manoel Soares Ferreira tinha duas propriedades. Em uma delas, ele era vizinho 
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do licenciado Ignácio, na rua “Direita da Água Limpa”. Sua outra propriedade estava 

localizada nas proximidades do córrego do Bom Sucesso e era uma das chácaras cadastradas 

que eram foreiras em Vila Rica e tinha consideráveis 55 braças. Sua tipologia e o tamanho do 

terreno indicam que a propriedade tinha características produtivas
600

. 

Na rua “Direita da Água Limpa”, o licenciado Bernadino de Serna tinha uma casa. 

Bernadino, entretanto, não se encontrava em Vila Rica quando o cadastro das propriedades foi 

feito. O escrivão responsável anotou, no termo de aforamento, que o proprietário estava 

“ausente” e, por isso, a medição foi “feita a sua revelia”
601

. 

Por fim, havia ainda os licenciados Antônio Labidrene e Antônio de Souza Lobo. 

Souza Lobo tinha sua propriedade na rua “Direita de cima do Rosário”, caminho que ia para a 

“ponte do Ouro Preto”. A seu turno, Antônio Labidrene era foreiro de um terreno situado na 

rua “dos Paulistas”, no arraial do Antônio Dias. Aparentemente, o terreno não tinha 

construções, uma vez que foi referido como “chãos”
602

. 

Os doutores, todavia, se estabeleciam nos arruamentos principais da vila. Em 

1737, o principal deles era a rua “Direita da Casa da Câmara”, conexão entre o arraial do 

Ouro Preto e a praça. Os quatros doutores que constam no Livro do Tombo tinham suas 

propriedades nesse arruamento. Francisco Xavier Ramos, João Correa de Macedo e José de 

Souto, apesar de não serem vizinhos, moravam próximos uns aos outros, com suas casas 

localizadas no lado “norte” da rua. Suas propriedades possuíam o mesmo tamanho nas 

testadas, pagando o tributo sobre a ocupação de duas braças. O último dos doutores da lista, 

Francisco Xavier Ramos, tinha sua propriedade mais próxima ao fundo do vale. Sua 

propriedade tinha seis braças de testada de terreno
603

. 

Passadas três décadas, o quadro se alterou com o aparecimento de um número 

maior de “doutores” como foreiros da câmara. Em número de terrenos, doutores e licenciados 

permaneceram com números estáveis, passando dos 12 que possuíam no primeiro cadastro 

para 15, em 1767. Porém, eram somente três licenciados ao passo que eram oito doutores
604

, e 

a disposição geográfica desses doutores não se alterar ao longo dos 30 anos entre um cadastro 

e outro. 
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A considerar toda a extensão da ligação entre o arraial do Ouro Preto e a praça, 

seis dos oito doutores que eram foreiros da câmara, em 1767, tinham suas propriedades ali. 

Na chamada “ladeira do Ouro Preto, que principia a ponte que vai para a Casa de Câmara”, o 

doutor Tomás de Belo tinha duas braças de terreno. Os outros cinco doutores que tinham casa 

na região ocupavam o trecho do arruamento que se consolidou como rua “Direita da Casa da 

Câmara”. Eram eles: o doutor Agostinho Monteiro de Barros, que tinha duas propriedades por 

ali, mas que, entretanto, não eram contíguas; os demais eram os doutores Antônio José 

Pimenta, José Pinto Pereira, Luiz Henriques Freitas e Manoel Manso da Costa Reis
605

.  

Além de sua propriedade na rua Direita, Manoel Manso da Costa Reis tinha ainda 

outros três terrenos localizados na região do Passa Dez, os três referidos como estando na “rua 

e entrada do Passa Dez, até o Rosário”. Um dos foros incidia sobre um terreno de duas braças 

de testada. Os outros dois tinham, respectivamente, 18 e 19 braças de testada, terrenos de 

grande tamanho para os padrões médios apontados, o que pode presumidamente indicar 

alguma organização produtiva nessas propriedades ou a disposição de construir residências 

suntuosas em tamanho e, consequentemente, distinção. Na mesma “rua e entrada do Passa 

Dez”, o doutor José Manoel de Siqueira também tinha uma propriedade consideravelmente 

grande, com 22 braças de testada
606

. Nessa região de Vila Rica, no alto do Passa Dez, eram 

frequentes as indicações de chácaras e pequenas unidades produtivas, em contraponto às 

regiões mais centrais e densamente ocupadas com seus terrenos estreitos e alongados. 

O doutor Claudio Manoel da Costa. era foreiro de um terreno localizado na rua 

“Direita da Praça para o Antônio Dias”. Tinha 25 braças, tamanho bastante considerável no 

contexto geral de Vila Rica e ainda mais em se tratando de uma propriedade localizada na 

região central da vila, onde os terrenos dificilmente ultrapassavam as cinco braças. Essa 

propriedade é, possivelmente, a mesma que, ainda hoje, é conhecida no cenário de Ouro Preto 

como a casa do poeta e inconfidente, localizada nas proximidades da igreja de São Francisco, 

fazendo esquina com a atual rua do Ouvidor, exatamente correspondente ao arruamento 

referido acima. A propriedade do doutor Claudio Manoel da Costa não estava situada na rua 

Direita da Casa da Câmara, como eram as da maior parte dos doutores da vila. Estava do lado 

oposto, no arraial do Antônio Dias, porém, era a mais considerável entre as propriedades dos 

reputados doutores de Vila Rica, em termos de tamanho do terreno
607

. 
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Os licenciados, por sua vez, foram reduzidos a três em 1767, cada um com uma 

propriedade. Na rua “e entrada do Passa Dez”, um certo Manoel – danos no original não 

permitiram a leitura do sobrenome – possuía um pequeno terreno de três braças. Na rua “de 

cima do Ouro Preto”, no lugar chamado de “travessa do Meireles”, Manoel de Souza Lobo 

havia ocupado a propriedade que antes pertencera a seu irmão, o também licenciado Antônio 

de Souza Lobo. E, por fim, na rua “da Barra”, no arraial do Antônio Dias, o licenciado 

Manoel Lucas era o proprietário de um terreno de 10 braças. 

Em 1737, homens reputados como oficiais mecânicos eram foreiros em 10 

terrenos em Vila Rica, cada qual com um proprietário. À época, a prática mecânica era 

reputada a todo aquele que fabricasse utensílios com o uso das mãos
608

. Socialmente, esses 

ofícios mecânicos se situavam de uma forma ambígua no contexto colonial. Dentro da matriz 

estamental da sociedade portuguesa de Antigo Regime, os ofícios mecânicos, apesar de 

essenciais à vida humana, eram impeditivos ao alcance de títulos nobilitários em geral, quer 

estivesse o oficialato mecânico ligado ao próprio homem que buscasse o título, ou quer 

estivesse relacionado à ascendência familiar. De tal forma que acabavam se tornando máculas 

não desejáveis em alguns casos. Por outro lado, no espaço colonial e em sua relação direta 

com a escravidão, a marca social de prática de um ofício talvez fosse mais um caminho 

diferenciado de trabalho para pessoas de cor ou descendentes delas, que poderiam habilitar à 

liberdade, a qual, uma vez adquirida, poderia trazer consigo o afastamento do ofício 

mecânico
609

. 
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Entre os mestres de ofícios mecânicos que aparecem na listagem do Livro do 

Tombo de 1737, os relacionados às práticas de ferraria aparecem em maior número. São 

citados quatro mestres ferreiros e um mestre ferrador. Dois dos envolvidos com atividades de 

ferraria, o mestre ferrador João Roiz de Oliveira e o mestre ferreiro Valentim Pereira Reimão, 

eram vizinhos no “alto da Rua do Passa Dez”, em propriedades pequenas que tinham, 

respectivamente, uma braça e meia e duas braças. Perto dali, na mesma rua e “estrada do 

Passa Dez”, Sebastião Roiz, também mestre ferreiro, tinha uma propriedade com 12 braças de 

testada sobre a qual reconhecia suas obrigações de foreiro sobre “as suas casas e quintal 

cercado com valo e cerca”. Como é possível notar, mesmo para aqueles que tinham ofícios 

específicos, a montagem de quintais era um fator essencial da sobrevivência cotidiana
610

.  

O mestre ferreiro José Lopes tinha uma propriedade na rua “Direita da Casa de 

Câmara”. Era de tamanho bem diminuto e ocupava somente uma braça de terreno. Todavia, a 

sua localização devia ser significativa para o seu proprietário, uma vez que o mesmo José 

Lopes, mestre ferreiro, se mantinha como proprietário do imóvel mesmo depois de 30 anos, 

em 1767, quando o cadastro foi refeito – aliás, o único entre esses oficiais que reaparece na 

listagem. Manoel Lopes, último dos ferreiros listados, tinha sua propriedade na rua Direita da 

Água Limpa, nas proximidades do arraial do Padre Faria
611

.  

Além dos oficiais que trabalhavam com o ferro, havia ainda três mestres 

sapateiros. Manoel Francisco tinha a sua propriedade na rua “do Rosário”, no arraial do Ouro 

Preto. Manoel Antônio era foreiro na rua “Direita da Casa de Câmara”, e Manoel Gonçalves 

tinha sua casa na rua “dos Paulistas”, no arraial do Antônio Dias. Todos eles pagavam o foro 

sobre duas braças de terra. O último dos oficiais cadastrados em 1737 era também o único 

referido como “pedreiro”: Manoel Carvalho da Cruz tinha uma propriedade com cinco braças 

de testada na rua “nova do Sacramento”
612

.  

De forma curiosa, no processo de recadastramento das propriedades levado ao 

cabo em 1767, aparece somente o mestre ferreiro José Lopes e sua propriedade na rua 

“Direita da Casa de Câmara”
613

. Mais nenhuma referência a qualquer ofício mecânico. Não há 

nenhuma explicação clara para isso, mas, provavelmente, isso se deve ao modo como o 

cadastro foi refeito, sem averiguação in loco das propriedades, o que deve ter ocasionado a 

perda de alguns detalhes sobre os foreiros, como, por exemplo, suas atividades.  

                                                           
610

 APM. CMOP, Códice 38, f. 29v; 30v; 21, respectivamente para os casos citados. 
611

 APM. CMOP, Códice 38, f. 201v; Códice 40, f. 28, respectivamente para os casos citados. 
612

 APM. CMOP, Códice 38, f. 74v; 186v; 85v; 106v, respectivamente para os casos citados.  
613

 APM. CMOP, Códice 92, f. 139v. 



278 
 

278 
 

De todo modo, a existência de praticantes desses ofícios não se resumia apenas a 

esses nove mestres que constam na listagem feita em 1737. Pode-se pensar que a existência de 

“mestres” dos referidos ofícios referenda observações já feitas sobre a existência de uma rede 

de artífices das mais variadas áreas na região mineradora setecentista
614

. Era com esses 

mestres que os aprendizes tomavam prática em seus respectivos ofícios. Na primeira metade 

do século XVIII, eles eram referências no espaço de Vila Rica e, apesar de não constarem nos 

cadastros foreiros, certamente, continuavam lá na segunda metade do setecentos, uma vez que 

essenciais ao cotidiano da vila enquanto centro comercial 

No universo masculino da distinção social, restavam os traços de cor, indicativos 

da condição social. Em 1737, 10 homens carregavam esses traços de cor e eram proprietários 

de 11 terrenos, divididos entre pardos, pardos forros e pretos forros. Patrício de Sá, referido 

apenas como “pardo”, era o único entre esses homens que não trazia a marca da escravidão 

explícita em seu nome. Sua propriedade ficava no “alto da rua do Passa Dez” e tinha 

consideráveis 16 braças; mais um grande terreno na região do Passa Dez que, possivelmente, 

agregava características produtivas
615

. 

Entre os homens que traziam a marca da escravidão, tem-se, então, que nove 

proprietários para 10 terrenos, como três homens referidos como pardos forros e outros seis 

como pretos forros. Manoel dos Santos, “preto forro”, era o único que tinha mais do que um 

terreno. Suas duas propriedades ficavam em pontos bastante apartados da vila: uma delas na 
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 José Newton Coelho Meneses expôs, em linhas gerais, as muitas formas de sociabilidade utilizada pelos 
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ALFAGALY, Crislayne Gloss Marão. Em casa de ferreiro pior apeiro: os artesãos do ferro em Vila Rica e 

Mariana no século XVIII. 2012. 196 p. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, UNICAMP, Campinas, 2012; BATISTA, Letícia Silva. Usando desse oficio de alfaiate:a alfaiataria 
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de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017; PEREIRA, Fabricio Luiz. 
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(1730-1808). 2014. 165 p. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2014. 
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“rua Nova”, indo por detrás do palácio na praça, a outra já na rua “da Água Limpa até o 

Taquaral”. Na rua “da Água Limpa até o Taquaral”, os pretos forros José Mina e Manoel 

Rodrigues tinham suas propriedades. Essa região era onde apareciam mais consideráveis os 

traços de cor dos proprietários foreiros. No outro extremo da vila, na rua “do Passa Dez”, 

Antônio Ramos, também “preto forro”, tinha um terreno com nove braças de medição. Nas 

regiões mais centrais da vila, Francisco Barbosa era proprietário na rua “do Rosário” e 

Antônio dos Santos tinha uma propriedade rua “Direita da Casa de Câmara”
616

.  

Entre os pardos forros, Antônio Correia tinha uma propriedade no “alto do 

Caquende para a Rua do Rosário”. Os outros dois “pardos forros”, Manoel Pereira e Bento da 

Silva, tinham suas propriedades nas áreas mais centrais da vila: Manoel era vizinho do doutor 

Manoel da Costa Reis, na “ladeira do Ouro Preto para a Casa de Câmara”; Bento tinha sua 

propriedade na rua “Direita da Casa de Câmara”
617

.  

Vistos em conjunto, esses proprietários, que carregavam traços de cor, estavam 

pontualmente espalhados por todo o espaço de Vila Rica, das áreas mais afastadas até mesmo 

mais centrais, como a rua Direita da Casa de Câmara. Trinta anos depois, o cenário era 

parecido, com proprietários e seus traços de distinção de cor espalhados por todo o espaço de 

Vila Rica. Todavia, é possível perceber que pardos e pretos forros passaram a se concentrar na 

região do Padre Faria e da Água Limpa. 

Em 1767, os homens que carregavam marcas de distinção baseada na cor 

possuíam 20 terrenos foreiros à câmara de Vila Rica
618

. Alguns deles se destacaram como 

proprietários de mais do que um terreno. Antônio Fernandes da Veiga, preto forro, tinha 

quatro terrenos, todos eles situados na rua “Direita da Água Limpa”, sendo que três deles 

constituíam uma propriedade contígua. Mais adiante dali, no pedaço da rua “da Água Limpa 

até o Taquaral”, Vicente José dos Passos tinha três propriedades, duas delas eram vizinhas 

entre si. A região da Água Limpa tinha ainda como proprietários, os pretos forros José Mina e 

Manoel Fernandes de Melo, com uma propriedade cada um na mesma rua “da Água Limpa 
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até o Taquaral.” Já o terreno aforado por José Ferreira da Cunha ficava na região conhecida 

como “Vira-Saia”
619

.  

Perto dali, na rua “Direita do Padre Faria”, arruamento que principiava na “ponte 

do Antônio Dias”, em direção à igreja de Santa Efigênia, havia, entre os proprietários de 

terrenos, os pretos forros João Rodrigues de Souza e José Ferreira da Cunha. A propriedade 

de João Rodrigues de Souza ficava na rua propriamente dita, enquanto o terreno aforado por 

José Ferreira da Cunha ficava na região conhecida como “Vira-Saia”. Nesse espaço de 

conjunção entre os arraiais do Antônio Dias e do Padre Faria, Estevão Fernandes, preto forro, 

tinha uma propriedade na rua “da Barra e arraial do Pinheiro, indo para o Padre Faria”
620

. 

Do outro lado da vila, na rua “e entrada do Passa Dez, ate o Rosário”, Lourenço 

Pereira tinha sua propriedade que, a exemplo de muitas propriedades dessa região da vila, 

tinha tamanho considerável, pois ocupava 11 braças de terreno. Provavelmente, angariava 

característica produtiva. Os pretos forros Manoel Gomes e Valentim Pereira eram vizinhos na 

rua “do Sacramento”. Francisco Correia Salazar, por fim, havia conseguido firmar 

propriedade na rua “Direita da Casa de Câmara”; o preto forro tinha duas propriedades 

contíguas nesse central e importante arruamento de Vila Rica
621

. 

Encerravam a lista de homens com traço distintivo de cor, três proprietários que 

traziam variações dessas distinções baseadas na cor da pele. Antônio Leite da Silva, referido 

como “pardo forro”, era proprietário na rua “do Sacramento”. Vitorino Pereira, “crioulo 

forro”, era mais um homem de cor que tinha propriedade na rua “Direita da Casa de Câmara”. 

No Padre Faria, Manoel de Castro Lobo tinha propriedade “na ladeira da capela do Rosário” 

daquele arraial
622

.  

Mas esses homens não eram os únicos em que os traços de cor se manifestavam 

nos cadastros foreiros. A parte mais considerável dos portadores dessa forma de distinção e 

que eram foreiros da câmara de Vila Rica era composta por mulheres. A análise da inserção 

dessas figuras femininas no espaço de Vila Rica pode ajudar a compreender a forma como as 

características sociais do espaço minerador reverberavam na ocupação do espaço da vila.  
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5.2.2A presença e a atuação feminina no espaço de Vila Rica 

 

Em 1737, as mulheres eram foreiras em 46 dos 459 terrenos cadastrados no Livro 

do Tombo da câmara. Esses 46 lotes foreiros estavam distribuídos entre 38 proprietárias 

diferentes. Assim como foi observado no quadro geral, não havia grande concentração de 

terrenos e nem algum caso único de proprietária que tivesse um número elevado de terrenos. 

Três terrenos era o máximo que possuíam duas mulheres: Antônia Pimenta e a preta forra 

Tereza de Jesus.  

De fato, o número de mulheres foreiras não ultrapassava os 10% do total, mas, 

aqui, já começa a aparecer com mais relevância, se comparado com as apenas sete foreiras 

que aparecem nos registros de foros feitos até 1722
623

. Chama a atenção que, das 38 

proprietárias de terreno, 34 delas carregavam algum indicativo de cor, remetente à escravidão; 

eram 30 as pretas forras proprietárias de terra em Vila Rica no auge da extração aurífera na 

região, o que enuncia a ocupação de espaço por essas mulheres. 

O contexto da formação social mineira setecentista – rápida, fluída, com 

referenciais sociais embaralhados e sob a marca do ouro e da escravidão – abriu espaço para a 

atuação diversa das mulheres em Minas Gerais
624

. A historiografia tem demonstrado que as 

mulheres, sobretudo as de ascendência africana, se inseriam no espaço das vilas mineiras, 

principalmente, de duas formas.  

A atuação feminina nas vilas em Minas Gerais esteve, principalmente, associada à 

produção de gêneros em pequena monta, com hortas nos quintais das casas e extensões de 

muro de suas propriedades, e o pequeno comércio consequente dessa produção de gêneros 

básicos. As necessidades cotidianas impunham uma atuação determinante às mulheres, 

especialmente nas camadas empobrecidas da população
625

.  
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A importância do papel feminino nesse cenário de privações e de rearranjos 

impostos pelo cotidiano das vilas mineiras explica o crescente número de domicílios 

chefiados por mulheres durante o século XVIII. O salto nas proprietárias foreiras, de sete para 

46, igualmente, reflete essa questão. 

No espaço colonial, a influência da “distância” na construção das famílias era uma 

forma de aproximação entre pessoas de estamentos sociais distintos. Não era incomum que 

homens brancos se relacionassem com mulheres negras ou nativas. Esse fenômeno era, em 

muito, ocasionado pela ausência de mulheres brancas na colônia
626

. Em Minas Gerais, as 

relações conjugais eram instáveis, o que decorria da intensa mobilidade da população, 

especialmente dos homens, e, também, da frouxidão e da distância da atuação da Igreja
627

.  

Esse aspecto abriu margem para numerosas relações tocadas à margem dos 

dogmas da Igreja e envolvendo pessoas de estatutos sociais diferentes. Eram as “famílias 

mestiças”, geralmente formadas por homens brancos – ou, ao menos, sem traço distintivo de 

cor aparente na documentação – e mulheres em quem esse traço distintivo aparecia – preta, 

parda forra, etc.
628

.  

Em uma análise mais geral do Livro do Tombo, as propriedades em que as 

mulheres eram proprietárias estavam espalhadas por toda Vila Rica. Não é possível apontar 

                                                                                                                                                                                     
associada ao trabalho produtivo. Essa produção de gêneros para o pequeno comércio assumiu nessas 
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para uma localidade ou um dos núcleos da vila onde estava a maioria das proprietárias ou 

onde houvesse uma concentração delas. 

Mulheres eram foreiras de terrenos em regiões afastadas do centro da vila ou 

próximas às áreas de mineração. A região da rua da Água Limpa, ligação entre o Padre Faria e 

o Taquaral, era onde havia maior concentração de mulheres foreiras, 15 entre as 45, ou seja, 

um terço dos terrenos aforados para mulheres
629

. Nas travessas que conectavam a região do 

Padre Faria aos serviços minerais situados no morro do Tapanhuacanga, também haviam 

mulheres responsável pelo pagamento dos aforamento.  

Antônia Peneda, por exemplo, tinha uma propriedade no Taquaral, “fronteira ao 

marco” da sesmaria da câmara. No “alto da Caquende, para a rua do Rosário”, ou seja, na 

entrada da vila. Francisca de Matos Lobo, “preta forra”, era foreira em duas braças e meia de 

terra, onde tinha uma casa. Preta forra, Joana Fernandes de Lima tinha uma casa na “segunda 

travessa do Tapanhuacanga no Padre Faria”, com o terreno de duas braças e um quarto de 

terra
630

.  

Mas também ocupavam posições privilegiadas no espaço da vila, como Jerônima 

da Silva, “mulher parda”, que era foreira de um terreno de duas braças na “rua do Rosário”, 

onde tinha uma casa. A parda era vizinha do “reverendo padre Manoel Machado Dutra”. Na 

ligação que levava da igreja matriz do Pilar até o alto do morro de Santa Quitéria e à praça, 

Joana Peregrina e Antônia Pimenta eram vizinhas no lado sul do arruamento que era referido 

“ladeira do Ouro Preto, da ponte até a Casa da Câmara”, ou seja, tratava-se da primeira parte 

do arruamento, mais próxima ao fundo do vale. Maria da Cruz, preta forra, marcava sua 

presença na central “rua Direita da Casa de Câmara”; é verdade que o terreno era bastante 

diminuto, com apenas uma braça, mas ela mantinha ali a sua posição no arruamento mais 

importante de Vila Rica
631

. 

De alguns casos específicos nos registros dos Livros do Tombo, é possível 

imaginar relações sociais que levaram essas mulheres à condição de proprietárias de imóveis 

em Vila Rica. Por exemplo, o caso de Rosa, que foi cadastrada no registro de seu aforamento 

como “preta escrava de Gaspar Vilas Boas Sacomé”. Apesar de sua condição de cativa, era 

foreira de um terreno de uma braça e meia, onde tinha uma casa, na rua Nova, que levava em 

direção à São Bartolomeu. Rosa ainda fazia questão de afirmar que era ela mesma a 
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responsável pelo pagamento dos ¾ de oitava de ouro, valor anual do tributo
632

. Uma boa 

margem de mobilidade para uma escrava, certamente. É bastante possível que tal margem 

fosse fruto de uma boa e íntima relação com seu senhor.  

No alto da rua do Passa Dez, a preta forra Ana Gomes era foreira de três braças de 

terra em que tinham suas casas. Pagava à câmara ¾ de oitava de ouro pelo foro anual da 

propriedade. Segundo ela declarava, “possuía as ditas casas por lhas ter dado o seu senhor 

João Gomes”. A preta, inclusive, conhecia a história da aquisição da propriedade, dizendo que 

João Gomes “as tinha havido de Bartolomeu Pereira da Silva” e que pagava “três quartos de 

ouro” de foro anual
633

. Possivelmente, conhecia todos esses detalhes sobre a história da sua 

propriedade por meio de uma relação muita próxima com João Gomes, ao qual ela ainda se 

referia como “seu senhor”, mesmo já alforriada. 

Em Minas, mais do que a simples convivência e a vida matrimonial, a família 

representou uma forma essencial para a estabilidade da ocupação da região, constituindo um 

elemento fundamental da produção econômica e da própria sobrevivência, por meio desses 

laços de solidariedade, afetividade e de ajuda mútua entre os cônjuges. A constituição familiar 

deve ser vista como uma forma de gerar estabilidade social
634

. Então, ainda que às margens 

das determinações da Igreja, essas relações entre desiguais estavam inseridas em estratégias 

de “mobilidade ascendente”, e as personagens principais dessas trajetórias eram as mulheres 

de cor
635

. 
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Nesse ponto, as duas formas de inserção das mulheres de cor no espaço de Vila 

Rica se encontram. As exigências impostas pelo cotidiano das Minas inseriam as mulheres em 

atividades que não eram aprovadas pela doutrina cristã. A atuação econômica feminina foi 

destacada no pequeno comércio dentro das vilas. Atuavam administrando pequenos negócios 

próprios; outras vezes, administravam o negócio de seus parceiros ausentes por variados 

motivos. Mas, principalmente, faziam comércio ambulante de produtos comestíveis em geral 

e outros produtos simplórios: as “negras de tabuleiro”. Nesses casos, elas atuavam com 

recursos próprios ou financiadas por outras libertas ou por algum homem com quem tivessem 

ligação; outras vezes, recorriam a compras a prazo (“fiado”) para produzir as mercadorias que 

colocariam à venda. Tinham alguma recorrência, inclusive, mulheres ainda legalmente cativas 

que, mediante negociação com seu senhor, conseguiam atuar pelas ruas com seus tabuleiros e 

quitutes. De fato, mulheres de ascendência africana atuavam com relevância no pequeno 

comércio feito nas vilas da região mineradora, cumprindo um papel decisivo no 

abastecimento da parcela mais pobre da população. Para essas mulheres, o comércio era uma 

forma de construir e ampliar as relações sociais, de garantir algum rendimento econômico e 

de conseguir estabilizar-se no espaço da vila
636

.  

Não era incomum que mulheres, sem mais opções, se prostituíssem, fazendo dessa 

opção uma alternativa de subsistência para as das camadas empobrecidas da população. 

Outras usavam suas casas para abrigar esses encontros amorosos. Sebastiana Gonçalves, preta 

forra, foi acusada de “dar casa de alcoute, admitindo negros e negras em sua casa para fins 

                                                                                                                                                                                     
as formas de se pensar e as maneiras de se viver. A família mestiça e a vida familiar em Minas Gerais 

colonial. São Paulo: Alameda, 2017, p. 173-206. 
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torpes e desonestos”. O assunto era conhecido em Vila Rica, onde todos se “escandalizavam” 

com a situação
637

. Em 1737, de acordo com o Livro do Tombo, a casa de Sebastiana ficava na 

“rua Direita da Água Limpa”, nas proximidades dos serviços minerais da região do Padre 

Faria. Ocupava “uma braça e três quartos de braça”, sobre as quais a foreira reconhecia suas 

obrigações tributárias
638

.  

Tudo aparentemente dentro da normalidade, não fossem os motivos torpes para os 

quais a residência era usada. A preta forra ficou como proprietária da casa até o ano de 1755, 

quando a vendeu para Tomás de Magalhães
639

. Não se pode dizer se o motivo da negociação 

da propriedade estava, de alguma forma, relacionado com a denúncia na devassa. Contudo, é 

certo que Sebastiana Gonçalves havia conseguido, à sua maneira, uma inserção social dentro 

da vila, ao menos até a denúncia atingi-la. 

A inclusão das mulheres nessas atividades econômicas era embasada nos próprios 

parâmetros da sociedade de Antigo Regime lusitana, que desprezava tanto o trabalho manual 

– ofícios mecânicos, por exemplo – como o comércio, este por sua ligação com as práticas 

usurárias, condenáveis pela Igreja e em suposto desacordo com os preceitos da fé católica. Por 

outro lado, esse era um comércio que poderia gerar, se não lucros consideráveis, ao menos um 

trânsito social importante naquela sociedade, dando a essas mulheres de cor boa margem de 

ação nesse espaço social
640

. Aos olhos das autoridades, contudo, o pequeno comércio 

ambulante e as vendas comandadas pelas negras representavam um perigo à ordem social. 

É bastante conhecida a proibição ao trânsito de comerciantes volantes, das “as 

mulheres tabuleiras”, nas proximidades dos serviços minerais, feita pelo capitão general Dom 

Lourenço de Almeida, em 1720. Na sua proibição, Dom Lourenço citava exatamente o 

comércio de produtos de consumo imediatos, relacionados à alimentação, como “pastéis, 

bolos, doces, mel, aguardente e mais bebidas”. O motivo da proibição era o descaminho do 

ouro retirado nos serviços, que, por meio das trocas por produtos de consumo imediato pelos 
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negros, ali mesmo, às margens dos serviços mineiros, acabava indo para a mão dessas 

comerciantes que ali atuavam
641

. 

Mas não eram só as autoridades que se preocupavam com a atuação das negras 

libertas no comércio nas Minas Gerais. O tom de preocupação, às vezes, partia da própria 

população. Em 1737, o alferes Luiz Francisco do Couto, José Moreira e Manoel Francisco 

Lisboa encabeçaram uma súplica que diziam incluir “todos os mais mineiros desta Vila e 

morro”, por razão do “dano e prejuízo gravíssimo” que estavam experimentando na “falta de 

jornais dos seus escravos”. O motivo era 

 

as muitas negras forras e cativas que assistem em vendas, sem senhor nem 

administrador e também muitas que vivem [retiradas] das tais vendas e em 

suas casas particulares com a ousadia de recolherem os ditos escravos em 

suas casas de dia e de noite, assistindo-lhe em tudo o que eles querem
642

. 

 

Os suplicantes exigiam que a câmara estabelecesse às negras, donas de vendas e 

outras que se relacionavam com os escravos por meio do comércio volante, que não 

recebessem “nem dia e nem de noite escravo algum dos suplicantes e nem fugitivos porta para 

dentro”. O mesmo deve se proceder com relação com “alguns brancos suspeitos”, segundo os 

suplicantes avisavam, “pois assim se observa(va) na Vila do Carmo”. Os suplicantes, 

inclusive, sugeriam à câmara a pena: 

 

Qualquer oficial de justiça ou capitais do mato ou vizinhos os possa 

prenderem a elas e a eles e levada para Cadeia desta Vila de onde não sairão 

sem pagarem [as custas] de condenação, trinta dias de Cadeia e cinquenta 

açoites no Pelourinho
643

. 

 

Nesse documento, é possível ver consolidada a visão de que o comércio 

controlado pelas mulheres negras era causa de prejuízo e espaço de desordens. Há brechas que 

destacam a relevância dessas mulheres como comerciantes no espaço da Vila Rica, a 

pluralidade atividades que desenvolviam, os modos de organização e com quais estamentos 

sociais elas se relacionavam mais proximamente.  
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Notadamente, a recorrência do tema - apresentado durante o governo de D. 

Lourenço de Almeida, em 1720 - fez com que a câmara respondesse , simplesmente, que 

“estava já deferida a matéria nos editais”
644

. A reincidência mostra que a situação era difícil 

de contornar. A forma como a mulher negra alforriada foi se inserindo e consolidando o seu 

papel na sociedade mineradora está subentendida em um detalhe do documento que pode 

passar despercebido: Manoel Francisco Lisboa, um dos signatários da súplica em reclame às 

negras forras, além de célebre construtor e pedreiro em Vila Rica, entraria para a história 

como pai do escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nascido na década de 1730, 

fruto de uma relação que mantinha com sua escrava Isabel, a quem tornou forra, por ocasião 

do nascimento do filho
645

.  

A forma de envolvimento dessas mulheres com o comércio foi fruto da própria 

dinâmica econômica das Minas. Com o comércio de “grosso trato”, pouco especializado e de 

alta lucratividade basicamente concentrado na mão de homens de brancos de ascendência 

europeia, minoria da população, aos negros, sobretudo mulheres, restava se apegar ao 

desenvolvimento de atividades mais especializadas, fruto do trabalho sobre os produtos que 

eram vendidos nas grandes lojas. Essas atividades, contudo, tinham uma lucratividade muito 

baixa. Assim, essa dinâmica, que separava, nas atividades comerciais, homens brancos e 

mulheres de cor, contribuía também para a perpetuação da diferenciação social
646

. 

Esse comércio, ainda que fosse o de pequena monta e de baixa lucratividade, era o 

que estava ao alcance dessas mulheres negras e libertas. Mesmo que houvesse certo estigma 

social sobre a atividade, para essas mulheres, era uma alternativa para conseguir alguma 

estabilidade de existência nas vilas e arraiais mineradores. E ainda que a elite e as instituições 

de governo tratassem, muitas vezes, a questão das negras comerciantes como um problema de 

desordem social, o pequeno comércio se mostrava como uma possibilidade de construir 

relações sociais que poderiam ser determinantes nas suas trajetórias de vida.  

Por meio desses contatos comerciais, as negras forras, apesar de estigmatizadas 

pela cor da sua pele, pelo passado cativo e pela atividade exercida, procuravam meios de 

tornarem bem quistas naquele ambiente. Isso porque suas relações com pessoas de melhor 
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condição e qualidade eram essenciais para que pudessem adquirir, produzir ou beneficiar os 

produtos que colocariam à venda, o que tornava essas relações imprescindíveis para sua 

fixação no espaço da vila
647

.  

A preta forra Felipa Ribeira tinha uma propriedade na rua do Passa Dez. Na 

ocasião do tombamento das propriedades, o vizinho, Sebastião Rodrigues, cumpriu a função 

de assinar o reconhecimento do foro, porque “a proprietária não sabia ler e escrever”; 

certamente, devia haver uma relação de confiança entre a foreira e o seu vizinho. O termo de 

aforamento permite ainda algumas conclusões mais. A casa tinha também os “seus quintais” 

inclusos no aforamento das quatro braças. Foi ali que a preta forra Felipa Ribeira conseguiu 

alguma estabilidade dentro do espaço de Vila Rica. Anos depois, em 1751, ela deixou as casas 

que possuía na rua do Passa Dez, em direção ao Rosário, como herança para seu filho. 

Francisco Ribeiro era filho de Felipa e constava como “preto forro” nos registros da câmara, o 

que, por certo, significa que a condição de forra alcançada pela mãe não foi extensiva à sua 

prole
648

.Uma casa como herança de sua mãe, certamente, não seria desprezível em suas 

estratégias de mobilidade social. 

As atividades exercidas pelas mulheres em Minas demonstram como elas eram 

personagens centrais da vida social daqueles povoados. Eram proprietárias de imóveis, 

controlavam o comércio cotidiano dos produtos mais básicos do consumo da população, 

chefiavam domicílios e fazendas inteiras. Aproveitavam-se dos momentos e das necessidades 

da sociedade que se formava ao redor das lavras minerais e traçavam suas trajetórias sociais 

buscando componentes que, ao menos, rasurassem as “máculas de cor”. 

Entre os 45 terrenos que aparecem no Livro do Tombo de 1737 aforados à 

mulheres, encontram-se 38 proprietárias distintas. A preta forra, Tereza de Jesus, era 

proprietária de três terrenos, sendo dois deles na “rua Direita da Agua Limpa”, região do 

Padre Faria, e o outro localizado na rua Direita de cima do Rosário, para a ponte do Ouro 

Preto”, ou seja, uma região mais central de Vila Rica. Outra proprietária de três imóveis, 

Antônia Pimenta optou pela estratégia de estabelecer terrenos vizinhos entre si, possuindo os 
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três terrenos lado a lado. A referência tipológica feita às propriedades indica que dois desses 

terrenos tinham “casas” construídas, enquanto o outro era um “chão”. A localização deles 

chama a atenção: estavam os três na “Ladeira do Ouro Preto, da ponte até a casa da Câmara”, 

região central e bem localizada de Vila Rica
649

. 

Outras cinco foreiras tinham duas propriedades em Vila Rica. Joana Gonçalves, 

preta forra, tinha dois terrenos aforados na rua Nova da Paz, que passava nos fundos do 

Palácio dos Governadores e seguia para morro acima para São Bartolomeu. As propriedades 

eram vizinhas e somavam quatro braças de frente. Ao que parece, Joana permaneceu na 

propriedade até 1755, quando o aforamento foi transferido para Antônio Dias Gonçalves – 

apesar de não haver referência clara, a coincidência do sobrenome indica alguma transmissão 

por herança
650

.  

Destaca-se que era prática recorrente dos moradores de Vila Rica a estratégia de 

aforar e fazer propriedade em lotes vizinhos. Catarina Gonçalves seguia essa prática e era 

foreira de dois terrenos vizinhos, na rua “Direita da Água Limpa”, que, juntos, tinham três 

braças de testada. Perto dali, na mesma “rua da Água Limpa”, mas já na parte que levava ao 

Taquaral, Leandra Moreira tinha duas propriedades vizinhas, uma casa e uns “chãos”, que, 

juntos, somavam seis braças de terras
651

.  

As anotações nos registros sobre a transferência das propriedades dão uma ideia 

da pluralidade de relações sociais que essas mulheres estabeleciam no espaço de Vila Rica. 

Em 1748, os dois terrenos que pertenciam à Leandra Moreira foram transferidos para a 

Irmandade de Nossa Senhora do Pilar do Taquaral. Em 1757, foi a vez das propriedades de 

Catarina, que passaram às mãos do preto forro Antônio Ferraz da Veiga. De instituições à 

pretos forros, o universo de negociação das mulheres proprietárias de terrenos em Vila Rica 

era amplo. 

O caso de Joana Peregrina mostra como a capacidade de movimentação social 

dessas mulheres no cenário de Vila Rica se expressava nos registros foreiros. Joana era foreira 

de dois terrenos na mesma ladeira do Ouro Preto; em um deles, era, inclusive, vizinha da 

Antônia Pimenta naquela região privilegiada de Vila Rica. Seus terrenos tinham, 

respectivamente, três e duas braças, eram ocupados por “casas” e, ao que indicam, não eram 
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vizinhos. No registro dos dois terrenos, consta que Joana comprou ambas as propriedades – 

uma delas de Manoel da França Tavares e a outra de Manoel Gonçalves da Cruz. Ou seja, 

Joana tinha algum capital – financeiro ou/e social – para dispor na aquisição dessas 

propriedades. E, ainda segundo os registros foreiros, se manteve como proprietária das duas 

casas até 1762, quando negociou uma delas com Gonçalo Brandão, que era seu vizinho, 

permanecendo como proprietária no outro terreno. A julgar pela persistência de Joana 

Peregrina enquanto foreira, é possível dizer que ela havia conseguido certa estabilidade no 

espaço da vila
652

.  

Para algumas mulheres, a atuação no espaço da vila se expressava de forma 

variada como, por exemplo, se juntando com vizinhos para direcionar solicitações junto à 

câmara. Em 1741, Maria Vitória e seus vizinhos, Estevão Dias, Francisco da Costa Coimbra e 

“outros mais moradores na Rua junto a ponte” no Antônio Dias, reclamaram do alferes José 

Pereira da Gama. Segundo diziam, nas obras que o alferes tinha feito para “retificar sua casa” 

naquela rua, havia deixado um cano “com as aguas da serventia da sua casa que ali lançava 

como também as muitas mais imundices da sua casa” Por isso, “estava a rua sempre imunda 

[...] por cair ao meio da rua, ficando sempre entupida com as imundas aguas que ali se 

lançam”. Assim, solicitavam que a câmara exigisse do alferes José Pereira que levasse, “a sua 

custa”, o tal cano até o rio ou que não fizesse com que as águas vertessem para o tal cano
653

. 

Maria Vitória tinha condições suficientes para se reunir com vizinhos e remeter à câmara um 

reclame sobre as ações que o alferes tomava, sem se preocupar com os mais moradores. Ou 

seja, procuravam meios solidários para resolução dos problemas cotidianos enfrentados na 

vila; além disso, apresentavam sua leitura sobre o espaço comum que ocupavam. 

Mas nem todas tinham a mesma sorte. Micaela Rodrigues, preta forra, tinha duas 

propriedades na “primeira travessa do Tapanhuacanga”, na região do Padre Faria. Ao que 

parece, as propriedades não eram vizinhas, ficando uma em cada lado da travessa. A 

propriedade que ficava pela “parte do nascente” tinha três braças de terreno; a outra, do lado 

“poente” da travessa, ocupava duas braças e um quarto. Ao que parece, Micaela não 

conseguiu se fixar em Vila Rica e, em 1748, uma década depois do cadastro, as duas casas já 

constavam no registro das casas demolidas da vila
654

. O exemplo de Micaela Rodrigues e o 
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provável insucesso na sua fixação em Vila Rica trazem à tona a aspereza da realidade 

cotidiana das minas.  

A história da preta forra de nome Maria de São Tomé revela mais uma faceta das 

condições dos descendentes africanos. Em 1745, Maria, que era moradora no arraial dos 

Paulistas, no Antônio Dias, solicitou à câmara que a isentasse dos foros “das casas em que 

vive”. Dizia ela que era “pobre e vive de esmolas” e queria também desistir de um outro 

pedaço de chão que havia solicitado, porque “não pod(ia) pagar mais os ditos foros menos 

deles utilizar-se”. Quando o procurador da câmara pôs-se a se informar da situação, viu que 

Maria de São Tomé era “tão pobre que não tem coisa alguma de seu e ainda as casas em que 

vive de que não são suas próprias, mas sim de outra pessoa que, por favor, lhas empresta”
655

. 

Ao longo do século XVIII mineiro, as mulheres se inseriam de forma decisiva na 

vivência social desses espaços, articulando redes de relação e abrindo possibilidades de 

ascensão social. O crescimento constante do número de mulheres como foreiras da câmara de 

Vila Rica é mais um dos elementos que prova a capacidade de atuação e relevância do papel 

feminino no ambiente da extração aurífera
656

.  

Em 1767, o número de mulheres foreiras em Vila Rica continuava crescendo e 

180 terrenos estavam em mãos de 155 mulheres. Um crescimento que quadruplicou os 

números de foreiras no espaço de três décadas. Suas propriedades estavam espalhadas por 

toda a Vila Rica, mas havia uma predominância de propriedades localizadas nas regiões mais 

periféricas. Na rua Direita da Água Limpa, por exemplo, haviam 23 terrenos aforados à 17 

proprietárias distinta, ao passo que no eixo formado pela rua Direita da Casa da Câmara e a 

rua Direita do Antônio Dias, eram 13 lotes aforados a 11 mulheres diferentes
657

.  

A presença e atuação das mulheres no espaço de Vila Rica era marcante e se 

aproveita da fluidez da sociedade e das necessidades cotidianas da existência para se 

consolidar e fixar nesse espaço. Na realidade cotidiana de Vila Rica, pouco a pouco, as 

mulheres iam ocupando espaço nas vilas. Mas essa presença não era, em todo, por uma 

questão de abertura ou brecha social, muito embora os parâmetros da sociedade mineira 
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fossem bastante fluídos. O que impunha a participação e a atuação feminina na sociedade 

mineira eram as necessidades e a sobrevivência corriqueira, especialmente naqueles núcleos 

de povoamento mais adensados, como Vila Rica. 

Possuir ou apenas ocupar terras, chácaras, chãos, casas implicava ter condições de 

pagar os impostos que sobre elas incidiam. Assim, a posse e a propriedade de terras na 

sesmaria do senado indicam, portanto, condições econômicas mínimas. A importância do 

papel econômico e social das mulheres nesse cenário de privações e rearranjos impostos pelo 

cotidiano das vilas mineiras se expressa no considerável, embora minoritário, número de 

domicílios chefiados por mulheres, ao longo de todo o século XVIII.  

Para essas mulheres, a casa representava um misto de espaço de proteção e 

produção. A casa era o local que abrigava o essencial à existência
658

. Ser proprietária de um 

imóvel em Vila Rica era uma das muitas formas que essas mulheres usavam para construir 

relações no espaço da vila; a casa viabilizava a segurança da fixidez que permitia estabelecer 

conexões de vizinhança, laços de amizade, de intimidade, que poderiam associar e aproximar 

pessoas de diversas condições. Como as veias do corpo, as vias serviam ao fluxo de produtos 

e pessoas. Nesse sistema, as casas, assim como as células, estavam abertas às trocas, ao fluxo 

intenso do tecido urbano. A sobrevivência dessas mulheres no espaço dependia da leitura 

correta dos movimentos desse tecido urbano
659

.  

  

 

5.3Aspectos da mobilidade expressos no espaço de Vila Rica 

 

Na ocupação do território de Minas Gerais, desde muito cedo, as vilas e arraiais 

tornaram-se polos de atração da população migrante. De uma geral, esses espaços mais 

urbanizados, à princípio, tendiam a concentrar oportunidades ligadas à extração mineral e a 

dinâmica comercial e de serviços que ela conferia às localidades. A situação de Vila Rica 

como um condensado núcleo de povoação ao longo do século XVIII e centro dinâmico da 

região, aliada à necessidade, por parte dos moradores, de traçar e experimentar estratégias 

diversas para a sobrevivência, faz dos registros foreiros um espelho a refletir a relação entre a 
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estabilidade e a mobilidade dessa sociedade aluvial, expressa na ocupação do espaço de Vila 

Rica.  

 Como já foi apresentado, entre 1737 e 1767, o número de propriedades foreiras 

em Vila Rica quase dobrou, saltando de 459 para 939 propriedades cadastradas pela câmara. 

No contexto da expansão da ocupação do interior em decorrência da mineração, ocupar o 

espaço para construir uma moradia, um abrigo, fosse ele de maior ou menor complexidade, 

era uma questão essencial para os homens e as mulheres que se dispunham a tal empreitada. 

Nesse ambiente de incertezas a posse de um pedaço de chão era um meio de sobreviver. Para 

além da posse das terras, os registros revelam estratégias de ocupação e fixação no espaço que 

confrontam à instabilidade da existência. Das 164 das solicitações de terreno aforado, “fazer 

casas” e seus correlatos aparecem 69 vezes
660

. 

O modo como os registros de 1767 foram feitos permite uma visão retrospectiva 

da ocupação das propriedades até aquele momento, uma vez que trazem informações sobre os 

antecessores proprietários dos terrenos
661

. Os registros não trazem as datas dessas transações, 

mas evidenciam a dinâmica de troca de proprietários dos terrenos urbanos. 

A princípio, há que se destacar que o índice de troca de foreiros nas propriedades 

era considerável. Das 939 propriedades cadastradas em Vila Rica, 656 tiveram, ao menos, um 

proprietário antes daquele que se encontrava no assento de 1767. Tal índice é próximo a 70% 

dos terrenos foreiros da vila, o que indica que a mobilidade da população ainda era superior à 

estabilização – já que o número de negociações dos terrenos era considerável, superior à 

metade das propriedades, o que quer dizer que era mais comum que uma pessoa negociasse a 

propriedade do que permanecesse nela. Alguns casos de transferências dessas propriedades 

são capazes de indicar a amplitude das relações sociais que poderiam estar incluídas no 

trespasso da propriedade de um imóvel. Nota-se que, com alguma freqüência, a transferência 
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de propriedade envolvia pessoas de estamentos sociais distintos que, entretanto, estavam em 

condição de negociar.  

No Arraial dos Paulistas do Antônio Dias, o sargento-mor Gabriel Fernandes 

Aleixo tinha três propriedades. Negociou duas delas com duas mulheres diferentes e 

permaneceu como proprietário de uma delas. As novas proprietárias eram a preta forra Tereza 

da Rocha e Rita Francisca Lisboa, cada uma ocupando um lado vizinho da casa do 

sargento
662

. Ainda que seja difícil uma aproximação precisa, é lícito pensar que aí havia uma 

relação de vizinhança que expressava alguma relação social entre as três partes, e que talvez 

fosse determinante para a fixação dessas mulheres no espaço de Vila Rica.  

O preto forro Francisco Correa de Salazar era proprietário e responsável pelo 

aforamento de duas propriedades localizadas na rua Direita da Casa de Câmara de Vila Rica. 

Eram propriedades vizinhas e somavam três braças e meia de testada. Uma delas foi adquirida 

das mãos de Custódio Correa de Salazar
663

. A coincidência dos sobrenomes traz à tona 

probabilidades: seria Custódio o pai do negro, nascido, talvez, de uma relação ilegítima? Ou 

mesmo o senhor responsável por conferir-lhe a alforria? Novamente, parece certa a presença 

de relações sociais decisivas para que o preto Francisco pudesse ser proprietário de um imóvel 

na rua Direita da principal vila da capitania.  

Era incomum, mas existiram casos em que os terrenos originais tiveram braças 

adicionadas, ou seja, casos em que a propriedade foi ampliada. A ampliação da propriedade 

era um indicativo de prosperidade. Das 459 propriedades registradas no Livro do Tombo de 

1737, 36 indicam ampliação na posse de terá, índice menor do que 10%. 

Alguns registros chamam a atenção pelo tamanho das terras acrescentadas. O 

sargento-mor Ventura Fernandes de Oliveira, por exemplo, era proprietário de um terreno 

com 20 braças no alto do Passa Dez. Posteriormente, solicitou à câmara outras 28 braças, 

vizinhas a seu terreno, constituindo uma propriedade com 48 braças, tamanho considerável 

para os padrões que se encontram nas fontes. Do mesmo modo, o capitão Francisco Pereira 

Duarte solicitou mais 10 braças de aforamento para acrescentar à sua propriedade, localizada 

na região central da vila, na rua do Sacramento, próximo à ponte de São José
 664

. Na mesma 

rua do Sacramento, Narcisa Maria de Jesus, preta forra, era proprietária de um terreno com 

três braças de frente. Posteriormente, solicitou à câmara a autorização para ocupar outras 
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quatro braças que ficavam no fundo da propriedade. Essa ampliação dos fundos, aliás, foi 

seguida por alguns de seus vizinhos naquela rua: existem anotações desse tipo para quatro 

propriedades que se encontravam naquela região
665

.  

Nas solicitações de terrenos à câmara de Vila Rica, o objetivo de aumentar a 

propriedade, por vezes, dito mais explicitamente, noutras vezes, de certa forma, encoberto, 

apareceu com recorrência considerável: em 60 das 164 das solicitações
666

. A maior parte 

dessas solicitações traz menções imprecisas sobre o alargamento das propriedades. Em 

algumas delas, é possível captar leituras dos moradores sobre o espaço que ocupavam e 

interessantes pretensões da ocupação das terras. 

Em 1741, a preta forra Quitéria Pereira de Lima, por exemplo, empenhava-se na 

reedificação de suas casas na rua Nova. Quitéria, possivelmente, fazia alguma ampliação ou 

melhoria na sua propriedade e percebeu que na largura, limitada por dois becos que passavam 

ao lado das suas casas, sobrava um pequeno pedaço de terra, de meia braça para que a 

propriedade limitasse exatamente com os becos. Quitéria, então, solicitou a autorização para 

ocupar o terreno, comprometendo-se a pagar o foro respectivo e deixando os becos “sem 

prejuízo porque se possam servir os moradores”
667

.Morador na Barra do Antônio Dias, André 

de Magalhães desejava, para sua “melhor comodidade”, adicionar mais seis braças às oito que 

ele já tinha aforado. Na rua dos Quartéis, João Alvares de Oliveira solicitava mais três ou 

quarto braças para colocar sua propriedade “mais pegada ao Chafariz” de São José
668

. 

Em 1751, o doutor Manoel Manso da Costa Reis, que possuía uma chácara no 

“alto das Cabeças”, dizia que, próximo à sua propriedade, existia um pedaço de terra “de dez 

braças em quadra pouco mais ou menos”. Solicitava a terra à câmara a módicos dois vinténs 

para cada braça, porque o terreno “era naturalmente inútil assim por ser fora de comunicação 

como por estar em ribanceira e não terreno que nem para pasto serve”. Mas, assim mesmo, ele 

fazia questão de cercá-lo. Com qual objetivo então? Ele dizia que se empenhava, “não tanto 

para melhor tapagem da dita sua chacra, como por dali tirar um esconderijo, em que pela 
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maior parte se escondem vários negros e negras”
669

. Fazendo visita ao lugar, o procurador da 

câmara emitiu parecer favorável às demandas do suplicante. 

Os casos apresentados revelam um processo constante de ocupação do espaço. As 

razões apresentadas nessas solicitações são as mais diversas. Ampliar a residência, definir 

melhor os limites de circulação, diminuir os espaços de irregularidades, enfim, os diversos 

propósitos buscavam a regularização de um espaço em construção.  

O aumento no rendimento das lavras auríferas, a consequente dinamização da 

região e o adensamento populacional trouxe o imperativo regulador, antes de terminar a 

primeira metade do século XVIII. O crescimento da população trouxe a necessidade de 

ocupar cada espaço da vila, bem como poderia acarretar a repartição dos terrenos maiores em 

unidades menores, seguindo o padrão médio de tamanho dos terrenos, entre duas e quatro 

braças de frente. Considerando as 459 propriedades que constavam no Livro do Tombo de 

1737, 124 foram repartidas em pedaços menores, número pouco superior a 25%
670

, o que quer 

dizer que havia uma tendência considerável de que as propriedades já solicitadas mantivessem 

suas dimensões.  

A propriedade de Antônio da Câmara Quintal, na rua e entrada do Passa Dez até o 

Rosário, ocupava originalmente 18 braças. Em 1767, essa propriedade tinha sido repartida e 

se encontrava nas mãos de oito pessoas diferentes; nenhum dos terrenos, fruto dessa 

repartição, ocupava mais do que três braças de terra. Entre aqueles que se tornaram os 

proprietários, havia seis homens e duas mulheres
671

.  

A comparação dos nomes nas listagens dos foros é capaz de indicar um índice 

comparativo entre a permanência e a mobilidade dos indivíduos e das famílias no espaço de 

Vila Rica, durante o período do ápice da extração mineral. Entre os 364 proprietários listados 

no cadastro feito em 1737, 111 se mantinham como titulares de aforamentos 30 anos depois, 

índice próximo a 30%
672

. Esse é um dos índices aqui expostos que indicam que a mobilidade 

dos habitantes era maior do que a permanência na Vila Rica setecentista. 

Em certa medida, essa grande mobilidade observada nos registros foreiros se 

aproxima da caracterização feita por Sheila de Castro Faria de uma “mobilidade” como 

característica principal de pessoas e grupos familiares de poucas posses que procuravam a 
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sorte na colônia, principalmente para aqueles que não constituíam família. Para as pessoas de 

cor, a mobilidade apresentava-se como uma forma de exercício de liberdade, um mecanismo 

usado para afirmação dessa liberdade, ainda que mediante dificuldades de subsistência. 

Decepções e fracassos pessoais, mas também possíveis novas oportunidades determinavam 

amovimentação daquelas pessoas que não conseguiam se estabelecer em uma determinada 

região na primeira tentativa
673

. Alguns tinham mais sucesso e conseguiam se estabelecer; 

outros eram forçados a procurar novas oportunidades e novos destinos. 

A constituição familiar – em sua concepção alargada, extrapolando a 

consanguinidade tal como era concebida no século XVIII – contribuiria com o esforço de 

vencer as adversidades, possibilitando a estabilidade dos homens e mulheres dentro do 

universo colonial
674

. A permanência como foreiro nos dois Livros de Tombo da Câmara de 

Vila Rica parece indicar o alcance dessa estabilidade. Na análise das listagens dos foros, é 

possível entender como isso se manifestava. 

No total, o número de coincidentes nos registros dos Livros do Tombo foi 111, 

divididos entre 99 homens e 12 mulheres
675

. No universo masculino, é possível perceber 

movimentos na hierarquia social de alguns daqueles que se mantiveram como proprietários de 

terrenos, mas esses movimentos são restritos à ascensão hierárquica militar ou à instituição 

clerical. E, muitas vezes, essa subida na posição hierárquica refletia-se na ampliação do 

patrimônio imobiliário.  

Muitos homens que alcançaram patentes ampliaram suas propriedades e lotes 

foreiros na câmara. Domingos Francisco do Couto tinha uma única propriedade em 1737; 30 

anos depois, já portador da patente de “alferes”, era proprietário de três terrenos. João da 

Siqueira Lima saltou de uma para quatro propriedades quando foi cadastrado como “sargento-

mor”, em 1767. Domingos da Cruz tornou-se “capitão” e suas propriedades passaram de duas 
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para quatro
676

. Patentes militares conferiam, principalmente, prestígio social e, quase sempre, 

oportunidades diretas e indiretas de ampliação de negócios e relações sociais. As patentes, 

especialmente nas tropas pagas, dotavam o portador de condições financeira para adquirir 

terrenos, por vezes, em diversos lugares da vila, o que poderia indicar uma ampliação dos 

seus investimentos.  

O caso de Ignácio Mendes de Vasconcelos talvez seja o mais exemplar. Ignácio 

aparece no Livro do Tombo de 1737 como “licenciado”, e como “sargento-mor”, 30 anos 

depois; no correr das três décadas, seu patrimônio imobiliário aumentou de três para sete 

propriedades foreiras. Ignácio possuía três terrenos localizados na rua Direita da Agua Limpa, 

em 1737. Em 1767, entre um cadastro e outro, ele aparecia como proprietário dos mesmos 

três terrenos e, além deles, havia adquirido outra propriedade vizinha, constituindo um lance 

de quatro casas que, juntas, somavam nove braças e meia de terreno, posto em sequência em 

um movimentado eixo de Vila Rica. O agora sargento-mor tinha também adquirido uma 

propriedade que ocupava três braças no lado sul da “rua Direita da Praça para o Antônio 

Dias”, região central da vila. Por fim, tinha dois terrenos de tamanho considerável: 10 braças 

de terreno no “caminho do córrego do Bom Sucesso e chácara da Olaria”, localidade 

conhecida por abrigar terrenos mais produtivos, como chácaras; e nas proximidades da 

“ladeira da capela do Rosário, no fundo do Padre Faria”, uma eminente e antiga região 

mineradora, tinha um grande lote com 55 braças. O aumento e a dispersão pelo espaço da vila 

do patrimônio imobiliário de Ignácio Mendes de Vasconcelos indicam um homem de 

múltiplas atividades e que teve sucesso na busca de estabilidade em Vila Rica
677

. 

No universo feminino, a mobilidade social também se manifestava, entretanto, em 

torno de um aspecto mais social. Eram 12 as mulheres que permaneceram foreiras da câmara 

entre 1737 e 1767. A referência a cada uma delas flagra alguma mobilidade social que essas 

mulheres conseguiam alcançar. Em 1737, somente Antônia Pimenta não carregava traços de 

cor em seu nome. As outras 11 mulheres eram referidas na documentação como “pretas 

forras”. Quando o cadastro foi refeito pelo escrivão da câmara, em 1767, a caracterização de 

cor e condição foi suprimida em quatro ocasiões: Joana Vieira e Micaela de Matos não 

constavam mais como pretas forras, enquanto Ana Rodrigues de Oliveira e Sebastiana 
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Gonçalves de Lima, além de terem suprimido o traço de cor de seus registros, ganharam ainda 

os seus respectivos últimos sobrenomes
678

. 

No mundo colonial e em sua sociedade hierarquizada e entrecortada pela 

escravidão africana, havia uma relação entre a situação material do individuo e o apontamento 

de sua condição de cor. A menção à cor, normalmente, estava associada indivíduos pobres 

para os parâmetros daquela sociedade. A retirada do traço de cor indicava, então, uma 

ascensão social e/ou econômica
679

. 

 

*** 

 

Em 1776, a primeira estatística razoavelmente confiável para a população da 

capitania de Minas Gerais mostrava pouco mais de 320 mil habitantes, divididos nas quatro 

comarcas – Vila Rica; Rio das Mortes; Rio das Velhas e Serro. A comarca de Vila Rica – 

amplo espaço territorial que incluía Vila Rica, a cidade de Mariana e seus respectivos termos 

– contribuía com 78.618 habitantes
680

. Todavia, esses dados são relativos a todo o espaço da 

comarca, de forma que não é possível recortar apenas os dados da área mais urbanizada de 

Vila Rica. Entretanto, alguns traços determinantes dessa sociedade, que se formou ao redor 

das lavras de ouro, podem ser estabelecidos. Dos números apresentados por José Joaquim da 

Rocha é possível estimar que 80% dessa população era de indivíduos de cor e 20% de 

brancos. 

Havia, portanto, uma diminuta parcela de brancos em uma sociedade perpassada 

por valores do Antigo Regime, que envolviam preceitos de distinção de nascimento. Era dessa 

parcela que, na maior parte dos casos, saíam os ocupantes dos rentáveis cargos na burocracia 

da Coroa portuguesa e da Igreja. Também eram esses brancos que exploravam os grandes 
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 APM. CMOP, Códice 38, f. 126; 131v; 176v; 177v; 178v; 298v; Códice 40, f. 35; 37; 44; 63; 71; 74; 84; 173; 

Códice 92, f. 41v; 114; 135; 171; 303v; 320v; 356; 375v; 384v; 385v; 386; 386v; 415v. 
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 “[...] numa sociedade escravista, o homem branco, sempre minoria, agregava mais condições de ter uma 

aceitação social (através, por exemplo, do casamento em famílias ricas) do que os demais. Ao mesmo tempo, o 

acesso à propriedade de bens e escravos era restrito para parte da população, em particular para a recém-saída 

do cativeiro. [...] Ao que tudo indica, a posse de bens e a ausência de cor/condição estavam, naquela sociedade, 
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escravidão.” FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio 

de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1998, p.102-104. 
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 ROCHA, José Joaquim da. Geografia histórica da capitania de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação 

João Pinheiro, 1995. 226 p. Ver também MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa: a Inconfidência 

Mineira, Brasil e Portugal, 1750-1808. Trad. João Maia. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2009. 405 p. 
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serviços minerais e o comércio de grande monta. Formavam, então, o mais alto estamento da 

da sociedade, um pequeno grupo que podia usufruir, de fato, da riqueza das Minas. 

Os mestiços e as pessoas de cor, aí somados os escravos e os alforriados, 

representavam a maior parte da sociedade. O que mudava do começo do século do século 

XVIII para a década de 1780, era o decréscimo proporcional de cativos – não vertiginoso, 

porém significativo – e o aumento das pessoas de cor livres – forros, mulatos, pardos –,nas 

regiões mais centrais da capitania, diretamente envolvidas com a extração aurífera. Se, no 

começo do século, a proporção de cativos ultrapassava a metade da população, essa proporção 

foi diminuindo até chegar em cerca de 35%, na passagem do século XVIII para o século XIX. 

Nessas regiões, o foco da atividade econômica era a mineração, e o número de pessoas de cor 

livre aumentou na segunda metade do século, o que indicou uma economia já em retração e a 

decadência da lucratividade dos serviços minerais
681

.  

Essas características demográficas deram feição a uma sociedade em muitos 

pontos diversa daquela que se formava noutras regiões da América portuguesa. A sociedade 

mineira era fundamentalmente mestiça, assim como as outras que se formavam na América, 

porém era marcada pela convivência próxima. A fluidez da formação social em torno do ouro 

e da vida urbana acabaram alterando suas matrizes estamentais de Antigo Regime e 

conferindo-lhes caracteres únicos.  

A mineração, ao contrário da cultura de cana-de-açúcar e da criação de gado, era 

praticada em espaços mais circunscritos, geralmente com aplicação de um pequeno número de 

escravos na mão de obra. Aliado a isso, a importância do comércio para o fornecimento de 

gênero de bens de consumo, bem como a vivência religiosa contribuíram para que a sociedade 

mineira se organizasse sob o signo do urbano. E, nessa situação, a proximidade e a 

necessidade de uma vida coletiva eram eminentes, impondo, por vezes, a repartição dos fogos 

e a convivência em espaços comuns.  
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 Sobre essas referências demográficas, ver particularmente o conjunto de tabelas de dados demográficos 

apresentado por João Pinto Furtado no tópico sobre demografia de seu estudo acerca da Inconfidência Mineira. 

O autor estima, por meio da interpolação dos dados apresentados por José Joaquim da Rocha e dos dados do 
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mineira e sobre sua divisão sociorracial. Esses dados demográficos demostram a mudança da dinâmica 

econômica e geográfica de Minas no último quartel do século XVIII, quando a Comarca do Rio das Mortes, 

mais ao sul da capitania, passou a ser o foco do dinamismo, ao passo que, na Comarca de Vila Rica, a retração 

econômica decorrente das dificuldades e dos baixos rendimentos das lavras auríferas já era flagrante. 

FURTADO, João Pinto. Fragmentos. O manto de Penélope. História, mito e memória da Inconfidência 

Mineira de 1788-9. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 94-98. 
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Organizada nas vilas e em povoados, a sociedade tinha a proximidade como uma 

característica fundamental. Essa proximidade, aliada à maleabilidade das bases sociais, 

embaralhava as condições de solidificação dessa sociedade. Claro que haviam preceitos 

fundamentais de organização, mas como viviam próximos uns aos outros, brancos, pardos e 

negros firmavam laços de sociabilidade horizontais e verticais mas, também, travavam 

constantes disputas, nas mais cotidianas situações
682

. 

A fluidez social nas Minas foi fruto de uma formação social que ocorreu de forma 

rápida, ancorada na extração do ouro, metal moeda, o que contribuiu para o desenvolvimento 

da atividade comercial e para a aglutinação de pessoas em arraiais e povoados. A 

concorrência desses fatores gestou uma sociedade marcada por uma nebulosidade em seus 

aspectos distintivos.  

As estratégias de movimento dentro da estrutura social se expressavam no espaço. 

Ocupar de forma estável um terreno era importante numa sociedade marcada pelo 

endividamento corriqueiro, pela dependência do fornecimento de gêneros via comércio ou 

agricultura, de grande e/ou pequena monta, pela penúria de viveres, pela busca de atenuações 

para as dificuldades de sobrevivência. Isso, em certa medida, ajuda a entender o número 

crescente de pessoas de cor que aparecem nas listagens dos foreiros da câmara de Vila Rica, 

com destaque para o crescimento da participação das mulheres nesse quesito ao longo de todo 

o século XVIII. 

 O capítulo final deste estudo discorrerá sobre a queda da extração aurífera, o 

processo de acomodação evolutiva das unidades produtivas e seus reflexos nas formas de 

apropriação do espaço pelos moradores de Vila Rica. De que forma a crise sentida 

especificamente na extração aurífera pode ter se manifestado dentro do espaço de Vila Rica? 
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6 VILA RICA E A DECADÊNCIA DA MINERAÇÃO: EXPRESSÕES DA 

ACOMODAÇÃO EVOLUTIVA NO ESPAÇO URBANO 

 

 

A interrogação que orienta este capítulo, último deste trabalho, é essencialmente a 

forma como a crise da mineração, ou melhor, dos serviços auríferos, se manifestou no espaço 

de Vila Rica, capital e sede administrativa do governo. Vila Rica era a capital e principal vila 

de Minas Gerais durante o século XVIII, bem como concentrava os mais rentáveis serviços 

auríferos descobertos no interior da América portuguesa. No último quartel do século XVIII, a 

queda do rendimento da mineração tornou-se um tema recorrente nas missivas entre a câmara 

de Vila Rica e o Conselho Ultramarino. 

A partir de meados da década de 1760, Vila Rica experimentou uma situação de 

estagnação no seu desenvolvimento, muito em decorrência da queda dos rendimentos da 

extração aurífera. Com a percepção de que os rendimentos da extração aurífera estavam em 

queda, os interesses metropolitanos sobre Minas Gerais e os interesses dos colonos que 

habitavam a capitania, ao menos em sua parte mais diretamente ligada à mineração, tornaram-

se cada vez mais divergentes.  

Pela parte da Coroa portuguesa, as pretensões de aumentar o rendimento por meio 

de tentativas de regulamentação da cobrança do quinto significaram um aumento da pressão 

fiscal sobre os colonos. Pelo lado das autoridades locais, apesar das restrições à ação sem a 

anuência de uma autoridade superior, a observação da situação mais proximamente 

mostravam possibilidades de ação que poderiam ser uma alternativa para a crise que a 

capitania enfrentava. Não raro, ao longo da segunda metade do século XVIII, interesses locais 

e interesses metropolitanos faziam movimentos pendulares entre a confluência e a 

divergência, ou entre a autonomia e a sujeição
683

. 
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 Os movimentos pendulares da administração colonial entre a autonomia e a sujeição foram abordados por 

Laura de Mello e Souza em suas investigações sobre a natureza do mando na colônia. Esse é o tema central do 
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No campo da economia, a queda no rendimento dos serviços auríferos provocou 

uma reorganização e rearticulação das estruturas produtivas de toda a capitania. Ainda que 

tanto a Coroa portuguesa como a câmara não tenham abandonado as perspectivas de restaurar 

a extração aurífera, seja por meio de novas técnicas ou de novos veios descobertos, a exaustão 

das jazidas levou a um deslocamento da força produtiva mineradora para a produção 

agropastoril, ainda que, em um primeiro momento, fosse apenas para a subsistência
684

. 

 No tocante à sociedade, esse processo de rearticulação da economia contribuiu 

para uma consolidação da hierarquia social polarizada porque solidificada em seus preceitos 

escravistas, o que aumentou também a diferença entre ricos e pobres. Essa nova feição da 

economia mineira, baseada não mais na extração de ouro, mas na produção agrícola 

(diversificada e não monocultora), deslocou o excedente produtivo para o investimento em 

imóveis, ou, mais propriamente, em fazendas para cultivo, e, principalmente, para a aquisição 

de escravos destinados ao trabalho agropastoril. Esse processo gerou concentração de 

riquezas, consolidando posições na hierarquia social e diminuindo as expressões da fluidez 

social nesse espaço. 

Vila Rica, em sua condição de centro de governo da capitania, se manteve como 

importante posto comercial, o que, de alguma forma, garantiu a dinâmica econômica do seu 

espaço urbano. Mas isso não significou que o espaço da vila não fosse afetado pelo processo 

de rearticulação da economia da capitania. No último quartel do século XVIII, as descrições 

do quadro de penúria e decadência de Vila Rica tonaram-se cada mais vez mais marcantes nas 

representações que a câmara remetia ao Conselho Ultramarino
685

.  

A redução na rentabilidade dos serviços minerais, que eram muito presentes em 

Vila Rica, provocou transformações no espaço da vila. A pesquisa na documentação sobre os 

foros de Vila Rica, mostra de diversas formas, como essas transformações expressaram-se nas 

formas de ocupação e nas práticas do espaço pelos habitantes de Vila Rica, acompanhando o 

quadro de rearticulação produtiva de toda a capitania. Essa documentação revela algumas 

práticas que seus moradores tiveram que adotar para lidar com as transformações econômicas 
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que se manifestaram a partir da queda da rentabilidade dos serviços minerais e afetaram toda a 

capitania. Mesmo no restrito espaço urbano de Vila Rica, o processo de “acomodação 

evolutiva”
686

 teve lugar e é isso que o presente capítulo procurará elucidar. 

Assim, em primeiro lugar, expor-se-ão casos ilustrativos da manifestação da crise 

expressos na ocupação do espaço pelos moradores de Vila Rica. A segunda seção será 

dedicada à análise sobre as práticas de ocupação do espaço alteradas no contexto de crise da 

extração mineral. 

Por fim, discorrer-se-á sobre a estrutura social de Vila Rica na passagem do 

século XVIII para o século XIX. A existência de fontes mais abundantes sobre esse período 

para o espaço exclusivo da vila chamou a atenção de diversos pesquisadores. A partir dessas 

exposições sobre a consolidação do quadro social de Vila Rica na virada do século XVIII para 

o XIX, será demonstrado como o processo de decadência dos serviços minerais alterou as 

formas de ocupação e significação do espaço da vila pelos seus moradores. 

Dessa forma, esse capítulo pretende completar este estudo, deixando expostas as 

maneiras como os percursos econômico e social da formação e do auge da exploração do ouro 

em Minas desembocaram em um processo de acomodação evolutiva, que se expressou nas 

práticas de ocupação e de significação do espaço em que habitavam os moradores da sua vila 

capital. Tratando-se de uma pesquisa histórica, é essencial perceber como essas práticas se 

alteraram com o passar do tempo. 

 

 

6.1 Manifestações da crise no espaço urbano de Vila Rica  

 

Escrevendo sobre as formas de controle da ocupação das terras nos centros 

mineradores, Claudia Damasceno Fonseca demonstrou que as câmaras mineiras procuraram 

controlar as concessões de terras de diversas maneiras. Na medida do possível, era uma forma 

de evitar a alienação do patrimônio fundiário das vilas, por meio da ação de especuladores ou, 

simplesmente, de pessoas que aforavam os terrenos, mas sequer os beneficiavam, não 
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satisfaziam os foros e não solicitavam a desistência do aforamento na câmara. Outrossim, 

eram recorrentes casos de isenções não muito bem explicados e que afetavam a arrecadação 

dos foros pelas câmaras
687

. 

Durante todo o século XVIII, a câmara de Vila Rica procurou controlar a 

ocupação das suas terras. Além de “tombar” a sesmaria por duas vezes, produzindo cadastros 

já amplamente citados aqui, de 1737 e 1767, tentou-se, desde logo, estabelecer medidas para 

evitar que terrenos concedidos ficassem subutilizados e não rendessem os foros para os cofres 

da instituição. 

Os termos de aforamento feitos em 1715 já traziam ampla explicação sobre as 

obrigações dos foreiros, principalmente a necessidade de informar à câmara de Vila Rica 

acerca das negociações e trespasse das propriedades, de modo a manter a clareza para a 

instituição sobre quem deveria arcar com o tributo
688

. Entre dezembro de 1735 e janeiro de 

1736, pouco tempo antes do tombamento oficial do patrimônio fundiário de Vila Rica, uma 

série de editais publicados pela câmara dava mostras de que a situação estava longe de ser 

efetivamente controlada. 

No primeiro desses editais, os camaristas escreviam sobre o “justo castigo que 

merecia” o fato de que “no decurso de mês e meio tem faltado muitas pessoas dos foros que o 

Procurador deste Senado se acha cobrando”. Por isso, davam mais oito dias de prazo, sob 

“pena de serem penhorados e se proceder na forma da Lei”
689

. Não parece ter tido efeito, 

porque, dias depois, já em janeiro de 1736, a câmara solicitava novamente aos moradores que 

pagassem os foros, porque:  

 

Ao bem público e a este povo resulta prejuízo como também a este Senado 

na satisfação dos foros porque muitas vezes ou por esquecimento ou por 

fazerem pouco caso de receber do que pagam ou [podem] de que resulta 

serem obrigados a novo satisfação para melhor regularidade desta matéria
690

. 
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Um ano depois, o tombamento da sesmaria de Vila Rica apresentava-se como 

uma forma de solucionar essas questões, mas nem o cadastro das propriedades fora suficiente 

para colocar às claras a situação da sesmaria da câmara e dos devedores de foros. Tentativas 

de especulação imobiliária, possivelmente, continuaram a ocorrer durante todo o século 

XVIII, o que deve ter se agravado com a retração nas atividades mineradoras nas 

proximidades de Vila Rica e com a readequação do espaço produtivo da capitania como um 

todo. Havia, inclusive, especuladores que eram bem conhecidos em Vila Rica. 

A primeira aparição de Estácio de Ferraz Sampaio na documentação relativa aos 

aforamentos é uma solicitação de terras de 1755. Morador e proprietário de uma chácara na 

região da Barra, Estácio de Ferraz Sampaio solicitou à câmara a permissão de ocupar “um 

pequeno baldio inútil”, vizinho da sua propriedade e do “fundo do quintal de Diogo da Costa 

Escudeiro”. O suplicante solicitava a autorização para “tapar aquela parte”, mas não entrava 

em maiores detalhes sobre o tamanho do terreno. A medição, feita em 23 de abril de 1755, 

computou duas braças de terra, sobre as quais o foreiro pagaria um quarto de oitava de cada 

braça, totalizando meia oitava de foro anual
691

.  

Em 1767, quando o cadastro das propriedades foreiras de Vila Rica foi refeito, 

Estácio Sampaio era foreiro da câmara de Vila Rica em seis terrenos. Todos eles estavam 

localizados na região da Barra, mesmo local onde havia solicitado autorização para ocupar as 

terras vizinhas da sua propriedade. Somente um deles estava referido com estando na rua “da 

Barra”, os demais foram situados como estando na “Barra”. A julgar pela ordem da medição, 

possivelmente, os terrenos eram vizinhos entre si. Ali, Estácio construíra um todo de 

propriedades que ocupava consideráveis 41 braças e meia de terreno e devia, anualmente, à 

câmara, 14 oitavas, ¾ e dois vinténs de ouro
692

. 

Passados 23 anos, em 1791, dois pretensos foreiros da câmara de Vila Rica 

fizeram suas solicitações de terras exatamente sobre os terrenos que haviam sido concedidos a 

Estácio de Ferraz Sampaio. Antônio Pereira Malta solicitava um pedaço de “dez ou doze 

braças de terra”, enquanto Custódio Pinheiro de Faria solicitava outro pedaço de “oito ou dez 

braças”. Ambos davam notícia de que o terreno havia sido aforado para Estácio Sampaio, mas 

que ele não tinha feito “prédio algum e menos pagou os foros”
693

. 
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O parecer dado pelo procurador da câmara foi bastante semelhante nos dois casos. 

O procurador dizia que o requerimento era “revestido de justiça” e, mais ainda, “muito útil 

aos interesses dessa câmara”. Isso porque Estevão de Ferraz Sampaio havia morrido e “ficou 

devendo mais de 200 oitavas de foros de aforamentos semelhantes sem lhe ficarem bens para 

a sua solução e vai crescendo a dívida”. Mas, segundo o procurador deixava claro, não era o 

único caso semelhante a esse. Havia outros mais “com o que se empata; esta uma das razões 

de achar deteriorado o patrimônio da dita Câmara”. Por isso, devia ser “cassada e abolida a 

posse a primeira concessão e posse do sobredito foreiro” e os terrenos postos em praça 

pública para serem arrematados por quem mais desse por braças
694

.  

Assim, o quadro da especulação imobiliária que Claudia Damasceno Fonseca 

mostra para o início do século parece ter persistido e resistido às tentativas de controle 

impostas pela câmara de Vila Rica, com os tombamentos e editais relacionados ao assunto. 

No final do século XVIII, com as dificuldades na extração de ouro e a decadência das 

atividades econômicas nesses povoados, a especulação imobiliária não atendia aos anseios 

daqueles que tentavam tirar proveito dela. Além disso, acabava imobilizando o patrimônio da 

câmara e, além disso, deixava dívidas relacionadas a aforamentos que, provavelmente, nunca 

seriam pagas. Essas dívidas, muitas vezes, proviam de homens e mulheres que, assim como 

Estácio de Ferraz Sampaio, sofreram as consequências da crise da extração aurífera e do 

ajustamento das formas produtivas no espaço da capitania. Homens e mulheres que 

encerravam a vida sem bens para satisfazer as dívidas contraídas na tentativa de se estabelecer 

nas Minas. 

Não era somente entre os moradores que essa crise se manifestava. A própria 

câmara passou a enfrentar severas dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras. 

Alguns moradores usaram dessa situação para tentar solucionar créditos que tinham com a 

câmara e, nesse sentido, as dívidas de aforamento e créditos que os moradores tinham a 

receber da câmara se encontraram de formas variadas.  

Em 1777, Isidoro Leite Esquerdo tinha um débito de 40 oitavas de ouro dos 

aforamentos de sua propriedade, referentes aos anos de 1772 e 1776. Todavia, em 1774, ele 

arrematou o conserto de uma calçada próxima à sua propriedade, orçado em 174 oitavas de 

ouro. Realizada a obra, Isidoro solicitou à câmara que realizasse o pagamento do valor 
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referente e lhe abatesse os foros devidos. Foi atendido em 1778, quando assinou um recibo de 

134 oitavas de ouro
695

. 

No início da década de 1790, um caso envolvendo as reformas das calçadas de 

Vila Rica mostra, de forma mais clara, como a queda do rendimento dos serviços minerais e o 

rearranjo econômico da capitania de Minas Gerais como um todo tiveram consequências para 

os moradores, para as finanças da câmara de Vila Rica e para a própria configuração do 

espaço dela.  

Em 1794, o capitão João Xavier Teixeira dos Guimarães, como testador e herdeiro 

de João da Fonseca Neto, organizava o processo de inventário e distribuição de sua herança. 

Ele escreveu à câmara para solicitar a isenção dos foros de cinco oitavas e ¾ de ouro que o 

falecido João da Fonseca Neto pagava anualmente à câmara e que eram incidentes sobre duas 

propriedades que ele tinha em Vila Rica. O motivo alegado para a isenção era um débito que a 

câmara tinha com o falecido que perfazia “700 e tanto mil réis que se lhe estava a dever de 

obras de calçadas das ruas públicas”
696

. 

Na dúvida sobre se podiam ou não aceitar a proposta feita pelo requerente, os 

camaristas recorreram ao procurador da comarca. O seu parecer dá uma dimensão clara de 

como a paisagem de Vila Rica e o seu dinamismo haviam sido afetados pelas dificuldades 

extrativas que a região experimentou no último quartel do século XVIII. Dizia o procurador 

que o requerente tinha “todo o merecimento de aprovação porque [...] sempre foi um bom 

zelador dos bens públicos”. Entre as ações que o procurador elencava para justificar a isenção 

solicitada era que o falecido João da Fonseca Neto, “em qualquer ocasião”, aparecendo nas 

ruas “alguns buracos ou coisa que poderia arruinar-se mandava pelos seus escravos fazer os 

consertos nestas que fazem a maior ruína sem que por isso requeresse pagamento ao 

Senado”
697

. 

Mas não eram apenas os serviços prestados que deveriam ser considerados na 

isenção a ser concedida. Havia as próprias condições das propriedades que refletiam, em certa 

medida, as duas facetas da crise da econômica extrativa do ouro em Vila Rica: as condições 

de abandono dos serviços minerais e a diminuição no comércio de gêneros dentro da vila por 

essa época dos finais do século XVIII.  
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Uma das propriedades estava situada em umas incertas “fraldas do morro desta 

Vila, em paragem quase deserta e remota” e em péssimo estado de conservação, “quase já 

toda arruinada e muita parte dela tem corrido com as águas e poucos passos não haverá 

vestígio deles”. O posicionamento nas “fraldas do morro” e a ruína das casas parece indicar 

que essa era uma área voltada à exploração aurífera que havia declinado. A outra ficava na rua 

da Barra, todavia, em uma paragem que não tinha “merecimento algum” em razão do 

abandono que a região se encontrava, “tanto pela falta de gente por terem falecido como por 

ser uma paragem quase deserta e sem comércio algum”. De tal modo que, naquela paragem, o 

proprietário não conseguiria inquilino algum para a propriedade, “por aluguel ainda que 

diminuto seja”
698

. 

O parecer do procurador da comarca terminava: 

 

E também atendendo a grande decadência do Senado com os muitos 

empenhos em que se acha não poder pagar os 700 e tanto mil réis porque, 

além de não poder satisfazer nem estes nem outros muitos e por ser esta Vila 

em paragem quase de morros que são muito diminutas as rendas para 

empregar nas obras públicas, pontes, fontes e calçadas de sorte que em cada 

ano carece o empenho
699

. 

 

Essa solicitação de isenção de foro feita pela testamentaria de João da Fonseca 

Neto demonstra um quadro, se não de decadência, ao menos de estagnação da dinâmica 

intraurbana de Vila Rica. Imóveis abandonados e em ruínas se tornaram bastante comuns, 

principalmente, naquelas regiões que ainda permaneciam próximas aos decadentes e pouco 

rentáveis serviços minerais. As funções relacionadas à administração central da capitania e ao 

papel de cabeça de comarca devem ter garantido a ocupação dos imóveis nas áreas mais 

centrais de Vila Rica, o que, em certa medida, explica as variações – sem maiores 

sobressaltos, tanto para crescimento quanto para diminuição – entre as propriedades foreiras 

cadastradas entre 1767 e 1809, respectivamente, 939 e 1008 casas
700

.  
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Ao menos no número de propriedades, se Vila Rica não se retraiu com a crise da 

extração aurífera. Isso não quer dizer que, o espaço urbanizado e de convivência não tenha 

sofrido os efeitos da redução dos serviços minerais nas suas proximidades. Apesar dos riscos 

da extração e das condições precárias, foram os serviços minerais que levaram Vila Rica a se 

tornar um pólo dinâmico tanto de extração aurífera como de comércio de gêneros em geral e, 

consequentemente, se tornar o principal centro da capitania de Minas Gerais, na parte inicial 

do século XVIII. Nesse contexto, Vila Rica acabou por se tornar capital das Minas. As 

funções administrativas e burocráticas da capitania, da comarca e, no nível mais local, da 

câmara que Vila Rica conservara, certamente, contribuíram para que a vila, ao menos, 

mantivesse o seu tamanho e alguma dinâmica decorrente da necessidade de abastecer esse 

espaço que ainda precisava ter condições para o exercício dessas funções. Vila Rica 

mantivera, ao menos em parte, sua dinâmica urbana. 

Mas o cenário urbano não era dos melhores. Dois casos encontrados relativos à 

aluguéis de casas chamaram a atenção para o quadro de crise financeira que a câmara de Vila 

Rica enfrentava na passagem do século XVIII para o século XIX. Os dois casos expressam a 

forma como a reestruturação produtiva da economia mineira se refletia no espaço urbano de 

Vila Rica. Indicam resquícios das dificuldades financeiras e tributárias que a capitania de 

Minas Gerais enfrentava. 

Na década de 1790, atestando as dificuldades que enfrentava a capitania, o quartel 

de Vila Rica estava em estado precário de conversação
701

. Em novembro de 1794, pela razão 

de “se terem arruinado e caído os quartéis destinados pela Câmara desta Vila”, o “governador 

e capitão general” Visconde de Barbacena mandou que os “louvados do concelho” avaliassem 

casas que ficavam próximas aos quartéis para que pudessem ser alugadas de seus donos e 

quanto valeria o aluguel mensal de cada uma delas. Na ocasião, os oficiais da câmara 

avaliaram casas para receber as nove companhias de soldados que existiam em Vila Rica, 

todas elas ficavam na referida rua “Nova” de Vila Rica – o arruamento que passava atrás do 

Palácio do Governo e que ficava nas proximidades dos arruinados quartéis. Foram 

estabelecidos valores de aluguéis que variavam entre três oitavas e ¾ de oitava de ouro 
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mensais. No total, seriam gastas 10 oitavas e meia de ouro a cada mês nos aluguéis dos 

referidos imóveis
702

. 

As casas, entretanto, não estavam em condições muito aprazíveis. Os louvados da 

câmara diziam que as edificações escolhidas careciam de “ser consertadas, principalmente os 

telhados, alguns assoalhos e paredes para benefício e conservação das mesmas casas e sua 

utilidade”. O orçamento feito para os consertos estimava serem necessárias “172 oitavas de 

ouro, pouco mais ou menos”, inclusos, nessa conta, os “materiais precisos e os jornais dos 

ofícios”
703

. 

A negociação tinha tudo para ser um bom negócio para os proprietários. Muito 

embora as reformas necessárias devessem ser feitas “a custa dos donos”, já que elas seriam 

feitas “para benefício e conservação das mesmas casas e sua utilidade”
704

, alugar as casas 

diretamente para o governo deveria se mostrar como uma oportunidade de garantir alguma 

renda com o imóvel ou, no limite, impedir que viessem ao chão. Todavia, no quadro de crise e 

de dificuldades que enfrentava a administração governativa da capitania de Minas Gerais, 

acabou gerando transtornos para, pelo menos, três dos proprietários que tiveram seus imóveis 

alugados pela câmara para a instalação das tropas. Esses proprietários precisaram ser 

persistentes para receber o que lhes era devido de aluguel das mãos da câmara de Vila Rica. 

O padre Manoel Luiz de Almeida e sua mãe, D. Rosa Maria de Jesus, estavam 

com suas propriedades ocupadas pelas tropas desde 1792 e, pelo menos desde março de 1795, 

tentavam receber alguma quantidade referente aos aluguéis que a instituição não lhes pagava. 

Foi quando suplicaram, pela primeira vez, à câmara para a satisfação dos tais aluguéis. 

Diziam que eram proprietários das casas que foram alugadas “por mês a duas oitavas e meia 

de ouro” e suplicava “porque até o presente se não tem satisfeito aos suplicantes nem um só 

real dos alugueis de suas casas”. Justificavam a súplica pelo pagamento ressaltando o estado 

de penúria que enfrentavam: o padre tinha graves problemas “de vista”, o que lhe 

impossibilitava de “usar suas ordens” e sua mãe enfrentava a velhice, “gravemente avançada 

em anos”. A situação era tal que, estando ambos “faltos em bens”, eram “obrigados a pedirem 

uma esmola para a sua sustentação”
705

. 
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No seu parecer sobre a situação, o procurador da câmara determinava que fossem 

quitados “os alugueis que estiverem devendo”. Mas não foi isso o que aconteceu. No final do 

ano de 1795, mãe e filho tiveram que, novamente, recorrer à câmara, na tentativa de receber 

os tais aluguéis. Escreviam que, “em razão da consternação em que se acham”, necessitavam 

do “justo pagamento que se lhe deve [...] porque os suplicantes até o presente não tem 

recebido coisa alguma sem embargo da extrema necessidade em que vivem por essa razão”
706

.  

Dessa vez, o procurador da câmara, examinando mais proximamente a situação, 

trouxe informações mais detalhadas sobre o quanto a câmara devia aos suplicantes. Em 

primeiro lugar, garantiu a veracidade do requerimento e informou que as referidas casas 

estavam alugadas desde “o primeiro dia de setembro de 1792”. Depois, fez os cálculos 

relativos aos valores: as casas que pertenciam ao padre Manoel Luiz estavam alugadas a uma 

oitava e meia por mês; as casas de sua mãe, D. Rosa Maria de Jesus, deveriam render-lhes 

uma oitava e um quarto a cada mês. De tal forma “que no decurso de quatro anos que 

decorrem do dito dia primeiro de setembro de 1792 até o dito de 1796”, as propriedades 

deveriam vencer, respectivamente, 72 oitavas de ouro, relativas à casa do padre, e outras 60 

oitavas relativas à casa da sua mãe. No total, a câmara devia, então, consideráveis 132 oitavas 

de ouro aos necessitados suplicantes
707

.  

Com a dívida reconhecida pela instituição, no mês seguinte, em janeiro de 1796, 

mãe e filho acionaram a câmara mais uma vez para o pagamento da referida quantia, não sem 

enfatizarem a necessidade que enfrentavam, alegando serem “muito pobres”
708

. O procurador 

da câmara na ocasião, “atendendo a necessidade em que se acham” os suplicantes, deu 

parecer de que o pagamento deveria ser feito “pelos bens da câmara”. Demorou ainda seis 

meses para que alguma quantia lhes fosse entregue e, ainda assim, longe do total devido. 

Receberam apenas 30 oitavas das 132 que deveriam integralmente receber
709

. 

Dois anos depois, os suplicantes ainda estavam às voltas para receber o restante da 

quantia que lhes cabia. Registrado em 1798, o atestado do escrivão da câmara comprovava 

essa situação. Por meio dos registros dos tesoureiros que tinham servido anteriormente, O 

escrivão confirmava que o pagamento da quantia de 102 oitavas de ouro havia “ficado [...] 

sem solução alguma”
710

. Em 19 de setembro de 1798, o parecer rubricado pelo juiz ordinário 
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da câmara de Vila Rica, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, mandava que a dívida fosse 

solucionada. Entretanto, com base nos documentos pesquisados, só é possível afirmar que o 

padre Manoel Luiz de Almeida e sua mãe receberam não mais do que 52 oitavas de ouro
711

. 

Francisca Xavier do Sacramento também tinha propriedades na rua “Nova”, “as 

quais serviram de Quartel a Companhia dos Caçadores”. Em 1798, quando a suplicante 

escreveu à câmara, ela dava notícia de que as tropas já estavam aquarteladas “nos Contos” e, 

por isso, solicitava que a câmara pagasse os aluguéis vencidos e lhe devolvesse as chaves da 

casa. Em poucos dias, o procurador da câmara solicitou que Francisca Xavier informasse a 

“quantia certa” para que o mandado do pagamento fosse expedido
712

.  

Com bastante brevidade, Francisca escreveu à câmara informando que a quantia 

que tinha a receber era “22 oitavas e meia de ouro”, relativa aos aluguéis da sua propriedade 

do “dia dois de julho de 1793 ficando isentos os alugueis no dia 22 de Maio de 1798 que 

mediam quatro anos dez meses e vinte dias que as ditas casas venceram”. O valor total da 

conta apresentada era de 44 oitavas de ouro, das quais já havia recebido 21 oitavas e meia e as 

referidas chaves. Todavia, ainda restava receber 22 oitavas e meia. Pouco mais de um mês 

separava a primeira suplica remetida por Francisca à câmara e a constatação da veracidade do 

depoimento dela feita pelo procurador da câmara, em 20 de julho de 1798
713

. O pagamento é 

que tardaria a chegar.  

Francisca Xavier passaria, então, a escrever anualmente para a câmara solicitando 

a satisfação da dívida. A retórica discursiva das suas súplicas passou a ser carregada de tons 

emotivos. Em 1799, “esta pobre Francisca Xavier do Sacramento pondo-se na respeitável 

presença de Vossas Mercês”, contava à câmara sobre “a grande necessidade que tem 

experimentado por falta de se lhe não ter satisfeito vinte e duas oitavas e meia”. Alegava que 

já se excedia “o espaço de sete meses” entre a data que escrevia e o mandado de pagamento, 

feito em 24 de julho de 1798, e o pagamento ainda não havia sido feito. Para a infelicidade da 

suplicante e “por falta do dito pagamento”, ela não havia conseguido ainda fazer as 

interferências que eram necessárias nas casas e estava correndo o risco de “perde-las”. Dessa 

forma, Francisca Xavier queria mostrar, “com toda a submissão”, a sua posição de “triste 

                                                           
711

 APM. CMOP, Cx. 71 Doc. 23, f. 1v. 
712

 APM. CMOP, Cx. 77 Doc. 73, f. 6. 
713

 APM. CMOP, Cx. 77 Doc. 73, f. 4v-5. 



315 
 

315 
 

miserável” aos camaristas, talvez no intuito de que eles se comovessem e executassem o 

pagamento
714

. 

A estratégia, contudo, não teve efeito. No início de 1800, Francisca remeteu nova 

súplica para o pagamento das 22 oitavas e meia de ouro, “constante do mesmo mandado, 

lavrado em 24 de Julho de 1798”. Além da ressaltada “infelicidade da suplicante” e do perigo 

que estava correndo de perder as casas, “pois se acha(vam) bem arruinadas”, Francisca, sem 

entrar em detalhes, acrescentou aos seus infortúnios particulares “as moléstias que tem 

sobrevindo”:  

 

Motivos esses Meritíssimos Senhores, que [de necessidade] obrigam a esta 

infeliz miserável de novamente implorar a piedade de Vossas Mercês se 

dignem mandar que se cumpra o mandado incluso para o Tesoureiro atual 

satisfazer a referida quantia
715

. 

 

Os camaristas passaram ordem para cumprir o mandato que a suplicante tinha em 

mãos, mas parece não ter tido efeito. Francisca Xavier ainda precisou fazer súplicas nos anos 

de 1803 e 1804 – essas mais direitas, ajuntando os documentos, inclusive as súplicas 

anteriores, e mostrando, por meio deles, que a câmara ainda lhe devia a tal quantia de 22 

oitavas e meia de ouro
716

. O pagamento, de acordo com o termo de quitação, foi realizado em 

16 de julho de 1804, seis anos depois da primeira súplica feita pela proprietária
717

.  

A decadência da extração aurífera deve ter implicado em uma perda considerável 

da liquidez das transações, especialmente quando comparadas com as da primeira metade do 

século XVIII, o que aguçou o quadro de endividamento generalizado que se tornou uma 

marca da sociedade mineira setecentista
718

. Essa generalização das dívidas se manifestava nas 
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instituições de governo, como a câmara municipal, que enfrentava dificuldades para honrar os 

seus compromissos financeiros e, por isso, acabava tendo que abrir mão de recursos que 

deveria advir dos foros, como forma satisfazer algumas dívidas.  

 

 

6.2 Expressões da “acomodação evolutiva”
719

 no espaço de Vila Rica 

 

Os estudos sobre a parte final do século XVIII em Minas Gerais, período 

coincidente com a retração e a crise da extração aurífera, durante muito tempo estiveram 

ancorados em três aspectos interconectados: a exclusividade da mineração como atividade 

produtiva da região, derivada de uma visão “externalista” da relação entre metrópole e 

colônia; uma suposta esterilidade do solo pedregoso para as atividades agropastoris, em 

especial na região onde estavam os serviços minerais mais rentáveis, como Vila Rica; e, por 

fim, a decadência geral que se abateu sobre a região com a exaustão dos depósitos auríferos. 

Esses três aspectos foram responsáveis por estabelecer um mito “da total decadência e 

estagnação da capitania”
720

. 

Todavia, desde meados da década de 1980, trabalhos como o de Carlos Magno 

Guimarães e de Liana Reis procuraram estabelecer revisões historiográficas e tornar evidente 
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 A ideia da “acomodação evolutiva” da economia mineira nos finais do século XVIII busca relativizar a crise e 

a decadência da economia de Minas Gerais, a partir de percepção de um rearranjo e de uma modificação na 

estrutura básica da economia mineira. Além disso, contribuiu significativamente para a percepção complexa da 

economia mineira, relativizando sua dependência da mineração e, consequentemente, a ideia de decadência da 

capitania decorrente da exaustão dos serviços minerais. Esse aspecto foi intuído, originalmente, por Douglas 

Libby, e comprovado, empiricamente, por Carla Maria Carvalho de Almeida. LIBBY, Douglas. 

Transformação e trabalho em economia escravista. Minas Gerais, século XIX. São Paulo: Ed. Nova 

Brasilienses, 1988. 404 p. ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e pobres em Minas Gerais: produção e 

hierarquização social no mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2010. 236 p.  
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 Carla Almeida refere-se, principalmente, aos estudos ancorados nos parâmetros estabelecidos pelas obras de 

Roberto Simonsen e Celso Furtado, tangenciando, também, alguns aspectos das reflexões de Caio Prado Jr. 

pontualmente. Trabalhos como o de Mafalda Zemella – O abastecimento na capitania de Minas Gerais – e de 

Wilson Cano – Economia do ouro em Minas Gerais (século XVIII) – são derivados dessa matriz interpretativa 

e contribuíram, respectivamente, para a propagação de uma visão sobre as Minas setecentistas como totalmente 

dependente do abastecimento exterior, via comércio, e com uma agricultura insignificante. Esses parâmetros 

apoiavam-se em “uma concepção metropolitana da colônia que só consegue perceber importância nas 

atividades estritamente vinculados à exportação e que, portanto, estariam dentro do „sentido da colonização‟”. 

Nesse contexto, a exaustão das jazidas auríferas só poderia resultar em uma “desastrosa regressa à 

subsistência”. ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e pobres em Minas Gerais: produção e 

hierarquização social no mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2010. p. 30-32. 
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a concomitância entre mineração, agricultura e comércio em toda a capitania de Minas, 

mesmo na primeira metade do século XVIII. A partir de uma análise crítica sobre a produção 

historiográfica no período de auge da exploração de ouro em Minas Gerais, os autores deram 

destaque a uma estrutura produtiva diversificada interna à capitania
721

. Essa estrutura serviu 

de base para o estabelecimento e desenvolvimento das outras atividades de maior monta, 

como a própria mineração.  

Com o passar do século XVIII, essa articulação entre as diversas áreas produtivas 

criou as condições para a absorção da crise da extração. A partir de meados da década de 

1770, quando as cotas de arrecadação do quinto se distanciaram bastante das 100 arrobas 

prevista pelo fisco português, o processo de diversificação da economia e de deslocamento da 

força produtiva da mineração para outras áreas foi acentuado. No decênio 1780, a 

“acomodação evolutiva” havia tomado corpo e o eixo produtivo da capitania deslocou-se das 

áreas de mineração para as áreas de produção agropastoril
722

. 

Inicialmente, essa periodização foi proposta por Douglas Libby, assim como a 

ideia de “acomodação evolutiva”. A intenção do autor era mostrar como a crise da mineração 

não havia inibido totalmente as atividades de transformação e os setores dinâmicos da 

economia mineira no início do século XIX
723

. As pesquisas de Carla Almeida vieram 

comprovar empiricamente como se deu esse deslocamento do eixo produtivo na capitania de 

Minas Gerais. A diversificação da produção de mantimentos foi fundamental para o 

estabelecimento da própria extração de ouro na região. Acompanhando a mineração, a 
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 GUIMARÃES, Carlos Magno; REIS, Liana Maria. Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700-1750). 

Revista do Departamento de História da FAFICH/UFMG, v. 2, p. 7-36, 1986.  
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 “Dividimos esse período em dois subperíodos. O primeiro vai de 1750 a 1770, pode ser caracterizado como 

um período de auge minerador, assim considerado porque, apesar de a produção do ouro ter atingido seu ponto 

máximo entre 1735-1739 (PINTO, 1979), no decênio de 1750, a quota de 100 arrobas fora até excedida, na 

década seguinte a média anual caíra para 86 arrobas, mas somente entre 1774-1785 é que a queda seria de fato 

brutal: 68 arrobas de média anual (MAXWELL, 1985, p.65). Sendo assim, apesar de decrescente, a produção 

aurífera ainda era suficientemente importante para manter a mineração como atividade principal e conservar a 

sua estrutura produtiva intacta, pelo menos até 1770. Acreditamos que só em meado do decênio de 1770, esse 

declínio começa a provocar uma rearticulação econômica intencional que poderá ser percebida a partir de 

1780. O segundo subperíodo, que vai de 1780 a 1822, é entendido como o momento em que a economia 

mineira deixou de ter a mineração como atividade principal e as atividades agropecuárias passaram a ser o seu 

eixo central. A tendência à diversificação econômica presente nas unidades produtivas desde o período áureo 

da mineração seria, entre 1780 e 1822, definitivamente consolidada. Nesse primeiro momento o objetivo era se 

autossuprirem e comercializarem seus eventuais excedentes nos mercados locais – que não eram desprezíveis, 

visto que Minas Gerais ainda tinha um grande contingente populacional herdado da „idade do ouro‟ (LIBBY, 

1988, p.156)”. ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e pobres em Minas Gerais: produção e 

hierarquização social no mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2010. 236p.; p. 22. 
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 LIBBY, Douglas. Transformação e trabalho em economia escravista. Minas Gerais, século XIX. São Paulo: 

Ed. Nova Brasilienses, 1988. 404p. 
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agropecuária e uma estrutura relevante – para os padrões coloniais – de manufaturas e 

beneficiamento de produtos diversos se desenvolveram em Minas Gerais
724

.  

Assim, a decadência da extração aurífera não estimulou a formação de um sistema 

produtivo completamente novo, mas provocou uma reorganização produtiva, potencializando 

aspectos da diversificação da produção que sempre estiveram presentes desde os primórdios 

da ocupação das Minas. O entendimento mais complexo dessa reorganização econômica do 

espaço produtivo da capitania terminou por relativizar a ideia de decadência associada a 

queda da rentabilidade dos serviços minerais
725

. 

A alteração produtiva identificada para a capitania não seria uma realidade 

extensível para todas as freguesias que compunham as vilas e cidade de Minas Gerais. 

Francisco Eduardo Andrade demonstrou as formas diversas com as quais as freguesias de 

Mariana enfrentaram a decadência aurífera
726

. Para a sede Vila Rica, os efeitos da decadência 

aurífera foram sentidos pelos moradores de Vila Rica nas formas de ocupação do seu espaço. 

É possível notar algumas dessas alterações a partir das solicitações de terrenos que a câmara 

de Vila Rica recebeu no último quartel do século XVIII. 

As mudanças na forma de ocupação dos terrenos se expressavam, basicamente, de 

três maneiras. A primeira delas era a ocupação de regiões tradicionalmente ligadas à 

mineração; a segunda era por meio da solicitação de terrenos anexos às propriedades já 

estabelecidas com o objetivo expresso de “aumentar a propriedade”; e a terceira era expressa 
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 GUIMARÃES, Carlos Magno; REIS, Liana Maria. Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700-1750). 

Revista do Departamento de História da FAFICH/UFMG, v. 2, p. 7-36, 1986.SILVA, Fabiano Gomes da. 

Viver honradamente de ofícios: trabalhadores manuais livres, garantias e rendeiros em Mariana (1709-1750). 
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 “A tendência à diversificação econômica presente na região das Minas Gerais desde os primórdios da 

colonização foi levada ao limite à medida em que a produção se assentava com mais força nos produtos 

agropecuários. Esta diversificação se processou tanto internamente às unidades produtivas quanto dentro da 

província como um todo. Minas Gerais conseguiu até mesmo reproduzir internamente parte da força de 

trabalho escrava de que necessitava. Finalmente, verificamos que, durante o período coberto pela pesquisa, o 

sistema econômico (ou a forma de organização da produção) que existiu na região foi o mesmo e teve como 

características principais: uma forma extensiva de produção que dependia de constantes incorporações de 

matas virgens e mão de obra para se manter nos mesmo níveis; os maiores investimentos concentravam-se em 

escravos e bens imóveis; uma hierarquia social extremamente excludente com a polarização dos níveis de 

riqueza e pobreza dos homens livres; o predomínio do capital mercantil como gerador dos maiores 

rendimentos; e a diversificação econômica estratégia para redução dos custos de produção, compensação para 

os rendimentos decrescentes da economia e, principalmente, como mecanismo de resistência às crises 

conjunturais causadas pela escassez do produto principal, nesse caso o ouro. As mudança ocorridas com a 

diminuição da produção de ouro se deveram mais aos ajustes necessários para a adaptação da economia às 

circunstâncias cambiantes do que propriamente a uma mudança estrutural do sistema econômico existente.” 

ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e pobres em Minas Gerais: produção e hierarquização social no 

mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2010. 236p.; p. 20-21. 
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na solicitação de terrenos com tamanhos muito acima das médias registradas nos tombos 

foreiros de meados do século. De maneiras diversas, cada um desses três pontos indica a 

forma como a crise da extração mineral era percebida pelos habitantes de Vila Rica. 

No caso da ocupação de áreas onde havia serviços minerais esgotados, é 

importante lembrar que a proximidade entre a mineração e as casas dos habitantes é um 

aspecto muito próprio do desenvolvimento histórico de Vila Rica durante o século XVIII. 

Vila Rica se formou a partir da junção de arraiais que nasceram às margens dos ribeiros que 

vertiam da serra do Ouro Preto. Na proximidade desses ribeiros onde havia os serviços 

minerais, os moradores se instalaram, as primeiras capelas foram erguidas e os arraiais do 

Ouro Preto, do Antônio Dias e do Padre Faria se formaram. 

Com a mudança dos serviços minerais dos ribeiros, primeiro, para as margens e, 

depois, para os morros da serra do Ouro Preto, o crescimento das áreas de ocupação com 

casas passou a acompanhar o esgotamento dos serviços minerais: na medida em que os 

serviços escalavam as vertentes da serra do Ouro Preto, as moradas dos habitantes passaram a 

ocupar as áreas dos serviços minerais já esgotados. Em certa medida, parece lícito dizer que o 

esgotamento das jazidas auríferas trazia estabilidade maior para o assentamento e para as 

moradas dos habitantes
727

.  

Na parte final do século XVIII, a abertura de “caminho das Lajes” foi 

representativa desse movimento de escalada da serra do Ouro Preto. A abertura desse 
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 Claudia Damasceno Fonseca observou essa ocupação próximo às áreas de serviços minerais na vila de São 

João del Rei, relacionando, de alguma forma, o esgotamento das jazidas à estabilidade da ocupação. Ainda no 

começo do século quando havia alguma fartura de ouro, a câmara tentou estimular a ocupação de locais mais 

afastados dos serviços minerais e mais cômodos, principalmente a margem direita do córrego do Lenheiro, 

oposta àquela onde os principais veios auríferos da região estavam. Porém, não teve o apoio da população que 

preferia a segurança e a vigilância da proximidade com os serviços minerais. A população resistente continuou 

ocupando as proximidades dos serviços minerais e, após esses se esgotarem, novas construções foram erguidas 

sobre as antigas catas, incluindo alguns edifícios de considerável estrutura. Na margem esquerda do córrego do 

Lenheiro, a Igreja Matriz da vila foi reconstruída, após uma tentativa frustada de fazê-la no lado oposto. Ouvidos 

em câmara, os moradores optaram pela reconstrução da Igreja “dentro do corpo da vila”, ou seja, dentro do 

terreno que a maior parte dos moradores ocupava. O pelourinho de São João del Rei também foi levado de volta 

para às proximidades dos serviços minerais e onde a maior parte da população se estabeleceu. Na margem 

esquerda do córrego se estabeleceram, então, os principais edifícios de São João del Rei e foi somente com o 

desenvolvimento da povoação, em meados do século XVIII, que a margem oposta, terreno supostamente mais 

cômodo, passou a ser ocupada mais efetivamente. Mas nunca conseguiu superar a ocupação das áreas 

originalmente destinadas aos serviços minerais. A paisagem de São João del Rei delineada por Rugendas, em 

pleno século XIX mostrava, ainda uma ocupação predominantemente concentrada na margem da esquerda do 

córrego do Lenheiro. FONSECA, Claudia Damasceno. As minas e os sítios urbanos. Arraiais e Vilas d´El rei. 

Espaço e poder nas Minas setecentistas. (trad: Maria Juliana Gamboni Teixeira e Claudia Damasceno Fonseca). 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011, p.508-509.  
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caminho de “meia-encosta”
728

, atravessando o chamado morro do Tapanhuacanga e que 

construiu uma ligação entre a praça da vila e o Alto da Cruz, evitando o fundo do vale do 

arraial do Antônio Dias, parece ter estabelecido uma espécie de fronteira entre as áreas de 

moradia, que iam até o novo caminho, e as áreas de mineração, acima dele. 

A própria abertura desse caminho é um indício de que, também nessas regiões de 

morro, a extração aurífera já encontrava sérias dificuldades, dando espaço para que a câmara 

pudesse conceder aforamentos aos habitantes nessa região
729

. Entre 1783 e o começo do 

século XIX, o “caminho das Lages” recebeu 15 solicitações de terrenos; em 10 dessas 

solicitações, há menções que remetiam à abertura recente daquela via
730

. 

A proximidade com os serviços minerais, desativados ou ainda em operação, e a 

forma como a câmara avançava para conceder em aforamento essas áreas fica evidente na 

solicitação de terreno apresentada pelo tenente José da Cunha. O terreno pedido estava 

localizado no “Largo do Caminho Novo que vai para o Alto da Cruz e para a Cidade de 

Mariana, fronteira ao Chafariz da Rua Nova das Lages” e ficava “junto do serviço de mineral 

que o mesmo suplicante ali tem”. Mesmo estando próximo a um importante equipamento 

urbano, com um chafariz e na rua nova das Lages, o proprietário ainda insistia em tentar 

retirar algum rendimento desses serviços minerais. 

Nessa região, os terrenos solicitados tinham tamanhos variados: alguns de 

tamanho bastante módico, como os dois palmos de terra solicitados por Isabel da Silva, em 

1796; outros mais consideráveis, a exemplo das 12 braças pedidas por Manoel Luiz Soares, 

em 1789. As motivações alegadas pelos foreiros estavam equilibradas entre “fazer casas”, que 
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 São os percursos que “seguem o andamento altimétrico do terreno, mantendo sempre que possível na mesma 
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Doc.63; Cx. 88 Doc.2, grifos meus. 
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aparece em seis das solicitações na região, ou em pretensões de aumentar uma propriedade já 

existente, que aparece cinco vezes. 

Em comum, as pessoas que solicitaram terras nessa região apontaram para as 

dificuldades de realizar as obras e sobre a inutilidade dos terrenos, e alguns usavam esse 

argumento para negociar o valor do foro a ser pago. Em geral, os foros eram concedidos por 

meia pataca, ou ¼ de oitava de ouro, mas alguns proprietários tentaram abaixar esse valor. Em 

1784, Domingos Dias da Silva usava o fato de o terreno que pedia ser “em paragem de lajedo 

que não admite quintal” para oferecer quatro vinténs de ouro para cada braça, metade do que 

era geralmente praticado. Um ano antes, em 1783, Manoel da Silva Freitas solicitou quatro 

braças de terra com o foro de 75 réis – o que equivale a cerca de 2 vinténs de ouro – porque o 

terreno era “despenhado” e seria necessário “fazer despesa considerável” para ocupá-lo. Anos 

mais tarde, em 1804, Manoel Nobre dos Santos dizia à câmara sobre sua “precisão de assistir 

nessa Vila com sua mulher e como não tem casas próprias”, solicitava quatro braças de 

aforamento por “dois vinténs de ouro”, porque “a paragem é despenhada e com alguma 

dificuldade para se formar o edifício das casas que pretende fazer”. Nos três casos, não havia 

quem oferecesse mais pelos terrenos, então, a câmara acabou concedendo o aforamento
731

. 

O argumento da inutilidade do terreno para o bem público e da utilidade para os 

suplicantes era pautado nas solicitações daqueles que já tinham propriedades na região das 

Lages e que procuravam ampliar essas propriedades. As 12 braças pedidas por Manoel Luiz 

Soares, que era “morador no caminho novo das Lajes, de fronte a capela do Alto da Cruz”, 

estavam nos “fundos das suas casas”, mas ele oferecia somente dois vinténs por braça, pois 

dizia ser em “paragem indigna”. A solicitação foi feita no intuito de “tapar para um quintal” 

com as tais braças que, certamente, seriam úteis ao suplicante. Do mesmo modo, os pequenos 

dois palmos solicitados por Isabel da Silva, em 1796, pretendiam retificar a proximidade da 

sua casa com o chafariz do Alto do Cruz. Os “dois palmos pouco mais ou menos” iam “a 

chegar no Chafariz” e a solicitante, como era vizinha ali, pedia a licença para ocupar as terras 

porque não causaria “prejuízo a terceiro”
732

.  

Para além das formas físicas da ocupação na região das Lajes, nas solicitações de 

aforamento feitas naquela região, uma ocorrência em particular chamou a atenção porque 

revela indícios de como a formação social, em alguma medida, se expressava na ocupação do 

espaço. Em três das solicitações por terra feitas para a região das Lajes, há a menção a um 
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homem de nome Caetano. Ele aparece pela primeira vez na solicitação feita por Manoel da 

Silva Freitas, em 1783, sob a alcunha de “pai Caetano”. No ano seguinte, o pedido de 

aforamento feito por Domingos Dias da Silva, naquela mesma região da “estrada nova das 

Lajes”, era “junto a casa de um preto chamado Caetano”. Anos mais tarde, em 1788, Manoel 

João Pereira pedia terras no “caminho das Lajes, indo para a cidade [Mariana]”, vizinhas de 

um “rancho de um preto por nome Caetano de Matos Lobo”
733

. 

A partir das menções feitas a Caetano como “preto” e “pai”, é possível intuir que 

ele exercia algum papel de destaque social naquela região, ligado a cultos de matriz africana. 

Certamente, não era o único em Vila Rica. Esse indício, ainda que pequeno, mostra como os 

cultos de matriz africana tinham suas referências dentro do espaço de Vila Rica e, em certa 

medida, gravitavam em torno delas. Particularmente, é certo que as referências feitas ao “pai 

Caetano” e à sua origem africana e cativa demarcam uma estratificação social constituída e 

consolidada em Vila Rica ao longo do século XVIII. A propriedade de “pai Caetano” não era 

mais do que um simples rancho, localizado em uma região diretamente ligada à mineração, o 

que explicitava a condição social de um ex-cativo, possivelmente, paupérrimo. 

A região da capela da Piedade, templo localizado na serra do Ouro Preto, 

construído, provavelmente, na década de 1720 ou mesmo antes disso
734

, estava próxima de 

serviços minerais que existiam ali. Serviços minerais mais antigos ou tão antigos quanto a 

igreja ali construída. Na parte final do século XVIII, contudo, esses serviços pareciam 

exauridos e a câmara recebeu alguns pedidos de aforamento no “campo da Piedade”. Além 

disso, essas solicitações deixavam evidentes algumas relações de vizinhança e informavam 

sobre as características sociais da ocupação dessas regiões originalmente ligadas aos serviços 

minerais. 

Em agosto de 1773, Damião Soares de Carvalho, “preto forro”, solicitou à câmara 

autorização para ocupar três braças de terra “no campo de Nossa Senhora da Piedade”. 

Oferecia quatro vinténs para cada braça, “em razão de serem terras fora das ruas públicas”. A 

medição e o termo de concessão foram lavrados em 27 de agosto daquele mesmo ano
735

. No 

ano seguinte, a região da capela da Piedade recebeu outras quatro solicitações de aforamento.  

Manoel da Silva Paes, que se apresentava como “homem casado e com filhos” e 

morador “ao pé do cemitério dos enforcados em casas de aluguel por as não ter própria”, tinha 
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conhecimento de que a câmara estava aforando “a varias pessoas as terras do morro da 

Piedade”. Por isso, pedia um pedaço que havia “por aforar ao pé das que aforou Anna 

Machada de Lima, viúva, por cima do quintal de Pedro Luís Pacheco” e oferecia “pagar o 

foro na forma que se concedeu a dita viúva”. O parecer do procurador da câmara foi favorável 

à concessão, porque as terras estavam devolutas sendo que não causava incômodo aos outros 

vizinhos e ao bem público, mas, “antes ser utilidade às rendas deste Concelho”
736

. Algum 

tempo depois, Manoel da Silva Paes tomou posse de 10 braças de terreno naquela região.  

Nas outras três solicitações de terra na região da capela da Piedade é possível 

inferir sobre algumas relações de vizinhança que ali se estabeleciam e sobre os contornos dos 

agentes sociais na ocupação daquela região. Duas delas foram feitas pelo mesmo preto forro 

Damião Soares de Carvalho que havia solicitado terras na mesma região no ano anterior.  

Na primeira, feita em março de 1774, Damião solicitava seis braças de terra “no 

correr da calçada da Senhora da Piedade abaixo da casinha que fez o irmão José Castilhano”. 

Pelo foro, oferecia o mesmo valor da oferta anterior, quatro vinténs, alegando ser o terreno 

“fora da rua e íngreme”. O procurador da câmara concordou com a concessão das terras, 

entretanto, lembrava ao foreiro, talvez estimulado pelo fato de Damiao já ter solicitado uma 

parcela de terras alguns meses antes, da sua obrigação de “fazer edifícios e cercados no termo 

de três meses”
737

. 

No mês seguinte, abril de 1774, Damião voltaria à carga com a câmara para a 

concessão de uma nova parcela de terra no “princípio da Ladeira que sobe para a Capela de 

Nossa Senhora da Piedade”. Dessa vez, mencionava como referência “uma casinha onde 

esteve o ermitão”
738

. Na opinião do procurador da câmara, por estarem as ditas terras 

“devolutas”, lhe parecia “racional” que a concessão fosse feita, “em a forma que se pratica 

com os mais”. Seu pedido foi atendido e o terreno foi concedido no final daquele mês de abril. 

Por fim, um casal de “pretos forros casados”, Valério José de Queiroz e Maria 

Pereira de Queiroz, solicitou, em conjunto, terras para “umas casas que pretendem edificar 

[...]fronteando a calçada que vai a Capela da Senhora da Piedade”. Os limites do terreno que 

solicitavam eram “pela parte de baixo com terras demarcadas para o mesmo efeito a Damião 

Soares preto forro e da parte de cima com a casinha que fez o irmão José Castilhano”. O casal 

oferecia os mesmo quatro vinténs e, para tal, indicava os mesmos motivos apontados pelo 
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preto forro Damião: era “lugar fora da Rua e íngreme”. Tudo levava a crer que conheciam os 

meandros necessários para alcançarem êxito na sua requisição; e que, talvez, lhes tenham sido 

passados pelo próprio Damião. O procurador da câmara emitiu o parecer com teor bastante 

semelhante àquele passado para o último pedido feito por Damião Soares, admitindo ser 

“racional” o pedido feito e que a concessão fosse feita “na forma que se pratica com os 

mais”
739

. 

Algumas considerações sobre a ocupação da região do campo da Piedade e a 

abertura do caminho das Lages podem ser feitas, para além da constatação de que, ali, naquela 

região limitada entre o vale do córrego do Antônio Dias e a recém-aberta ligação de meia-

cumeada entre a praça e o Alto da Cruz, os serviços minerais haviam se exaurido. Nas três 

solicitações de terras citadas por último, apesar de não ser mencionado explicitamente, há 

razões para crer que o tal ermitão, citado pelo preto forro Damiao, fosse o irmão José 

Castilhano mencionado no outro requerimento. Naquela região de Vila Rica, o ermitão e seu 

pequeno abrigo tornaram-se uma referência espacial. O mesmo teria ocorrido com a 

localidade onde residia o “pai Caetano” no recém-aberto caminho das Lages e proximidades 

com o Alto da Cruz. Nesses casos, é possível ver como os moradores faziam de caso 

referência geográfica e aporte para significar o espaço que lhes rodeavam, tornando esses dois 

sujeitos referências espaciais e do universo cotidiano de Vila Rica 

Além disso, é notável que a região da capela da Piedade, antiga área de serviços 

minerais de Vila Rica, tornara-se um foco atrativo para algumas pessoas de cor. A similitude 

nas solicitações do casal Queiroz e por Damião de Souza leva a pensar sobre como essas 

pessoas deveriam ser próximas umas às outras e se articulavam para solicitar, de forma mais 

eficiente,o que lhes parecia mais vantajoso.  

Apesar de, durante todo o século XVIII, o espaço de Vila Rica ter sido marcado 

pela fluidez, proximidade e pelo contato entre os diversos estratos sociais que compunham a 

sociedade mineira, nos finais do século, quando a queda dos rendimentos da extração aurífera 

era mais visível e sentida, alguns nichos comunitários podem ter se formado como estratégia 

de sobrevivência dessa parcela mais vulnerável economicamente da população. Aos negros 

forros e pessoas pobres, que erguiam suas casas sobre os restos dos serviços minerais do 

campo da Piedade era impossível adquirir uma propriedade nas áreas mais centrais e 

estruturadas na vila. Como alternativa restava se estabelecer em regiões mais acessíveis 
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financeiramente, mas sempre abertos a criação de laços de vizinhança que poderiam ser 

determinantes para a sobrevivência e estabilidade. 

Outra estratégia adotada nesses tempos de crise foi a solicitação de terrenos 

consideravelmente grandes para os padrões médios observados, principalmente em meados do 

século XVIII. As solicitações de grandes terrenos não chegaram a se tornar regra entre os 

moradores de Vila Rica. Ou seja, a maior parte das solicitações ainda se referia a terrenos com 

menos do que cinco braças. Todavia, alguns casos em particular chamaram a atenção por 

expressarem as percepções dos moradores sobre as transformações econômicas que se faziam 

sentir em Vila Rica. Nas leituras e significação do espaço que os habitantes faziam, é 

perceptível que as solicitações de terras tinham objetivos que remetiam a aspectos produtivos 

e miravam logradouros antes pouco procurados. 

Em 1775, na região do “areião desta vila”, Domingos de Barros Costa dizia que 

“nos fundos dos quintais de suas casas [...] se acham terras devolutas”, das quais queria aforar 

um terreno de 80 braças de comprimento por 20 braças de largura. A parcela de terras foi 

posta em arrematação pública e Domingos conseguiu a demarcação e se comprometeu a 

satisfazer um vintém de ouro anualmente para cada braça demarcada
740

. 

No mesmo ano, o tenente-coronel Ventura Fernandes de Oliveira solicitou 

expressivas 200 braças de terra na região onde havia uma olaria, perto do córrego do Passa 

Dez, nos “subúrbios desta vila”. O terreno ficava localizado nas proximidades do “morro que 

vai para o Saramenha” e o tenente-coronel dizia que sua solicitação não “prejudica(va) pessoa 

alguma”. Fazendo a “inspeção ocular” das terras, o procurador da câmara dizia que elas eram 

“incultas, devolutas e em paragem muito remota”, de tal modo que lhe parecia ser atendível o 

requerimento da concessão das terras que o suplicante pedia. Dias depois da solicitação, as 

terras foram concedidas
741

. 

A região do Saramenha e a serra do Itacolomi, margem do ribeirão do Tripuí (ou 

do Funil) oposta àquela em que se ergueram as matrizes de Vila Rica e onde a vila cresceu em 

sua maioria, nos finais do século XVIII, passou a receber a atenção de alguns foreiros 

interessados em estabelecer ali propriedades. Talvez houvesse ali terrenos mais produtivos 

para a atividade agrícola do que aquelas terras na vertente da serra do Ouro Preto, que fora 

ocupada, desde o início do século XVIII, pelas atividades minerais. 
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Em 1793, José de Almeida de Souza Castro solicitou um terreno de tamanho 

incerto no “baú da Serra do Itacolomi” que estava “sem senhorio”
742

. Alguns anos depois, em 

1800, o sargento-mor Manoel Ribeiro Guimarães solicitava o aforamento de 200 braças de 

terra no “alto do morro de Saramenha”. Os vereadores da câmara recorreram ao escrivão para 

se informarem melhor sobre a parcela de terra que o militar solicitava. Receberam dele o 

parecer que as terras eram “devolutas e sem foro algum”, de modo que podiam ser 

concedidas. Em 22 de julho daquele ano, o sargento-mor Manoel Ribeiro Guimarães tomou 

posse das terras solicitadas.  

Outras áreas que tinham denominações remetentes à produção agropastoril foram 

ocupadas. Em 1795, o padre Antônio Ribeiro de Azevedo, “morador nesta vila”, solicitava 

terras que ficavam “por detrás do morro chamado dos currais”, o que indica a existência de 

um espaço que os habitantes da vila já reconheciam como um lugar para criação de animais. 

A parcela de terra que o padre Antônio Ribeiro solicitava era exatamente para esse fim: “para 

nelas fazer um pasto”, e isso pode ter contribuído para que a câmara lhe concedesse o terreno 

ainda que por um módico foro de um vintém de ouro. Segundo os apontamentos do 

procurador da câmara, as terras solicitadas se localizavam “fora do arruamento e íngremes” e 

não afetavam o “seguimento público das fontes” e, por isso, estavam “nos termos de se 

concederem”. Na medição feita, em maio de 1795, foram demarcadas 115 braças de terra
743

. 

De certa forma, é possível dizer que essas solicitações de grandes terrenos ou os 

processos de solicitação de terras que tinham por objetivo aumentar as propriedades tinham 

correlação com a “acomodação evolutiva” da economia mineira no espaço de Vila Rica. Um 

caso em particular é bastante indicativo das transformações produtivas no espaço de Vila 

Rica.  

Em 1801, João de Souza Silva, “morador no chamado morro do Agrelos desta 

vila”, onde se achava “há anos situado”, entrou com uma solicitação na câmara para ocupar 

um terreno de 100 braças de terra. O solicitante deixava claro que conhecia a situação das 

terras dos morros como sendo de “realengo”, ou seja, áreas voltadas para mineração que não 

podiam ser concedidas em aforamento pela câmara. Mas argumentava que essa limitação à 

concessão dos aforamentos se aplicava somente “para o minerar e não para prédios urbanos, 

quintais e os mais por ser dentro da sesmaria da vila”. Dessa forma, pedia à câmara a 
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autorização para ocupar as braças de terra “para poder plantar e cultivar”, se comprometendo, 

inclusive, a “não embaraçar a mineração” naquela localidade
744

. 

Aqui, fica claro que o morador que solicitava as terras próximas à sua propriedade 

para plantar e cultivar. Ainda se comprometia a não impor empecilhos para as atividades 

minerais. Dessa forma, pode-se dizer que João de Souza Silva percebia que a dinâmica 

produtiva havia se alterado, alterando também as formas de ocupação do espaço. Isso se 

observava em regiões que eram diretamente ligadas à mineração, como era o caso dos morros 

nas proximidades de Vila Rica. 

A câmara, contudo, estava relutante. O parecer do procurador indeferia o pedido 

do suplicante com o argumento de que “não se concedem em morros minerais foros”
745

. Se, 

por um lado, a solicitação do morador da região revelava a percepção de como a estrutura 

produtiva havia se alterado, por outro, o parecer negativo do procurador da câmara indica que 

a instituição ainda relutava em reconhecer tal mudança, mantendo a prevalência do ouro nas 

regiões dos morros. Em certa medida, isso mostra que havia esperanças de que descobertos 

consideravelmente rentáveis ainda fossem desvelados das montanhas que circundavam Vila 

Rica. 

João de Souza Silva precisaria insistir. Menos de um mês depois de ter o seu 

requerimento negado pelos camaristas, ele voltou a solicitar a parcela de terras para a câmara. 

Dessa vez, em suas alegações, além de mostrar o conhecimento sobre a situação dos morros 

como áreas minerais e se comprometer em não prejudicar “aos mineiros que ali quisessem 

trabalhar, havendo faisqueira”, o solicitante ia além. Ancorava o seu argumento, em primeiro 

lugar, no fato de que a sua solicitação era feita “a benefício dos bens do Conselho”, através do 

pagamento dos foros. Depois, passou às limitações das construções que os mineradores 

erguiam nas regiões de morro: “a estes só era permitido um ranho na beira do chão e não 

prédios urbanos”. Afirmava que a razão que o levava a pedir o aforamento era o fato de que o 

“dito morro” estava “compreendido na sesmaria da câmara”. E encerrava, retornando ao tema 

do benefício das rendas da câmara: “por isso se não deve negar ao suplicante a graça que pede 

em benefício das rendas do conselho”
746

. 

Para sanar as dúvidas, a câmara recorreu então ao documento de doação e 

formação da sua sesmaria. Feita em 1737, quando os serviços minerais estavam em pleno 
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funcionamento na região de Vila Rica, o documento determinava o tamanho da parcela de 

terra concedida à câmara, o modo de se realizar a medição, e deixava explícito que “não 

pagarão foro algum as terras minerais em que há ou possa haver lavras, minas ou buraco em 

que se tire ouro”
747

. Embasados sobre esse documento, os camaristas, mais uma vez, negaram 

a solicitação feita por João de Souza Silva. Sua negativa estava ligada ao fato de que as terras 

pedidas estavam “no morro desta Vila as quais se consideram realengas e destinadas a 

minerar, conforme a concessão da sesmaria como informa o escrivão, em consequência do 

que não se pode impor foro”
748

. 

A câmara sustentava o argumento da inaplicabilidade dos foros às terras minerais 

– disposto na concessão da sesmaria, feita sete décadas antes, quando os serviços eram, de 

fato, rentáveis tanto para os moradores como para o fisco lusitano – para negar a solicitação 

feita. Todavia, João de Souza Silva insistiria ainda mais uma vez, no final daquele mesmo ano 

de 1801. O solicitante acionou a câmara novamente dizendo que, na sessão do dia 8 do mês 

anterior, os camaristas haviam indeferido a sua requisição de aforamento, sustentados pela 

“confirmação da sesmaria em que veda foros nas terras minerais de minas e buracos”
749

. 

Como um tom mais impaciente, João de Souza Silva, “falando com a devida 

vênia”, pensava ser “digno de reforma o dito despacho” e expunha os seus motivos. Segundo 

argumentava, não era só “pelas terras que [...] requer não terem ouro”, porque já havia dito e 

reafirmava “não privar ao mineiro que nas terras que aforar que tendo ouro o possa tirar”. Ou 

seja, deixava muito claro que não faria empecilho algum para qualquer minerador que por ali 

quisesse tentar a sorte. 

Havia também a questão de as construções que os mineradores erguiam nessas 

regiões de morro, que, segundo o solicitante, não passavam de “ranchos ou senzalas 

rasteiras”. Desde a sua primeira solicitação, João de Souza Silva apresentava uma interessante 

diferenciação entre as construções das áreas ocupadas pelos serviços minerais e o que ele 

chamava de “prédios urbanos”. Nessa nova solicitação, argumentava que a isenção dos foros 

era para o caso da ocupação dos terrenos com as características dos ranchos e senzalas 

rasteiras. Segundo o seu entendimento – válido ou não –, os “prédios urbanos que fundarem-

se ou levantarem-se já são compreendidos, depois da criação do concelho, no pagamento dos 

                                                           
747

 APM. CMOP, Cx. 74 Doc. 69, f. 1v. 
748

 APM. CMOP, Cx. 74 Doc. 69, f. 1. 
749

 APM. CMOP, Cx. 74 Doc. 88. 



329 
 

329 
 

foros”
750

. A súplica terminava alertando os camaristas sobre as rendas da câmara que 

“administravam” e deveriam “cooperar para o seu aumento”. De outra parte, afirmava 

também que não podia haver disputas entre ele, “aforante”, e mineiros ,“por não haver o que 

disputar”
751

. 

O parecer dos vereadores é dúbio no sentido de que não esclarece se eles 

deferiram a favor do suplicante ou se a matéria já havia sido deferida anteriormente, ou seja, 

se mantinham a resposta negativa. Os indícios, todavia, mostram que os esforços de João de 

Souza Silva para acrescentar as braças de terras à sua propriedade foram em vão: não há 

termo de medição ou de outorga do tributo ao solicitante e seu nome não consta na listagem 

dos foreiros, preparada anos depois, em 1809. Sua intenção de “plantar e cultivar” as terras 

esbarrou nas alegações da câmara que podem ser explicadas pela limitação burocrática da 

instituição em conceder terras em áreas de mineração da câmara ou pela esperança de 

algumas autoridades de que novos descobertos auríferos de monta ainda pudessem ser feitos 

em Vila Rica. 

Isso mostra como o espectro da crise da extração aurífera se apresentava de forma 

distinta para, ao menos, alguns moradores e para a instituição camarária. Entre os moradores, 

aqueles que percebiam a forma como à crise da extração aurífera se manifestava se 

preocuparam em buscar alternativas. Porém, do ponto de vista da câmara de Vila Rica, a 

intransigência em admitir o aforamento a João de Souza Silva e os argumentos elencados 

mostram que ainda havia uma remota esperança de ocorrência de novos descobertos auríferos, 

assim sendo era necessário preservar as normativas de distribuição de terras nessas áreas. 

Como demonstrado, a ocupação de regiões de morro não era, exatamente, uma 

novidade diante da qual a câmara de Vila Rica se deparava. A região da capela da Piedade, 

citada anteriormente, era primordialmente ligada à mineração e, a partir do final da década de 

1770, recebeu algumas solicitações de aforamento. Difícil dizer se o solicitante tinha 

conhecimento d a situação que se observara na região da capela da Piedade, inicialmente 

ligada aos serviços minerais. É certo, porém, que antigas áreas minerais, após o esgotamento 

das jazidas, foram sendo, pouco a pouco, ocupadas por prédios com características mais 

urbanas.  
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Vila Rica cresceu do vale para os morros e a cronologia de construção das igrejas 

e capelas, com as matrizes erguidas no fundo dos vales e aquelas do final do século XVIII nos 

pontos mais altos da vila – a exceção é a Igreja de Santa Efigênia –, é reveladora dessa 

ocupação que, de certa forma, escalou a serra do Ouro Preto. No fim do século XVIII, com o 

tamanho que Vila Rica atingiu somado às dificuldades e à pouca rentabilidade das extrações, 

a separação entre a vila e o morro se tornou bem menos flagrante, quer fosse pelo abandono 

dos serviços, quer fosse pela própria conurbação da ocupação.  

 

 

6.3 Imagem social de Vila Rica na “Lista de Habitantes” de 1804 e nos Tombos Foreiros 

de 1809 

 

Em sua análise sobre os Livro de Tombo de 1809, Christiane Montalvão destacou 

a presença de traços distintivos na listagem das propriedades. Entre os aspectos de distinção 

encontrados, os mais numerosos eram aqueles que diziam respeito à cor dos foreiros, que 

apareceram em pouco mais de 30% (305, em 1008) dos terrenos tombados no início do século 

XIX. Os militares também tinham presença no espaço da vila e possuíam 173 (17,16%) 

terrenos, ao passo que os padres apareciam como foreiros em 60 (5,95%) terrenos
752

.  

Pardos forros eram foreiros em 83 terrenos, crioulos forros apareciam como 

responsáveis por 45 aforamentos e “pretos forros” e “mina”, 17 terrenos. Somados, homens 

com evidentes traços de cor eram foreiros em 153 terrenos, considerando todas as variações 

nominais. Pela parte das mulheres de cor, os números chamam a atenção: pardas forras 

possuíam 61 aforamentos; crioulas, 60 terrenos, 57 desses explicitamente relacionados à 

“crioulas forras”; e as pretas, “angola”, “angola forra”, “forra”, “mina”, 29 terrenos. Mulheres 

de cor eram responsáveis por 152 (15,17%) aforamentos em Vila Rica no final da primeira 

década do século XIX, considerando ainda três terrenos que estavam atrelados a herdeiros de 

uma “preta courana” e de uma “crioula forra”
753

. 
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No espaço de Vila Rica, a presença dos negros e negras como foreiros foi se 

tornando cada vez mais evidente, seguindo uma tendência de crescimento observada nos 

registros foreiros do século XVIII . Passada a euforia da mineração e com a necessidade de se 

readequação sócio-econômica , negros e negras, mestiços, forros e forras buscaram melhores 

condições sociais por meio de ações e estratégias diversas. Isso se refletiu na lista dos foros 

feitas no século XIX,. 

Os militares marcaram presença no espaço de Vila Rica. Em 1809, eram 68 

foreiros da câmara de Vila Rica portadores da patente de “capitão”. Havia, ainda, 37 terrenos 

em que o foreiro trazia a patente de “alferes”. Tenentes e sargentos-mores tinham, 

respectivamente, 17 e 14 terrenos, e “soldados da tropa de linha”, outros 14 terrenos. Oito 

aforamentos estavam em nome de portadores da patente de “furriel”. Com quatro terrenos 

aforados, os portadores das patentes “cabo de esquadra” e “coronel” e com três terrenos, os 

que possuíam patente de “cadete” e “tenente coronel”. Restava, ainda, um terreno aforado ao 

“brigadeiro Antônio José Dias Coelho”
754

.  

Ao todo, o grupo de militares estabelecido em Vila Rica era responsável pelo foro 

de 173 terrenos, o que, sem dúvida, mostra como uma presença militar bastante considerável, 

similar ao número de mulheres de ascendência africana. Tem-se, portanto, nesses parâmetros 

uma mostra da sociedade multifacetada e aluvial das Minas Gerais.  

Como sede e capital da capitania, esse aumento progressivo e a permanência dos 

militares em Vila Rica, notável pelos cadastros das propriedades foreiras, não é surpresa. 

Esses militares e suas necessidades de “assistir na vila”, como diziam, tiveram um papel 

fundamental na manutenção da dinâmica urbana de Vila Rica, mesmo no quadro de crise da 

mineração. Seus salários e empreendimentos participariam do mercado da vila. O mesmo 

pode se dizer dos padres, terceiro grupo com maior registro de imóveis. Os ministros da igreja 

possuíam 60 terrenos aforados sob suas responsabilidades
755

. 

Diferentemente dos cadastros foreiros feitos pela câmara no século XVIII, a 

análise desse tombo foreiro de 1809 pode ser complementada pela existência da lista de 

habitantes de 1804, que permitiu uma aproximação mais acurada dos moradores dos imóveis 
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de Vila Rica
756

. O levantamento feito em 1804 tomou nota de 1705 unidades domésticas. 

Aqui, há que considerar que a diferença entre o número de casas apontadas no levantamento 

de 1804 e nos Tombos foreiros de 1809 se deve às formas de isenção dos aforamentos. Como 

exposto nos capítulos anteriores, essas isenções se aplicavam às propriedades constituídas 

antes da criação da Vila e aquelas propriedades que estavam localizadas na região dos 

morros
757

. 

Essa análise conjunta revelou que havia uma relação entre as condições do imóvel 

e a família que o ocupava. Em 1804, de acordo com a lista de habitantes, predominava o 

domicílio nuclear. As famílias numerosas eram poucas
758

. Em média, as casas de Vila Rica 

não superavam os cinco moradores por unidade
759

.  

No mundo urbano da mineração, era mais comum famílias fossem formadas por 

pequenos, entre dois e seis indivíduos, o que desafia a visão tradicional da família extensa. 

Casas muito populosas eram raras na Vila Rica do início do século XIX, sendo que somente 

18 das 1705 casas visitadas no levantamento de 1804 tinham mais do que 20 moradores. Por 

outro lado, metade da população de Vila Rica vivia em casas que tinham sete ou mais 

moradores, isto incluso agregados e escravos, o que, para um espaço de características mais 

urbanas, não era pouca coisa, muito embora ainda estivesse distante de uma família 

plurinuclear e extensa de latifúndios açucareiros, por exemplo
760

.  

Um fator que puxava a média de habitantes por casa para baixo era a existência 

de, aproximadamente, 300 pessoas que viviam sozinhas em Vila Rica. E esses solitários 

presentes no espaço da vila tinham características sociais bastante específicas. A maioria 
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dessas pessoas, nos levantamentos feitos, não tinha profissão especificada e vivia de coletar 

esmolas. Grande parte desses solitários moradores de Vila Rica era de pretos. Segundo o 

cálculo exposto por Donald Ramos, um considerável número de 15% de todos os negros 

livres, viviam sem ofício e, sofrendo com a estagnação econômica, eram obrigados a trabalhar 

por pequenos jornais e a depender da caridade alheia. Como observa o autor, entre esses 

“solitários”, a metade dos homens tinha mais de 50 anos, ou seja, essa condição sugere um 

forte indicativo de pobreza
761

. 

Em 1804, quatro em cada 10 casas de Vila Rica eram ocupadas por apenas uma 

pessoa. Residências ocupadas por um morador apenas era, portanto, um traço bem 

característico de Vila Rica e teria implicações na sua paisagem urbana. De certa forma, a 

sociedade mineira era marcada por pessoas solitárias. Muito dessa característica solitária da 

população tinha ligação com as asperezas da sobrevivência e do provimento do sustento.  

Isso fica evidente quando se atenta ao espectro oposto: os domicílios mais 

extensos eram chefiados por homens brancos e velhos,capazes de prover o sustento de sua 

parentela. Os chefes das grandes famílias normalmente possuíam patentes militares, cargos de 

distinção e honrarias. Quanto maior o domicílio, mais patentes tinha seu chefe. Outrossim, 

quanto mais o homem branco se aproxima do intervalo entre 40 e 50 anos, mais dependentes 

ele possuía. Homens no referido intervalo etário, brancos e com patentes militares possuiriam 

condições econômicas para arcar com os custos de uma extensa família, o que implicaria a 

posse de residências mais amplas. 
762

. 

Como bem concluiu Donald Ramos, o tamanho da casa, o número de moradores e 

de pessoas dependentes do chefe do domicílio e a forma como esse conjunto se apresentava 

no espaço da vila eram um indicativo considerável da condição social do proprietário. De tal 

modo, a posse de imóveis emde terrenos foreiros, em maior ou menor número, era também 

um aspecto de distinção que se consolidara em Vila Rica
763

.  

Outra característica marcante da sociedade de Vila Rica no início do século XIX 

foi a presença de mulheres como chefes de domicílios. O índice de domicílios em que as 
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mulheres eram apontadas como cabeça da casa era de expressivos 47%, de acordo com o 

levantamento de 1804. Parcela desse contingente era composta por viúvas e, como visto, de 

mulheres solteiras pardas e negras. Para maior precisão, vale informar que entre as mulheres 

chefes de domicílios, mais de 80% não eram ou nunca haviam sido casadas
764

. 

Concomitantemente ao crescimento do número de mulheres foreiras ao longo de 

todo o século XVIII, esse expressivo número de mulheres cabeças de domicílios revelam 

algumas marcas da sociedade que se formou na região mineradora e a feição que tinha quando 

se consolidou nesse espaço. Uma característica diferenciada que pode levar a refletir sobre o 

papel da mulher na sociedade colonial luso-brasileira, particularmente nesse cenário de 

retração e adequação econômica da região central das Minas do início do século XIX.  

O tombo foreiro de 1809 mostra a consolidação da presença da figura feminina no 

espaço de Vila Rica, principalmente as mulheres que traziam, junto ao seu nome, alguma 

característica relacionada à cor. Somadas, as mulheres de cor foreiras da câmara de Vila Rica 

em 1809, tinham 151 terrenos. As pardas forras e crioulas forras eram as maiores proprietárias 

desse segmento, com 61 e 57 terrenos, respectivamente
765

. De uma forma geral, isso mostra 

uma progressão da presença dessas mulheres de cor no espaço de Vila Rica, algo que os 

registros das propriedades foreiras indicaram para o século XVIII. 

Além das mulheres negras, havia as “donas” e “viúvas” como foreiras da câmara, 

categorias que não aparecem em nenhum dos cadastros foreiros anteriores. Segundo a 

conceitualização de Maria Beatriz Nizza da Silva, o qualitativo “dona” referia-se a mulheres 

brancas de estirpe ou, ao menos, aquelas de posse e que galgaram algum respeito e relevância 

no interior dessa sociedade
766

. A presença dessas “donas” nos cadastros foreiros do século 

XIX indica um processo de ascensão e enraizamento dessas mulheres no espaço de Vila Rica. 

Em certa medida, a presença de “viúvas”, embora seja difícil mensurar índices de riqueza, 

indica a formação de relações estáveis entre casais e a constituição de famílias mais extensas. 
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Explicitando essa relação havia, ainda, as proprietárias que foram referidas, ao mesmo tempo, 

como donas e viúvas.  

“Donas” e “viúvas” eram proprietárias de 62 terrenos em Vila Rica. Aquelas que 

foram referidas somente como “viúvas” possuíam 31 terrenos, enquanto as “donas” eram 

foreiras em 17 propriedades. Completava essa lista, as mulheres que carregavam os dois 

traços de distinção – “dona” e viúva”, que apareciam como foreiras em 14 terrenos
767

. A 

presença de “donas” e “viúvas”, mulheres brancas - certamente de cabedal, senão financeiro 

ao menos simbólico - indica a solidificação e a complexificação dos caracteres dessa 

sociedade que se organizava de forma estamental.. No tocante a essas mulheres, é possível 

afirmar que aquela fluidez social característica dos meados do século XVIII foi se tornando 

cada vez mais limitada
768

.  

É certo, entretanto, que o aumento de mulheres foreiras ao longo de todo o século 

XVIII foi um aspecto importante da fluidez social que se expressava nas Minas setecentistas. 

De forma inconteste, a presença feminina no espaço de Vila Rica, entre “donas” e “pretas 

angola”, era uma característica da sociedade aluvial mineradora que permaneceu e se 

solidificou, mesmo com a escassez do ouro e queda das atividades mineradores. 

Os agregados formavam outra uma importante parcela da população de Vila Rica, 

principalmente por seu papel no sistema produtivo da cidade. Em um quadro de crise, como o 

do início do século XIX, ter um agregado, em idade de trabalho, e era importante para o 

sustento de toda uma casa. De acordo com a lista de habitantes de 1804, quase metade dos 

domicílios de Vila Rica possuía algum tipo de agregado. Entre aqueles chefiados por 

mulheres, a porcentagem era de 49,9%; entre os homens, 40,8% dos domicílios tinham ao 

menos um agregado. A presença produtiva de um agregado poderia era mais significativa nas 

casas chefiadas por mulheres, dada sua provável contribuição para o sustento, manutenção e 

segurança do lar.
769
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Parcela dos agregados estaria empregada nos ofícios mecânicos da cidade, 

integrando os serviços cotidianos e as relações de mestre e aprendiz. 
770

. Na execução das 

tarefas mecânicas predominavam mulatos, criolos e pardos. Pesavam sobre eles os estigmas 

de nascimento que os obrigavam a procurar formas de subsistência que, nas melhores 

hipóteses, os conduziam para as oficinas onde aprendiam as artes mecânicas. Nessas oficinas, 

laços sociais eram constituídos e oportunidades eram construídas possibilitando ascensão 

social, ainda que não alçassem a condição de homens bons.  

Dentro da sociedade que se configurou em Minas Gerais, a existência de uma 

pessoa em idade produtiva no espaço da família representava a possibilidade de conexões 

sociais e implicava, além de ganho econômico, na criação de vínculos sociais entre as partes. 

Assim, tanto o chefe de família, principalmente as mulheres, como o próprio agregado, 

vislumbravam os ganhos advindos da situação de apoio mútuo. . Segundo Donald Ramos, 

essa hipótese se confirma pela existência do maior grupo de agregados ligados a domicílios 

em que o chefe era uma mulher viúva
771

.  

Com relação aos escravos, é notório que sua presença no espaço de Vila Rica 

tenha se reduzido com a decadência dos rendimentos dos serviços auríferos. No início do 

século XIX, a importação de cativos para Vila Rica despencara e a maior parte dos escravos 

existentes na cidade era fruto da reprodução natural do plantel
772

.Mas é a divisão dos cativos 

nos domicílios de Vila Rica o que deixa mais evidente o quadro de crise que a vila enfrentava 

e a forma como essa crise se manifestava para habitantes.  

Como assinalou Carla Almeida, as análises dos inventários post-mortem das 

comarcas mineiras no final do século XIX revelam que o plantel de cativos tinha peso 

considerável no cômputo das fortunas, especialmente para homens mais pobres da capitania. 

Entre os mais ricos, os escravos ocupavam o terceiro lugar no peso dos monte-mores , atrás 

das dívidas ativas e dos imóveis. De toda forma, a aquisição de cativos era um dos principais 
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investimentos feitos por pessoas de posse em Minas Gerais, pois de pouco serventia teriam as 

fazendas e roças sem a força necessária para fazê-las produzir. Especificamente na comarca 

de Vila Rica, a ligação mais estreita com a mineração, a dependência da mão de obra cativa e 

as parcas terras de cultivo – em comparação com a comarca do Rio das Mortes – fizeram com 

que os escravos se mantivessem como o principal item de riqueza dos inventários, 

independentemente de serem ricos ou pobres
773

. 

Com base nisso, é significativo o fato de que, em 1804, mais da metade dos 1.705 

domicílios de Ouro Preto não possuía nenhum escravo (58,6%). Após três décadas de 

dificuldades e declínio dos rendimentos da extração aurífera, havia uma concentração na 

distribuição dos cativos entre os moradores. Percentualmente, 80% dos homens que 

carregavam patentes de distinção eram proprietários de escravos, ao passo que apenas 33% 

daqueles que não tinham patentes eram senhores de escravos. A diferença se acentua com o 

olhar sobre o número de escravos nos plantéis: os homens de patente tinham, em média, 4,6 

escravos, enquanto que os sem patente possuíam um escravo
774

. Posse de escravos e prestígio 

social manifestavam-se, mais uma vez, de forma conjunta.  

Donald Ramos observou que o número de escravos tendia a crescer de acordo 

com a idade do proprietário, mostrando como a posse servil representa a estabilidade 

econômica da vida dos homens bons.
775

. No aspecto produtivo, cerca de dois terços dos 

escravos de Vila Rica estavam empregados no que os censores de 1804 chamava de trabalhos 

domésticos e não diretamente em algum de tipo de ofício. Ou seja, esses escravos eram 

responsáveis pelas atividades mais corriqueiras do trato cotidiano. No universo doméstico, 

essas tarefas eram funções de limpeza e serviços braçais de cozinha, ou mesmo algum serviço 

relacionado aos preparos dos pequenos cultivos que existiam nos quintais das propriedades, 

conforme abordado no capítulo anterior. Uma infinidade de atividades cotidianas e 

necessárias eram ordinariamente desenvolvida por escravos
776

. 
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Havia um número não desprezível de escravos, 55 indíviduos ou 9,1% do total, 

ligado à ofícios mecânicos diversos. Eram artesões (40) e aprendizagens (11) que revelam o 

caráter urbano, de intensa troca de experiência e de abertura de oportunidades. Na área 

relacionada à produção agrícola e ao sustento diário, eram 40 lenhadores e outros 26 descritos 

como “trabalhadores de roça”. Em contraponto, eram somente 12 os escravos que estavam 

empregados no exercício direto da mineração, o que evidencia de forma clara a decadência da 

atividade no início do século XIX
777

.  

A sociedade que se estabeleceu em Vila Rica se construiu pela e na dinâmica da 

produção aurífera. Por isso, sentiu também sua derrocada. No início do século XIX, Vila Rica 

era uma sociedade mestiça, com presença maciça de pessoas de cor e um considerável 

contingente de forros. O número de cativos estava em redução e, dos que restavam, poucos se 

dedicavam à lida mineral. Na primeira década do século XIX, a mineração não parecia atrair 

pessoas de cabedal que estivessem dispostas a investir recursos e mão de obra na mineração. 

O ouro tornara-se, assim, esperança minguada de desvalidos faiscadores atingidos fortemente 

pela crise. 

Pode-se dizer que a derrocada da mineração estreitou as possibilidades de fluidez 

social daquele espaço. Porém, ainda que a fluidez da dinâmica social tenha se reduzido 

proporcionalmente no meio do século XVIII, a sociedade de Vila Rica guardaria, em sua 

essência, as principais características da sua formação ligada à dinâmica aurífera. O quadro de 

crise fez com que o espaço da fluidez social em Vila Rica se reduzisse acompanhando o 

esgotamento das jazidas auríferas
778

.  

Vila Rica entrou no século XIX com uma sociedade marcadamente “de cor”, com 

fortes traços da escravidão em seu espaço. Entretanto, a margem para aqueles que buscavam 

mobilidade social parecia se reduzir
779

. A posição de Vila Rica de importante centro 

comercial e administrativo impediu a retração absoluta da sua economia e sua população, 
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contribuindo para que mantivesse seus aspectos multifuncionais e uma circulação mercantil 

variada, ainda que a custo do endividamento da população.  

No espaço da crise da mineração, os estamentos se enrijeceram . Mas a 

importância e os resultados do aluvisionismo social e da mobilidade como característica 

deixaram marcas que se exprimiriam nos anjos de feição negroides confeccionados pelo pardo 

de Aleijadinho. Mas também estava expressa na presença, cada vez maior ao longo do século 

XVIII, de homens e mulheres de cor pontilhando os espaços de Vila Rica com suas 

propriedades, como foi demonstrado ao longo desse trabalho. 

 

*** 

 

No início do século XIX, na conjuntura da abertura dos portos e da chegada da 

família real portuguesa ao Brasil, tornou-se mais comum a entrada de viajantes estrangeiros 

na porção lusitana da América. Alguns desses viajantes, como Auguste de Saint-Hilaire, John 

Mawe e Johann Emmanuel Pohl, entre outros, estiveram em Vila Rica e escreveram acerca 

das suas impressões Nos textos desses viajantes, a decadência de Vila Rica era mostrada em 

diversos espectros
780

. 

Jonh Emanuel Pohl associou a decadência de Vila Rica à grande presença de 

mulatos e negros livres, ao passo que apenas uma pequena parte era formada por brancos de 

origem europeia. Para Pohl essa mistura social configurava um quadro tristonho característico 

da vila. Jonh Luccock espantou-se com os modos das mulheres negras que, quase nuas, 

lavavam roupa nos riachos logo na entrada da vila. Constrangido, Luccock percorria a vila 
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 Augusto de Lima Jr. compilou os relatos desses viajantes no seu livro sobre Vila Rica, dedicando-lhes um 

capítulo exclusivo para as “impressões que nos deixaram os visitantes dos primeiros anos do século XIX, 

quando a rainha do ouro decaía de sua grandeza material, para se tornar a melancólica cidade das recordações 

cívicas”. Nesse capítulo, Augusto de Lima Jr. transcreveu as passagens desses viajantes que se referiam 

exclusivamente à Vila Rica e às impressões deles sobre o seu espaço. O autor expõe a impressão sobre Vila 

Rica dos seguintes viajantes: Jonh Mawe, Auguste de Saint-Hilaire, Spix e Martius, JonhLuccock, Johann 

Emanuel Pohl, G. W Freyress, Rugendas, Hermann Burmeister e Francis Castelnau. Dados os limites desse 

trabalho, que impossibilitam que adentremos em detalhes sobre cada um desses textos dos viajantes, 

utilizaremos as impressões coletadas por Augusto de Lima Jr. para entender como o tema da decadência de 

Vila Rica e suas variações se manifestava nessas impressões exteriores. LIMA Jr., Augusto de. Vila Rica no 

século XIX.Vila Rica do Ouro Preto. Síntese histórica e descritiva. Rio de Janeiro: EGL, 1996. 243p.;p. 145-

175 (capítulo); p. 145-146 (citação). Ver também FONSECA, Claudia Damasceno; VENÂNCIO, Renato 

Pinto. Vila Rica e a noção de “grande cidade” na transição do Antigo Regime para a época contemporânea. 

Locus: Revista de História, Juiz de Fora, v. 20, n. 1, p. 153-181, 2014; SALGADO, Marina. O primeiro 

declínio e a fase de estagnação: 1765 a 1900.Ouro Preto: paisagem em transformação. Dissertação (Mestrado 

em Arquitetura) –Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010, p. 77-101. 
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guiado por um homem que cumprimentava presos em regime de trabalho forçado ao longo da 

caminhada
781

.Diferentemente dos viajantes mencionados, Jonh Mawe e Auguste de Saint-

Hilaire se apegaram mais aos quadros físicos para explicar a visão decadente que tiveram de 

Vila Rica. Jonh Mawe afirmava categoricamente que nada em Vila Rica correspondia ao 

aspecto magnífico do seu nome. Mais detalhista em sua análise, Auguste de Saint-Hilaire 

dizia que Vila Rica possuía cerca de 2.000 imóveis, tendo florescido quando os terrenos que a 

rodeavam forneciam ouro em abundância. À época de sua passagem, na década de 1810, a 

vila não contava com mais do que 8.000 habitantes e a crise da mineração se expressava “em 

algumas ruas” e “nas casas estavam quase abandonadas”. Completava o diagnóstico 

afirmando que Vila Rica estaria ainda mais deserta se não fossem as atividades 

administrativas e de governo exercidas na região
782

. 

Mesmo considerando as limitadas e insuficientes projeções demográficas para a 

Vila Rica do século XVIII, a progressão demográfica mostra uma retração da população 

“menos espetacular do que se imagina” para o período em que a crise e decadência da 

extração do ouro se abateram sobre a vila
783

. Algumas projeções, que buscaram superar as 

lacunas das fontes do século XVIII e gerar dados mais verossímeis, indicam que a área da 

mancha urbana de Vila Rica tinha uma população entre 12.000 e 16.000 habitantes, entre as 

décadas de 1740 e 1760, para chegar aos primeiros anos do século XIX com os quase 9.000 
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Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010, p. 44-129.  
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 Para os cronistas estrangeiros, a decadência das minas pode ser explicada pela imagem oposta que criavam ao 

descrever supostos tempos de grande riqueza e opulência. Essas imagens idealizadas eram fruto do imaginário 

europeu, que mitificava a existência de um Eldorado na América. Acontece que a riqueza e a opulência que 

esses cronistas imaginavam existir nos áureos tempos de Vila Rica, e que foi propagada historicamente, não 

correspondiam à existência. Mesmo nos melhores tempos de rendimentos das lavras auríferas e com grande 

movimento comercial, a realidade nas Minas, para a maioria da população, era áspera, instável e miserável . 

FONSECA, Claudia Damasceno; VENÂNCIO, Renato Pinto. Vila Rica e a noção de “grande cidade” na 

transição do Antigo Regime para a época contemporânea. Locus: Revista de História, Juiz de Fora, v. 20, n. 1, 
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descritiva. Rio de Janeiro: EGL Editora, 1996, p. 145-176; SALGADO, Marina. A evolução urbana da cidade 

de Ouro Preto. Ouro Preto: paisagem em transformação. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) –

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010;  
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 Conforme ponderado no primeiro capítulo, essa projeção “espetacular” tanto da queda quanto do auge de Vila 

Rica se deve a ideia de “great Vila Rica”, levada ao cabo por autores comprometidos com divulgação da 

grandeza da mineiridade como, por exemplo, Afonso Ávila. “De fato, se a diminuição do número de habitantes 

de Vila Rica, entre meados do século XVIII e início do século XIX, parece tão intensa, isso se explica pela 

superestimação de sua população no período do apogeu da atividade mineradora (aproximadamente entre 

1750-1760).” FONSECA, Claudia Damasceno; VENÂNCIO, Renato Pinto. Vila Rica e a noção de “grande 

cidade” na transição do Antigo Regime para a época contemporânea. Locus: Revista de História, Juiz de Fora, 

v. 20, n. 1, p. 153-181, 2014, p. 163.  
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habitantes que constam nas listas de 1804
784

. De fato, houve uma retração da população. 

Todavia, bem menos espetacular e podendo ser explicada, em alguma medida, pelo 

deslocamento produtivo dos escravos, se não para outras regiões da capitania, ao menos para 

áreas mais rurais das proximidades de Vila Rica.  

No que diz respeito ao espaço construído de Vila Rica, a gestão dos aforamentos 

revela, pela comparação dos dados de meados do século XVIII e do início do século XIX, que 

ocorreu uma estagnação do crescimento, considerando a pequena variação das propriedades 

foreiras entre 1767, quando eram 953, e 1809, quando eram 1008. Endossa essa afirmação o 

fato de que as rendas dos aforamentos se mantiveram estáveis durante todo o último quartel 

do século XVIII. A estabilidade da arrecadação dos foros pode estar associado à existência 

dos 40% de moradores solitários em Vila Rica, demostrados na Lista de Habitantes de 1804. 

A impressão deixada por Saint-Hilaire sobre a manutenção da estrutura urbana de 

Vila Rica atrelada à manutenção de suas funções administrativas e de governo, mesmo com a 

redução drástica da rentabilidade dos serviços auríferos, é uma chave explicativa importante 

para entender porque Vila Rica, povoação que se iniciou em decorrência da existência dos 

serviços minerais, resistiu à derrocada deles. Mais do que isso: desde o último quartel do 

século XVIII, consideráveis investimentos ocorreram no espaço urbano de Vila Rica, tanto 

nas construções religiosas como na construção civil.  

No âmbito civil, datam de finais do século XVIII: a nova Casa da Câmara e 

Cadeia de Vila Rica (atual Museu da Inconfidência) e a conhecida Casa dos Contos. A 

história de ambos os prédios, apesar de suas monumentalidades, se entrelaça com a crise da 

mineração que se agravava em Minas. Da década de 1780, a Casa dos Contos foi construída 

por João Rodrigues de Macedo, homem rico que arrematou algumas vezes os direitos de 

entrada e dízimo da capitania, e ficou afamada por ser a maior construção particular de Vila 

Rica. Ainda no final do século XVIII, foi incorporada aos bens da Coroa portuguesa em 

decorrência das dívidas que restaram do outrora poderoso João Rodrigues de Macedo
785

.  

Da mesma época, o majestoso prédio da Casa da Câmara e Cadeia, apesar ter de 

um risco original creditado ao engenheiro Alpoim, foi iniciado somente em 1785 e terminado 
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243p.; p. 179; LOPES, Francisco Antônio. Casa dos Contos. Os palácios de Vila Rica. Ouro Preto no ciclo do 

ouro. Belo Horizonte: Impressa Oficial, 1955, p.39-88. 



342 
 

342 
 

muitos anos depois, entre 1835 e 1840. O mandante da construção, o governador Cunha 

Menezes, passaria à história como o Fanfarrão Minésio, das Cartas chilenas, de Tomás 

Antônio Gonzaga. No quadro de crise que se abatia sobre Vila Rica e de pressão fiscal sobre 

os seus habitantes, Minésio mandou erguer um prédio encimado por opulentas figuras que 

simbolizam “a prudência”, “a temperança”, “a justiça” e “a força”
786

. 

Entre as obras sacras, destacam-se a ampliação e a ornamentação das grandes 

igrejas da vila. Essas reformas, realizadas na parte final do século XVIII, deram à maior parte 

das igrejas e capelas de Vila Rica a sua aparência contemporânea, como as reformas 

realizadas nas igrejas do Rosário e de São Francisco de Assis. Mesmo a construção de 

templos inteiros teve lugar nessa época em que os efeitos da retração nos serviços minerais se 

manifestavam, como a grandiloquente igreja de Nossa Senhora do Carmo e a igreja de São 

Francisco de Paula, último dos templos barrocos erguidos em Vila Rica e que teve sua 

construção iniciada no século XIX
787

. 

As funções políticas e administrativas que continuaram em Vila Rica, mesmo com 

a crise da extração aurífera, serviram como uma espécie de amortecedor das expressões da 

crise.. Como Vila Rica era uma povoação que cumpria funções de governo era preciso que o 

seu espaço fosse condizente com as funções que cumpria. Essa necessidade de uma 

“adequação decorosa” do espaço de Vila Rica parece ter evitado que a crise se manifestasse 

clara e firmemente sobre as construções da vila
788

.  
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 LIMA Jr., Augusto de. Vila Rica do Ouro Preto. Síntese histórica e descritiva. Rio de Janeiro: EGL, 1996. 

243p.; p. 179; LOPES, Francisco Antônio. Casa de Câmara e Cadeia. Os palácios de Vila Rica. Ouro Preto no 

ciclo do ouro. Belo Horizonte: Impressa Oficial, 1955, p. 89-274; FIGUEIREDO, Lucas. Fanfarrões. Boa 

ventura! A corrida do ouro no Brasil (1697-1810):a cobiça que forjou um país, sustentou Portugal e inflamou o 

mundo. Rio de Janeiro: Record, 2011, p.291-298. 
787
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 Rodrigo de Almeida Bastos analisou,em sua dissertação de mestrado, a ideia de “decoro” como um princípio 
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Mas não era só através da arquitetura religiosa e monumental que essa crise da 

mineração pode ser nuançada. As razões levantadas para a confecção do novo Livro de Tombo 

de Vila Rica indicam a existência de investimentos e modificações pertinentes nas casas 

particulares entre 1767 e 1809. Os oficiais da câmara diziam que o registro das propriedades 

estava ultrapassado, “não só porque como correndo o tempo foram demolidos muitos dos 

edifícios, mas também porque se construíram outros de novo que não pagam o devido foro, 

não existindo as antigas confrontações”
789

.  

O diagnóstico apresentado pelos camaristas mostrava que a defasagem dos 

registros foreiros tinha ligação com o ritmo de construções, demolições e reposições de 

prédios na vila e com as redefinições dos terrenos. Isso era o que o próprio procurador da 

câmara, o capitão Luiz José Maciel, testemunhava em 1809, quando requereu, na ouvidoria da 

comarca de Vila Rica, a reavaliação das propriedades da vila, com objetivo de colocar às 

claras a cobrança no novo imposto sobre propriedades que seria inserido naquele ano, a 

décima predial.  

De acordo com o procurador, “como quase todos edifícios eram de madeira desde 

a superfície da terra”, o tempo havia consumido “muita parte deles” e outros haviam sido 

construídos no lugar, “sem as solenidades da Lei”. Isso, de acordo com o procurador, havia 

gerado grande confusão no Tombo foreiro, que precisaria ser refeito. O procurador ressaltava, 

ainda, a consolidação da autoridade da câmara sobre as terras municipais, dizendo que seria 

“desnecessário novas citações aos moradores para reconhecimento de foro pelo estarem há 

muitos anos pagando”
790

. Novamente, enfatizava que, apesar da autoridade da câmara sobre o 

espaço e a cobrança dos foros, a dinâmica interna da vila, levada à prática pelos habitantes 

daquele espaço, era um fator que permanecia o mesmo com a diminuição da extração do ouro. 

Ainda que se leve em conta uma retórica administrativa da câmara, esses relatos reforçam a 

ideia de que a dinâmica interna de Vila Rica se manteve, mesmo com a crise da extração 

aurífera.  

Mesmo com a crise da mineração, os moradores de Vila Rica se aplicaram e 

investiram recursos e esforços para garantir a permanência e mesmo a ampliação da vila, tal 

                                                                                                                                                                                     
Rodrigo de Almeida. A arte do urbanismo conveniente: o decoro na implantação de novas povoações em 

Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. 2003. 175 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
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maravilhosa fábrica de virtudes:o decoro na arquitetura religiosa de Vila Rica, Minas Gerais (1711-1822). 

2009. 437 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
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como foi verificado nas diversas ampliações que os templos religiosos receberam já na época 

em que a mineração se encontrava dificultosa e em franco declínio. Essa busca por 

“permanência”, “aumento” e “dignidade” também se apresentava nas construções 

particulares, e pode ser atestada pelo uso de materiais mais perenes e pela substituição do 

barro e sapé pela pedra e cal
791

. 

Extraído o ouro, esgotadas as lavras, a dinâmica que restou à Vila Rica vinha do 

seu próprio interior e era expressa também nas ações cotidianas dos moradores para entender, 

significar, ocupar e se apropriar do espaço a sua volta. Nesse processo de leitura do espaço 

que ocupava, os habitantes de Vila Rica levavam em conta diversas variáveis. Certamente, as 

dificuldades advindas do baixo rendimento da atividade mineradora eram uma delas. A busca 

de estabilidade e perenidade pelos praticantes do espaço em Vila Rica e sua persistente luta 

contra as provisoriedades da extração do ouro, desde a forma móvel do serviço em si até a 

instabilidade dos seus rendimentos, são marcas da dinâmica urbana de Vila Rica e refletem o 

caráter aluvional e magnático da sociedade mineira.  

Ainda que durante o século XVIII os referenciais estamentais dessa sociedade 

tenham se solidificado e o esgotamento das jazidas auríferas tenha estreitado o espaço de 

mobilidade e fluidez do magna que formava a sociedade, seus nódulos de estabilidade 

refletiam as características advindas diretamente dessa mobilidade e fluidez. A constituição 

social do espaço de Vila Rica estava entre seus nódulos mais ou menos solidficados da 

sociedade. Suas características mais fundamentais mostraram brancos, pardos e pretos 

vivendo próximos uns outros, um grande contingente de militares, homens em busca de 

alguma distinção e um número considerável de mulheres à frente dos domicílios; essas são 

características da sociedade mineira setecentista.  
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CONCLUSÃO 

  

No começo do século XIX, Vila Rica – ao menos o recorte que ficou conhecido 

como “centro histórico” – tinha sua aparência bastante consolidada. Tanto no espaço físico 

como no que diz respeito às suas conformações sociais. Espaço e sociedade se conformaram 

mutuamente e alguns traços dessa comutação ficaram expressos nos dados apresentados e 

analisados, bem como nas características únicas do Barroco mineiro: anjos e santos negroides 

ornavam as igrejas que imitavam um estilo europeu de aspecto tardio e indicavam uma 

sociedade de matriz portuguesa católica, mas fortemente mestiça
792

. 

Se é certo que o Barroco apresenta-se como um aspecto único da cultura e da arte 

brasileira e mineira, também é certo que suas feições e aspectos dramáticos e móbeis relevam 

a mutualidade entre espaço e sociedade, representando, inclusive, aspectos intangíveis e 

melancólicos do fausto aurífera quase mitológico
793

. Essa conjunção entre espaço e sociedade 

não escapava à arquitetura e às formas vernáculas de ocupação do espaço. A maneira de se 

acomodar ao ambiente montanhoso, de construir um espaço ordenado em conjunção com o 

quadro natural irregular, foram desafios para a câmara de Vila Rica. 

No espaço de Vila Rica, a formação da sociedade aluvial mineira se expressou na 

repartição fundiária das terras que compunham o patrimônio da câmara. Nos cadastros 

foreiros, expressavam-se os aspectos da distinção e a mobilidade social. Analisados ao longo 

do século XVIII, os cadastros foreiros permitem ver de que forma a solidificação social e suas 

características se expressam no espaço físico de Vila Rica. Ao mesmo tempo, nesses mesmos 

registros é possível ver como a proximidade entre os diversos estamentos sociais servia a 
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das Letras, 2015, p. 128. 
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vivência ordinária. Uma proximidade que dificultava a manifestação rígida das distinções 

nesse “espaço social”
794

. 

A fluidez da sociedade, talvez representada pelo seu contato corriqueiro e 

cotidiano expresso no espaço da vila, constituía marca indelével da movediça sociedade 

mineira. Como viviam próximos uns aos outros, brancos, pardos e negros travavam, de forma 

velada ou não, uma constante disputa, na mais cotidianas situações, para fazer valer as suas 

insígnias de distinção. Quando o ouro escasseou, as estruturas da sociedade mineira se 

solidificaram, muito embora ainda trouxessem heranças incontornáveis da sua época mais 

dinâmica e fluída
795

.  

Isso pode ser comprovado, entre outras coisas, pelo crescimento constante das 

mulheres de cor e libertas entre os foreiros e proprietários de terrenos. O que é, em certa 

medida, a manifestação da estrutura de uma sociedade fundamentalmente mestiça e aluvial, 

que se solidificou sem se engessar. Como uma “sociedade de fronteira em construção”, a 

sociedade mineira foi se amalgamando conforme as bases foram se estabelecendo sobre um 

magma em constante convulsão
796

. Com essa imagem, não se quer constituir uma imagem 

contraditória da sociedade e do espaço de Vila Rica, mas ressaltar um processo que só foi 

possível em função consolidações e mobilidades.  

Todo espaço ocupado pelo homem é dotado de dessa eminente tensão que leva o 

homem a se questionar correntemente sobre a melhor forma de se integrar ao espaço natural 

que o cerca. E, dessa tensão, podem surgir outras motivadas pelos atores sociais, ansiosos por 

fazer, cada um, a escolha que julgava mais adequada. Essas tensões apresentam-se no jogo 

discursivo das solicitações de terras feitas pelos moradores à câmara de Vila Rica. Seus 

desdobramentos são uma forma de investigar como esses conflitos se expressavam na 

sociedade mineira do século XVIII. Sendo uma sociedade singular em sua formação, tanto 

pela rapidez com que se deu a fixação dos homens na região, como pelo poder de amálgama e 
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dissolução social do ouro, os conflitos oriundos da ocupação da terra são partes integrantes da 

produção social do espaço, à maneira como postulou Henri Lefebvre
797

. 

Da mesma forma, a cidade e a sua “produção” são como um movimento constante 

de tensão e distensão com o ambiente que a cerca. Observadas essas tensões, é possível 

compreende a visão da cidade como um organismo (re)produtor de seu espaço, rompendo-se, 

assim, com a imagem de um espaço passivo e inerte à ação do homem. O ponto central é 

entender a cidade como um organismo pulsante, e não como um “produto” finalizado, visto 

como fim.  

A “produção do espaço social”, segundo Henri Lefebvre, carrega em si muito 

mais dessa pulsão social que o constrói do que uma visão de produto final e acabado, 

oferecido ao consumo do homem. E, se essa pulsão é social, a construção da cidade também o 

é; e, como tal, a constituição da cidade é um componente central para aprofundarmos a 

compreensão da sociedade que a constrói. Existem ligações essenciais entre a forma como se 

organizam as forças produtivas e a ocupação de uma área. 

A partir desse princípio analítico, é possível apontar para a contribuição desta tese 

em três pontos fundamentais para o adensamento da compreensão da sociedade mineira 

setecentista em geral, e, mais particularmente, de Vila Rica. Na medida em que se entende 

que espaço e sociedade estão imbricados, os três pontos de contribuição se tocam de formas 

variadas e diversas.  

O primeiro ponto foi entender as formas que o governo local usava para controlar 

a ocupação do espaço no século XVIII, como argumento para afastar uma imagem de “cidade 

irregular”. Como visto, a câmara municipal de Vila Rica tentou controlar a ocupação dos 

terrenos pelos moradores de Vila Rica. Entretanto, a regulação tinha falhas e, no mais das 

vezes, não era muito eficaz, entretanto, o fato de existirem esforços para controlar esse 

movimento de pessoas no espaço de Vila Rica indica que o espaço era, de fato, um problema 

de governo.  

As práticas governativas relacionadas à gestão do patrimônio fundiário legaram 

fontes que permitiram uma aproximação com a estrutura social da posse de terrenos em Vila 

Rica. Seu percurso histórico permitiu observar como o processo de forja e consolidação dos 

caracteres sociais da região mineradora se manifestou no espaço de Vila Rica. Ao mesmo 
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tempo, viu-se como o aspecto mestiço da sociedade mineira se fazia representar no espaço da 

vila, conforme diminuíam os rendimentos das lavras auríferas. Esse aspecto mestiço, de 

mobilidade social, era, capitaneado, principalmente, pelas mulheres de cor, que se tornaram 

foreiras da câmara de Vila Rica em número crescente ao longo do século XVIII. 

Como o aspecto mestiço da sociedade que se estabeleceu em Vila Rica, foi 

possível perceber como o espaço dela também era fortemente marcado pela presença militar. 

O aumento progressivo da presença de militares na vila que era sede do governo da capitania 

não corresponde a um fato novo encontrado pela pesquisa. Contudo, foi importante destacá-lo 

para que se dimensionasse não apenas a amplitude dessa presença, como a ameaça constante 

da ebulição das revoltas sociais.  

Por fim, a pesquisa nas fontes relacionadas aos aforamentos mostrou como as 

práticas em torno do espaço se modificaram ao longo das conjunturas do século XVIII. Foi 

exposta a forma como a abordagem do espaço pelos moradores de Vila Rica foi se alterando 

com o passar do século ao sabor das dinâmicas da região. 

Em meados do século XVIII, a proximidade entre os espaços de morada e a 

extração mineral causou transtornos diversos aos habitantes, alguns deles de dimensões 

trágicas. Com a diminuição da extração aurífera, destacou-se como a rearticulação produtiva 

da capitania teve ecos no restrito espaço da sesmaria da câmara municipal de Vila Rica, 

modificando as práticas do espaço de seus moradores. Por meio da análise dessas mudanças 

na prática do espaço, foi possível chegar mais perto da forma como a crise da mineração foi 

sentida pelos habitantes de Vila Rica.  

Portanto, o foco principal da pesquisa foi enfatizar a atuação de pessoas comuns, 

praticantes ordinários da ocupação do espaço de Vila Rica e que desenvolviam, ali, as 

atividades relacionadas não só à produção aurífera, mas, sobretudo, à vivência cotidiana de 

uma forma geral. Eram pessoas comuns buscando se adequar à forma de vida que lhes 

imputava a região das Minas. E isso incluía necessidades básicas da vida, como comer, ou 

uma palhoça para se abrigar durante a noite. A solução para essas necessidades passava 

diretamente pelas estratégias e práticas aplicadas à ocupação do espaço. 

Na maioria das vezes, as questões relacionadas aos aforamentos não suscitaram 

grandes querelas jurídicas, assim como não envolveram vultuosas somas em ouro – o que não 

quer dizer que seja impossível verificar os mecanismos da administração e da justiça 
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coloniais, sobre os quais os historiadores já se debruçaram muitas vezes, atuando sobre a vida 

desses habitantes corriqueiros do espaço das vilas.  

A pesquisa centrada nos aforamentos mostrou que, até mesmo pequenas 

contendas envolvendo quantias módicas e pessoas comuns, ativavam mecanismos complexos 

relacionados à aplicação e ao exercício da justiça e da administração colonial. A ativação 

desses mecanismos obrigava, aos moradores, leituras variadas para reagirem às imposições 

governativas sobre o espaço que ocupavam. As súplicas enviadas pelos moradores à câmara 

de Vila Rica, por exemplo, legavam algumas impressões e leituras que esses habitantes 

faziam do espaço que os cercavam e da crescente vila, lugar habitavam e articulavam suas 

experiências sociais.  

O objetivo central deste estudo foi mostrar como o espaço de Vila Rica era 

moldado pelos homens, ao mesmo tempo que moldavam suas relações sociais, naturais e 

institucionais, com especial destaque para a câmara, para os outros moradores e para quadro 

natural. Assim, mais do que mostrar como se delineou o traçado urbano de Vila Rica, o ponto 

mais importante foi mostrar as forças que impulsionaram esse delineamento em ação, e como 

isso se conjugou com os aspectos sociais, políticos e econômicos e suas transformações nas 

Minas ao longo do século XVIII. 

Por certo, a pesquisa tem suas lacunas, sendo grande parte delas originada da 

opção feita por sistematizar a análise nas fontes relacionadas aos aforamentos. Todavia, não 

foi intento segmentar a análise para alguma parte da vila, algum estrato social ou 

temporalidade específica durante o século, mas, sim, compreender como as formas de 

ocupação e de significação do espaço de Vila Rica e transformaram de sua fundação até a 

decadência dos serviços auríferos - existentes no espaço próximo e na própria circunscrição 

da sesmaria da câmara - que foram o motivo, ao menos inicial, da fixação de pessoas na 

região.  

Por isso, optou-se pela sistematização das fontes relacionadas aos foros, de forma 

a perceber como as percepções dos moradores foreiros sobre o espaço da vila foram se 

modificando ao longo da centúria. O objetivo traçado para a pesquisa era responder à questão 

colocada sobre a forma como as dinâmicas socioeconômicas do século XVIII mineiro se 

manifestaram na formação e ocupação do espaço de Vila Rica. 

Entre as observações feitas, a percepção de que havia diversas formas de 

mobilidade expressas no espaço de Vila Rica, talvez tenha sido principal, por sua relação 
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direta com a mobilidade social e as transformações econômicas que as Minas setecentistas 

assistiram ao longo do século XVIII. Essa mobilidade se expressava no espaço urbano de Vila 

Rica de três formas: em seu meio físico, em seu meio social e nas práticas dos espaços levada 

a efeito pelos moradores. 

A mobilidade ligada ao meio físico dizia respeito aos processos e às dinâmicas 

que estavam diretamente ligadas aos chãos urbanos, ou seja, questões que envolviam 

ocupação, construção, acréscimo, repartição, demolição, abandono das propriedades e os 

esforços para câmara para controlar esses terrenos e arrecadar tributos a partir dele. Algumas 

situações específicas mostraram como a proximidade com os serviços minerais era ao mesmo 

tempo o motivo da aglomeração humana e um problema para os moradores. 

A segunda forma de mobilidade expressa no espaço estava relacionada ao modo 

como os caracteres sociais expressavam na repartição fundiária de Vila Rica. A mobilidade 

dos caracteres sociais das propriedades mostrou, no início do século XIX, uma vila que 

contrastava o crescente aspecto militarizado, tendo em vista o crescimento desses entre os 

foreiros e o fato de que Vila Rica era sede da capitania, com a presença cada maior de 

mestiços e pessoas de cor, cuja presença cresceu constantemente ao longo do século XVIII. A 

mobilidade das mulheres negras foi, sem dúvida, o aspecto que mais chamou a atenção; sua 

crescente participação entre os foreiros da câmara mostrou um espaço considerável de 

mobilidade e movimentação para elas. Essa mobilidade mostrou que a vivência negra e 

figuras militares davam o tom das impressões sobre o espaço de Vila Rica. 

Por fim, com a crise da extração mineral, a mobilidade também se expressou nas 

práticas e nas formas de abordar o espaço. Os serviços minerais tornaram-se pouco rentáveis e 

alguns habitantes conseguiram fazer leituras interessantes que mostravam sua percepção da 

adequação econômica que tomava curso. Solicitações de terra em áreas mais afastadas das 

ocorrências minerais, tomando o lado do Itacolomi e do Saramenha, fugindo do terreno 

revolvido e de cascalhos da serra do Ouro Preto ou solicitações com o objetivo explícito de 

promover cultivos ou pastos são exemplos dessa forma de mobilidade. 

O final do século XVIII e o esgotamento irreversível das jazidas minerais em Vila 

Rica estreitaram esse espaço de mobilidade, mesmo porque o desenvolvimento urbano 

pareceu se estagnar. No início do século XIX, Vila Rica mantinha-se como vila capital, com 

suas funções de governo, e importante entreposto comercial. De toda maneira, as marcas da 

mobilidade da sociedade aluvional setecentista ficaram no seu espaço: Vila Rica era um 
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espaço militarizado por ser sede da capitania, mais marcado pelas movimentações comerciais 

do que pela extração de ouro e com uma presença relevante de pessoas de cor pela vila.  

Por fim, o intento principal desse trabalho foi mostrar a história de uma cidade, de 

um núcleo urbano, baseada nas práticas dos habitantes dela, nas formas como eles abordavam 

o espaço e procuravam convertê-lo em seu benefício. Assim, um ponto trivial com a ocupação 

de terrenos, muitas vezes negligenciado, revela uma visão tridimensional de Vila Rica, 

considerada na dinâmica social que se expressa na produção e na prática do espaço: aspectos 

de uma construção relacional da cidade. 

Há que se dizer que a pesquisa não se encerra apenas neste texto. O levantamento 

e a organização dos dados contidos nas fontes acerca dos foros podem servir como base 

documental para trabalhos vindouros que procurem, entre outras possibilidades, dimensionar 

mais detalhadamente a participação de certos grupos sociais no espaço de Vila Rica, seja em 

um período restrito ou em um logradouro específico dela.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Tabelas de conversão monetária e de medidas. 

 

Tabela de unidades “monetária” presente no Livro do Tombo de 1737 

Oitava Pataca Vinténs 
Réis (até 

1725) 

Réis (1725-

1730) 

Réis (1730-

1732) 

Réis 

(1732 -

1735) 

Réis 

(1735-

1751) 

Réis 

(1751-

1823) 

 1 oitava 8 patacas 32 vinténs 1$500 1$200 1$320 1$200 1$500 1$200 

½ oitava 4 patacas 16 vinténs 750 600 600 600 750 600 

¼ oitava 1 pataca 8 vinténs 375 300 330 300 375 300 

----------- ½ pataca 4 vinténs 187,5 150 165 150 187,5 150 

----------- ------------- 2 vinténs 93,75 75 82,5 75 93,75 75 

----------- ------------- 1 vintém 46,875 32,5 41,25 32,5 46,875 32,5 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos registros do Livro do Tombo e nas unidades de pesos, medidas 

e moedas organizadas por Ângelo Carrara. CARRARA, Ângelo. Pesos, medidas e moedas. Minas e 

currais. Produção rural e mercado interno de Minas Gerais (1674-1807). Juiz de Fora: Editora UFJF, 

2007. p.71-75 

Uma oitava era equivalente à 3,586g de ouro
798

. Outras unidades monetárias 

encontradas no Livro do Tombo: 

 1 cruzado = ½ oitava e 4 vinténs. 

 ¼ e 2 vinténs = 10 vinténs = 1 tostão  

 

Tabela de unidades de medida 

Légua Braça Metro Palmo 

1 légua 3000 braças 6.600 m 30000 palmos 

½ légua 1500 braças 3.300 m 15000 palmos 

----------- 1 braça 2,2m 10 palmos 

----------- ---------- 0,22m 1 palmo 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos registros do Livro do Tombo e nas unidades de pesos, medidas 

e moedas organizadas por Ângelo Carrara. CARRARA, Ângelo. Pesos, medidas e moedas. Minas e 

currais. Produção rural e mercado interno de Minas Gerais (1674-1807). Juiz de Fora: Editora UFJF, 

2007. p.71-75 

 

 

 

 

 

                                                           
798

 CARRARA, Ângelo. Pesos, medidas e moedas. Minas e currais. Produção rural e mercado interno de 

Minas Gerais (1674-1807). Juiz de Fora: Editora UFJF, 2007. p.71-75. 
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Anexo 2 – Ficha de coleta aplicada aos Livros de Tombo e aos cadastros foreiros 

 

  



371 
 

371 
 

Anexo 3 – Relação dos logradouros nos Livros do Tombo de Vila Rica de 1737 e 

1767 

 

Logradouros - 1737 

Arraial 
Logradouro Nº de 

terrenos 

Caquende e 

Passa Dez 

Alto do Caquende para a Rua do Rosário 4 

41 

Caquende para a Rua do Rosário, da parte do morro 1 

Caquende para a Rua do Rosário, pela parte do córrego 3 

Monjahi, Alto do Caquende 1 

Rua do Passa Dez, alto 16 

Rua do Passa Dez, ao pé do córrego do Caquende 4 

Rua do Passa Dez 8 

Rua e estrada do Passa-Dez até o Rosário 4 

Ouro Preto 

Ladeira do Ouro Preto 6 

214 

Ladeira do Ouro Preto, da ponte até a Casa de Câmara, pela 

parte do sul 
16 

Rua de cima do Ouro Preto 14 

Rua debaixo do Ouro Preto 3 

Rua Direita da Casa de Câmara 19 

Rua Direita da Casa de Câmara, canto da Praça 1 

Rua Direita da Casa de Câmara, pela parte do Norte 56 

Rua Direita de cima do Rosário, para a ponte do Ouro Preto 1 

Rua Direita de cima do Rosário, para a ponte do Ouro Preto 

pela parte de cima 
22 

Rua do Ouro Preto que vai para Casa de Câmara 2 

Rua do Rosário 19 

Rua Nova do Sacramento 3 

Rua Nova do Sacramento, pela parte de São Jose 4 

Rua Nova [da Paz] 5 

Rua Nova do Sacramento, pela parte do córrego 11 

Rua Nova, pela parte do poente 16 

Travessa de São José, da parte do nascente 15 

Travessa do Teixeira, canto da Rua debaixo do Ouro Preto 1 

Antônio Dias 

e Arraial dos 

Paulistas 

Paço de trás da Cadeia 1 

13 

Ponte de Antônio Dias 1 

Rua dos Paulistas, da parte do córrego 5 

Rua e arraial dos Paulistas 1 

Rua da Barra 5 

Padre Faria, 

Água Limpa e 

Taquaral 

Caminho do Córrego do Bomsucesso 1 

178 

Caminho do Córrego do Bomsucesso, no Padre Faria 1 

Caminho do Taquaral pela parte de baixo que vai pelo rego 

de água 
1 

Caminho que vai para a Olaria do Rio do Bomsucesso 1 

detrás da Capela do Rosário do Padre Faria 1 

Primeira Travessa do TapanhuaCanga no Padre Faria, parte 1 
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do nascente 

Primeira Travessa do TapanhuaCanga no Padre Faria, parte 

do poente 
3 

Rua da Agua Limpa até o Taquaral, parte do norte 11 

Rua da Agua Limpa até o Taquaral, parte do sul 58 

Rua da Agua Limpa até o Taquaral, parte do sul, fronteira a 

Capela 
1 

Rua Direita da Agua Limpa 81 

Segunda Travessa do TapanhuaCanga no Padre Faria, parte 

do nascente, correndo morro abaixo 
1 

Segunda Travessa do TapanhuaCanga no Padre Faria, parte 

do poente 
11 

Taquaral, fronteira ao Marco 1 

Taquaral 5 

Outros 
Travessa que vai para o Morro 5 

10 
Praça, parte do poente 5 

Total Geral  456 

Fonte: APM. CMOP, Códice 38 e 40. 

 

Logradouros – 1767 

Arraial Logradouros Nº de terrenos 

Passa 

Dez 
Passa Dez 

Alto do Passadez 5 

116 
fundo do Morro do Ramos, parte debaixo 

do caminho que vem do Passadez 
1 

Rua e entrada do Passa Dez, até o 

Rosário 
110 

Ouro 

Preto 

Rua Direita da Casa 

de Câmara 

Rua Direita da Casa de Câmara que 

principia ponte até a Praça pela parte do 

norte 

52 

91 

332 

Rua Direita da Casa de Câmara, indo 

para a Ladeira do Ouro Preto 
2 

Rua Direita da Casa de Câmara, indo 

para o Ouro Preto a mão esquerda 
1 

Rua Direita da Casa de Câmara, junto a 

ponte 
7 

Rua Direita da Casa de Câmara, na Praça 6 

Rua Direita da Casa de Câmara, no canto 

da Praça 
1 

Rua Direita da Casa de Câmara, que 

principia a Ponte do Ouro Preto até a 

Praça 

22 

Rua Nova do 

Sacramento 

Rua Nova do Sacramento 35 

91 

Rua Nova do Sacramento da parte de São 

José que principia ao Rosário 
20 

Rua Nova do Sacramento e Praça do 

Chafariz, junto a Ponte de São José 
1 

Rua Nova do Sacramento, ao diante da 

Ponte de São José 
3 
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Rua Nova do Sacramento, ao pé da 

calçada nova e chafariz de São Jose 
1 

Rua Nova do Sacramento, junto a Ponte 

de São José 
8 

Rua Nova do Sacramento, paragem da 

Ladeira de São Jose 
1 

Rua Nova do Sacramento, pela parte do 

corrego 
15 

Rua Nova do Sacramento, perto da Ponte 

de São José 
2 

Rua Nova do Sacramento, que vai para o 

Rosário 
5 

Rua Nova 
Rua Nova, pela parte do Poente 20 

42 
Rua Nova, pela parte do Nascente 22 

Rua e Ladeira de 

São José 

Ladeira de São José, que principia na 

Rua de cima do Ouro Preto até a Rua 

Nova do Sacramento 

16 

26 Rua e Ladeira de São José, indo para a 

Capela 
9 

Rua e Ladeira de São José, indo para a 

Capela (por detrás das casas) 
1 

Rua de cima do 

Ouro Preto 

Rua de cima do Ouro Preto, junto a Ponte 

do Ouro Preto 
1 

18 

Rua de cima do Ouro Preto, junto ao 

Senhor do Bonfim 
2 

Rua de cima do Ouro Preto, na travessa 

do Meireles 
1 

Rua de cima do Ouro Preto, perto do 

Senhor do Bonfim 
1 

Rua de cima do Ouro Preto, que principia 

na ponte seca até a ponte do Ouro Preto 
13 

Ladeira do Ouro 

Preto 

Ladeira do Ouro Preto, junto do caminho 

da Barra 
1 

16 
Ladeira do Ouro Preto, onde finda a 

Ladeira de Santa Quiteria 
1 

Ladeira do Ouro Preto, que principia a 

ponte que vai para a Casa de Câmara 
14 

Rua Direita do Ouro 

Preto (de cima do 

Rosário) 

Rua Direita de cima do Rosário de Ouro 

Preto 
4 

16 

Rua Direita de cima do Rosário de Ouro 

Preto, para a ponte do Ouro Preto, pela 

banda de baixo 

6 

Rua Direita de cima do Rosário, ou do 

Ouro Preto 
2 

Rua Direita de cima do Rosário, ou do 

Ouro Preto, junto ao córrego do mesmo 

Ouro Preto 

1 

Rua Direita de cima do Rosário, ou do 

Ouro Preto, Largo da Igreja 
1 

Rua Direita de cima do Rosário, ou do 

Ouro Preto e Ladeira e ponte do Ouro 

Preto 

1 

Rua Direita de cima do Rosário, ou do 1 
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Ouro Preto, na Travessa do Teixeira 

Rua do Rosário Rua do Rosário, princípio a Ponte 15 

Ladeira do Rosário 
Ladeira do Rosário indo para a Ponte 

Seca 
9 

Rua do Vigário Rua do Vigário 6 

Rua de baixo do 

Ouro Preto 

Rua de baixo do Ouro Preto 
2 

Antônio 

Dias 

Arraial dos Paulistas 

Arraial dos Paulistas, junto ao córrego 1 

48 

169 

Arraial dos Paulistas, na fralda do morro 1 

Arraial dos Paulistas, no caminho de 

carro que vai para as pedreiras do morro 

desta Vila 

1 

Arraial dos Paulistas, no caminho que vai 

para as Lajes 
1 

Arraial dos Paulistas, no Tapanhuacanga 

ao pe da [           ] que vem para o 

Chafariz da Praça 

1 

Arraial dos Paulistas, parte do norte 28 

Arraial dos Paulistas, parte do sul 15 

Barra 

Barra 8 

47 

Barra e paragem do Pinheiro 3 

Barra, ao pé da ponte e corrego junto ao 

paredão 
1 

Caminho da Barra que vai para o córrego 

de Santa Quiteria 
1 

Rua da Barra 5 

Rua da Barra e Arraial do Pinheiro, indo 

para o Padre Faria 
4 

Rua da Barra que vai para o Ouro Preto, 

pela parte do córrego que compreende até 

o Arraial do Pinheiro, com anexos 

inclusive 

13 

Rua da Barra, indo para o Padre Faria 2 

Rua da Barra, junto ao Pinheiro 1 

Rua da Barra, paragem do Pinheiro 4 

Rua da Barra, pela parte do poente 5 

Rua Direita de 

Antônio Dias 

Rua Direita de Antonio Dias, parte do 

norte 
25 

43 

Rua Direita de Antonio Dias, na travessa 

que vai para o Palácio Velho 
2 

Rua Direita de Antonio Dias, junto a 

Ponte 
1 

Rua Direita de Antonio Dias, junto a 

Igreja 
1 

Rua Direita de Antonio Dias, de fronte 

do Passo 
1 

Rua Direita da Praça para Antonio Dias, 

pela parte do Sul 
12 

Rua Direita da Praça para Antonio Dias, 

na paragem do beco que vai para as casas 

do Doutor Ouvidor 

1 
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Rua da Cadeia Velha 
Rua da Cadeia Velha, pela parte do sul 17 

20 
Rua da Cadeia Velha, pela parte do norte 3 

Praça e Freguesia de 

Antonio Dias 

Praça desta Vila e freguesia de Antonio 

Dias, pela parte do nascente 
7 

Rua do Senhor do 

Bonfim 

Rua do Senhor Bom Jesus dos Perdões, 

incluindo até a capela 
4 

Padre 

Faria, 

Água 

Limpa e 

Taquara

l 

Agua Limpa 

Rua Direita da Agua Limpa para o 

Taquaral 
3 

166 

322 

Rua da Agua Limpa até o Taquaral, pela 

parte do norte 
7 

Rua da Agua Limpa até o Taquaral, pela 

parte do sul 
39 

Rua da Agua Limpa para o morro 3 

Rua Direita que corre da 1ª e 2ª ponte, até 

a Agua Limpa, pelo nascente 
16 

Rua Direita que vai para a Agua Limpa, 

pela parte do Sul, principiando no canto 

da casa de Manoel Fernandes Cal 

86 

Rua Direita que vai para Ponte Grande 

para Agua Limpa, pelo poente e norte 
5 

Rua Direita que vem da 1º ponte para a 

2º ponte, pelo poente e norte para a Agua 

Limpa 

7 

Rua Direita do Padre 

Faria 

Rua Direita do Padre Faria, até o alto da 

Cruz que principia na ponte de Antonio 

Dias, pela parte do norte 

32 

63 

Rua Direita do Padre Faria, que principia 

a Ponte de Antonio Dias, pela parte do 

Sul, até o Alto da Cruz 

20 

Rua Direita do Padre Faria, seguindo 

para a do Vira Saia 
10 

Rua Direita do Padre Faria, seguindo 

para o Vira Saia 
1 

Capela Velha do 

Rosário do Padre 

Faria 

Ladeira da Capela do Rosário no fundo 

do Padre Faria 
5 

59 

Ladeira da Capela do Rosário do Padre 

Faria, que desce para as duas pontes pela 

parte do Sul 

25 

Ladeira da Capela do Rosário do Padre 

Faria por baixo pela parte do norte, até o 

canto da Travessa que vai para Rua 

Direita das duas pontes 

16 

Detrás da Capela Velha do Rosário do 

Padre Faria 
1 

Alto do Cruz, detrás da Capela Velha do 

Rosário do Padre Faria, incluindo a Rua 

da mesma e o beco chamado do Marques 

que vai para o Morro 

1 

Rua da Capela Velha do Rosário, indo 

para o Morro 
11 

Taquaral 

Estiva, na estrada que vai para o Taquaral 1 

12 Caminho do Taquaral pela parte de baixo 

que vai pelo rego de agua 
1 
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Taquaral 6 

Tapanhuacanga, caminho adiante do 

Taquaral que vai para a cidade 
1 

Taquaral, junto a Capela de Nossa 

Senhora do Pilar 
3 

Segunda Travessa 

do Tapanhuacanga 

do Padre Faria 

Segunda Travessa do Tapanhuacanga do 

Padre Faria da parte do poente 
6 

11 Segunda Travessa do Tapanhuacanga do 

Padre Faria da parte do nascente, 

correndo Morro abaixo 

5 

Beco do Marques beco do Marques indo para o morro 4 

Caminho do Córrego 

do Bom Sucesso 

Caminho do Córrego do Bom Sucesso e 

chácara da Olaria 
1 

2 
Caminho do Córrego do Bom Sucesso 1 

Ladeira do Padre 

Faria 

Ladeira do Padre Faria 
2 

Primeira Travessa 

do Tapanhuacanga 

do Padre Faria 

Primeira Travessa do Tapanhuacanga do 

Padre Faria da parte do poente a 

encontrar a ponte 

2 

Beco do Padre Faria, 

adiante da ponte de 

pau 

junto ao beco que vai para o Morro do 

Padre Faria, adiante da ponte de pau 1 

TOTAL 

GERAL 
 939 

Fonte: APM. CMOP, Códice 92. 
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Anexo 4 – Relação dos foreiros e número de terrenos nos Livros de Tombo de Vila 

Rica de 1737 e 1767 

 

Livro de Tombo de 1737 

HOMENS 

Foreiros Terrenos 

Agostinho Ferreira Gontigo 2 

Alberto Gomes 1 

Alexandre da Silva 2 

Alexandre Jorge Botelho, Padre 2 

Alexandre Pinto de Miranda 3 

Amaro de Souza 1 

Anastacio de Crasto Lima 1 

Andre Alves de Azevedo 1 

Andre Alves Rainho 2 

Andre João 1 

André João 2 

Andre Rodrigues 1 

Andre Teixeira 1 

Antonio Afonso 1 

Antonio Alves 1 

Antonio Antunes de Araujo, 

defunto 

1 

Antonio Coelho da Silva 1 

Antonio Coelho de Barros 1 

Antonio Correa [ ], pardo forro 1 

Antonio da Câmara 1 

Antonio da Costa Cintra 1 

Antonio da Costa Ribeiro 3 

Antonio da Costa Sintra 1 

Antonio da Silva 1 

Antonio da Silva Dias 1 

Antonio da Silva Porto 1 

Antonio de Faria Barros 1 

Antonio de Meireles Rabelo 1 

Antonio de Noronha da Câmara 1 

Antonio de Oliveira 1 

Antonio de Oliveira Soares 1 

Antonio de Oliveira, Capitão 1 

Antonio de Souza 1 

Antonio de Souza Lobo, Licenciado 1 

Antonio Dias Ferreira 1 

Antonio Dias Soares 1 

Antonio dos Santos Lisboa 1 

Antonio dos Santos, preto forro 1 

Antonio Fernandes Guimarães 1 

Antonio Fernandes Serra 1 

Antonio Ferreira de Carvalho 1 

Antonio Francisco da Silva 1 

Antonio Gomes Cardoso 2 

Antonio Gomes da Silva 1 

Antonio Gomes de Souza 1 

Antonio Gomes Loureiro 1 

Antonio Guedes de São Paio 1 

Foreiros Terrenos 

Antonio Henriques 1 

Antonio Jose de Passos 1 

Antonio Labidrene, Licenciado 1 

Antonio Leite de Almeida 1 

Antonio Lopes de Carvalho 3 

Antonio Luiz 1 

Antonio Martins Fagundes 1 

Antonio Moreira 1 

Antonio Peixoto de Vasconcelos 3 

Antonio Pereira 1 

Antonio Pereira Vilanova 6 

Antonio Pinto 1 

Antonio Ramos da Cruz 2 

Antonio Ramos dos Reis, Mestre de 

campo 

1 

Antonio Ramos, preto forro 1 

Antonio Rodrigues Pereira 1 

Antonio Simoes 2 

Antonio Teixeira Braga 1 

Antonio Teixeira de Carvalho 1 

Antonio Varela Santiago 3 

Bartolomeu Gomes Pombo, 

Reverendo Doutor 

1 

Bento da Rocha Correa 1 

Bento da Silva, pardo forro 1 

Bento Peixoto 1 

Bento Soares Camelo 1 

Bernadino de Serna, Licenciado 1 

Bernando Fernandes 2 

Bernardo Fernandes 2 

Bernardo Ribeiro de Carvalho 1 

Caetano Fernandes 2 

Carlos Jose da Silva 1 

Carlos Jose da Silva, Alferes 1 

Clemente Filho 1 

Constantino da Mota Silva 1 

Custodio Correa Salazar 1 

Custodio Duarte 1 

Diogo Vaz de Freitas 1 

Domingos Antonio 1 

Domingos Borges 1 

Domingos da Costa Guimarães 1 

Domingos da Cruz 2 

Domingos da Silva Braga 1 

Domingos de Andrade 1 

Domingos Dias Santiago 1 

Domingos Esteves 1 

Domingos Fernandes Leite 1 
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Domingos Fernandes Souto 2 

Domingos Ferreira de Matos 2 

Domingos Francisco de Carvalho 1 

Domingos Francisco do Couto 1 

Domingos João Ferreira 4 

Domingos Lopes de Avelar e sua 

mulher Maria da Conceição 

1 

Domingos Lourenço Sampaio 1 

Domingos Machado 2 

Domingos Machado de Azevedo 1 

Domingos Pereira 1 

Domingos Velho 1 

Felix Mendes 1 

Francisco Alves 1 

Francisco Alves Chaves 1 

Francisco Alves da Cruz, mestre 

sapateiro 

1 

Francisco Alvres 1 

Francisco Antunes 3 

Francisco Barbosa, preto forro 1 

Francisco Borges Guimarães 1 

Francisco Coelho da Silva, cabo de 

esquadra 

1 

Francisco da Silva e Almeida, 

Reverendo Vigário 

1 

Francisco de Azevedo 2 

Francisco de Vilas Boas [ ], Doutor 1 

Francisco Esteves de Araujo 1 

Francisco Gomes Maia 1 

Francisco Jose Bandeira 2 

Francisco Jose de Menezes 1 

Francisco Lopes 1 

Francisco Lopes de Carvalho 1 

Francisco Meixa Migueis 1 

Francisco Pereira da Silva 2 

Francisco Pinto de Lima 1 

Francisco Roiz Barros 1 

Francisco Vieira 1 

Francisco Xavier 1 

Francisco Xavier Ramos, Doutor 1 

Francisco Xavier Vieira 2 

Gaspar Vicente 1 

Gonçalo Nunes da Silva 1 

Gregorio de Magalhães 1 

Gregorio de Matos Lobo 2 

Gregorio Marques 1 

Henrique Ribeiro 3 

Hieronimo Gomes Peixoto 2 

Ignacio Duarte 1 

Ignacio Mendes de Vasconcelos, 

Licenciado 

3 

Ignacio Pereira do Amaral 1 

Jacinto Borges 1 

Jacinto Ferreira 1 

Jeronimo da Silva 1 

Jeronimo dos Santos 1 

Jeronimo Pereira de Andrade, 

defunto 

1 

João Alves Antunes 1 

João Batista, soldado dragão 1 

João Correa de Macedo, Doutor 1 

Joao Correa dos Santos 1 

João da Cruz da Mota 1 

João da Graça 1 

João da Silva Guimarães 1 

João de Figueiredo Pereira 1 

João de Graça 1 

João de Moura 1 

João de Siqueira Lima 1 

João de Souza 2 

João Denis Duarte 1 

João Domingues Veiga 1 

João Felix de Moura 1 

João Felix de Moura Teles 1 

João Fernandes de Oliveira 1 

João Ferreira de Moraes 1 

João Ferreira dos Santos 2 

João Fragoso dos Santos 1 

João Francisco 1 

João Francisco dos Santos 1 

João Francisco Vaz 1 

João Gonçalves 1 

João Gonçalves da Cruz 1 

João Luiz de Azevedo 1 

João Marques de Oliveira 1 

João Martins 1 

João Peixoto 2 

João Pereira da Silva 1 

João Pereira de Sá 1 

João Ribeiro Guimarães 1 

João Rodrigues de Lima 1 

Joao Roiz de Oliveira 1 

João Teixeira 1 

Jose Alves [Roseiro] 1 

Jose da Cunha de Macedo 1 

Jose da Silva 2 

Jose da Silva Ferreira 1 

Jose da Silva Terra 1 

Jose de Andrade Novaes 1 

Jose de Oliveira, Padre 5 

Jose de São Boaventura Vieira, 

Capitão-mor 

1 

Jose de Souto, Doutor 1 

Jose de Souza de Vasconcelos 1 

Jose Francisco 1 

Jose Gonçalves 1 

Jose Lopes Ribeiro 1 

Jose Lopes Viçoso 1 

Jose Lopes, mestre ferreiro 1 

Jose Magalhães da Costa 3 

Jose Martins Maia 1 

Jose Mina, preto forro 1 

Jose Pereira 1 

Jose Pereira de [Lacerda] 1 

Jose Pinto 1 

Jose Pinto Monteiro 1 
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Jose Ribeiro Guimarães 1 

Jose Soares 1 

Lourenço de Lemos 1 

Lourenço Dias [Rosa] 1 

Lourenço Dias Rosa, Capitão 2 

Lourenço Gonçalves 1 

Lourenço Pires Ramalho 1 

Luiz de Souza Coelho 2 

Luiz Pires Lopes 1 

Luiz Pita Loureiro 1 

Manoel Alves de Azevedo 1 

Manoel Alves de Carvalho 1 

Manoel Andre Pinto 1 

Manoel Antonio, mestre sapateiro 1 

Manoel Antonio, vendeiro 1 

Manoel Borges da Cunha Barreto 2 

Manoel Borges de Brito 1 

Manoel Carvalho da Cruz, mestre 

pedreiro 

1 

Manoel Carvalho Pinto 1 

Manoel da Corte Freitas 1 

Manoel da Costa Coelho 1 

Manoel da Costa Gontigo 1 

Manoel da Costa Marques 2 

Manoel da Mota Agrelo 2 

Manoel da Mota Sª 2 

Manoel da Rocha 1 

Manoel da Silva Coelho 1 

Manoel da Silva Couto 1 

Manoel da Silva Godinho 1 

Manoel da Silva Peixoto 1 

Manoel de Abreu 1 

Manoel de Almeida Coutinho, 

Coronel 

5 

Manoel de Andrade 1 

Manoel de Andrade Dias 1 

Manoel de Novaes 1 

Manoel de Souza de Oliveira 3 

Manoel de Souza Portugal 1 

Manoel de Tavora 1 

Manoel de Távora 1 

Manoel Dias Teixeira 1 

Manoel do Couto, ausente 1 

Manoel dos Santos, preto forro 3 

Manoel Esteves 1 

Manoel Fernandes 2 

Manoel Fernandes Casal de Ouro 1 

Manoel Ferreira 2 

Manoel Ferreira da Costa 1 

Manoel Ferreira de Macedo 1 

Manoel Ferreira Rego 1 

Manoel Francisco 1 

Manoel Francisco de Oliveira 1 

Manoel Francisco de Souza 1 

Manoel Francisco, [m.e] sapateiro 1 

Manoel Freire Batalha, Reverendo 

Doutor 

1 

Manoel Gomes Correia 1 

Manoel Gomes da Costa 1 

Manoel Gomes Martins 1 

Manoel Gonçalves, mestre 

sapateiro 

1 

Manoel Jorge de Carvalho 1 

Manoel Jose dos Santos 1 

Manoel Jose dos Santos Cordeiro 1 

Manoel Lopes da Cruz 5 

Manoel Lopes Ferreira 1 

Manoel Lopes Pereira 1 

Manoel Lopes, mestre ferreiro 1 

Manoel Luiz da Silva 1 

Manoel Martins Viana, Tenente 1 

Manoel Mateus Tinoco 1 

Manoel Nunes 2 

Manoel Nunes Duarte 1 

Manoel Pacheco Ribeiro 1 

Manoel Pereira, pardo forro 1 

Manoel Pereira, Reverendo Padre 1 

Manoel Pinto Ferreira 2 

Manoel Pires de Carvalho 3 

Manoel Rabelo Borralho 1 

Manoel Rodrigues de Oliveira 1 

Manoel Rodrigues, preto forro 1 

Manoel Roiz da Costa 1 

Manoel Soares Fereira, Licenciado 1 

Manoel Soares Ferreira, Licenciado 1 

Manoel Teixeira de Matos 1 

Manoel Vaz Fagundes 1 

Manoel Vieira 1 

Marcos da Afonseca 1 

Marcos de Afonseca 2 

Maria Alves Braga, preta forra 1 

Mateus Alves 2 

Mathias Barbosa 1 

Mathias Borges 1 

Miguel Moreira Silva 1 

Pantaleão da Costa Dantas 2 

Patricio de Sá 1 

Paulo Correia Vieira 1 

Pedro Alves da Silva 2 

Pedro Carvalho 1 

Pedro de Araujo Pereira 3 

Pedro Gomes Lima, Ajudante 1 

Pedro Mendes Barto 1 

Rafael Pires de Azevedo 2 

Rodrigo de Brum 2 

Romana Tereza 1 

Roque Domingues Marques 2 

Sebastião Martins 2 

Sebastiao Roiz, mestre ferreiro 1 

Silvestre da Silva Araujo 1 

Simão Martins 1 

Teodósio da Costa 1 

Tomas Antunes 1 

Tomas de Magalhães de Pinto 1 

Tomas de Magalhães Pinto 1 

Tomas Gomes de Meireles 2 
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Tome Dias 2 

Tome Ferreira da Cruz 1 

Valentim Pereira [Rermao] 1 

Ventura Marques 2 

Verissimo de Oliveira 1 

Verissimo Dias Ferreira 1 

Vicente Jose de Passos, preto forro 1 

 

 

MULHERES 

Foreiras Terrenos 

Ana Rodrigues, preta forra 1 

Angela Teixeira, preta forra 1 

Anna Gomes 1 

Antonia Peneda 1 

Antonia Pimenta 3 

Antonia Vieira, preta forra 1 

Catherina Gonçalves 2 

Clara Barbosa, preta forra 1 

Feliciana de Souza, preta forra 1 

Felipa Ribeira 1 

Francisca de Matos Lobo, preta 

forra 

1 

Francisca Dias Leme, preta forra 1 

Hieronima da Silva, mulher parda 1 

Isabel, preta forra 1 

Joana Fernandes Lima, preta forra 1 

Joana Gonçalves, preta forra 2 

Joana Peregrina 2 

Joana Vieira, preta forra 1 

Josefa de Souza 1 

Foreiras Terrenos 

Leandra Moreira 2 

Luiza Fernandes, preta forra 1 

Luzia Maria da Conceicao 1 

Maria da Cruz, preta forra 1 

Maria Fernandes, preta forra 1 

Mariana de [Pega], parda forra 1 

Micaela Bernarda, preta forra 1 

Micaela de Matos, preta forra 1 

Micaela Rodrigues, preta forra 2 

Quiteria de Matos 1 

Quiteria, preta forra 1 

Rosa Gonçalves  1 

Rosa Moreira, preta forra 1 

Rosa, preta escrava de Gaspar de 

Vilas Boas Jacomé 

1 

Sebastiana Gonçalves, preta forra 1 

Teodosia Gomes, preta forra 1 

Tereza de Jesus, preta forra 3 

Tereza Rosa, preta forra 1 

Fonte: APM. CMOP, Códice 38 e 40 
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Livro do Tombo de 1767 

 

HOMENS 

Foreiros Terrenos 

[ ] Manoel Pinheiro de Faria 1 

[Domingos] de Freitas Braga 1 

[Lucas] Pereira Coelho 1 

Agostinho Monteiro de Barros, 

Doutor 
2 

Agostinho Peixoto de Faria 1 

Alexandre de Viveiros 2 

Alexandre Gomes de Barros 1 

Alexandre Pinto de Miranda 1 

Amaro Alves Pinto 4 

Anastacio de Crasto Lima 1 

Andre de Magalhães 1 

Andre Machado Coelho 2 

Andre Teixeira Costa 1 

Antonio Alvarez 1 

Antonio Alvarez de Almeida 1 

Antonio Alves 1 

Antonio Correa 1 

Antonio Correa Guerra 1 

Antonio da Costa Ferreira 1 

Antonio da Costa Guimaraes, 

Capitão 
1 

Antonio da Costa Pontes 1 

Antonio da Costa Ribeiro 1 

Antonio da Costa Sintra 3 

Antonio da Cunha 1 

Antonio da Silva 3 

Antonio da Silveira Gato 1 

Antonio de Amorim Pereira 1 

Antonio de Barros 1 

Antonio de Castro Lobo 1 

Antonio de Castro Peixoto 2 

Antonio de Macedo Campos 4 

Antonio de Meireles Rabelo, 

Reverendo 
2 

Antonio de Souza 2 

Antonio de Souza Coelho 2 

Antonio de Souza e Lira 1 

Antonio Dias Ferreira 1 

Antonio Dias Gonçalves 1 

Antonio dos Santos 1 

Antonio dos Santos Correa 1 

Antonio Fernandes de Araujo 1 

Antonio Fernandes Guimarães 1 

Antonio Fernandes Ribeiro 1 

Antonio Fernandes Veiga, preto 

forro 
4 

Antonio Ferreira 2 

Antonio Ferreira [Canaes], por seu 

testamenteiro Reverendo Doutor 

Manoel Pinto Freire 

1 

Foreiros Terrenos 

Antonio Ferreira da Fonseca 2 

Antonio Ferreira de Carvalho 1 

Antonio Ferreira dos Santos 1 

Antonio Ferreira Mendes 2 

Antonio Francisco Carvalho 1 

Antonio Francisco de Souza 3 

Antonio Garcia de Medeiro, 

Sargento 
1 

Antonio Gomes da Silva 1 

Antonio Gomes de Barrros 1 

Antonio Gomes Loureiro 1 

Antonio Gomes Xavier, Reverendo 1 

Antonio Gonçalves 1 

Antonio Gonçalves Dinis 1 

Antonio Henriques 1 

Antonio Jose Alfonso 1 

Antonio Jose Carneiro, Capitão 1 

Antonio Jose da Costa 1 

Antonio Jose de Lima 1 

Antonio Jose de Matozinhos 1 

Antonio Jose de Souza 1 

Antonio Jose Martins 1 

Antonio Jose Martins Correa 4 

Antonio Jose Pimenta, Doutor 1 

Antonio Jose Vieira 1 

Antonio Leite da Silva, pardo forro 1 

Antonio Lopes de Leão 1 

Antonio Lopes Sobreira e Francisco 

Barroso Pereira, sócios 
1 

Antonio Luiz 1 

Antonio Luiz da Rocha 1 

Antonio Luiz de Araujo Barros 1 

Antonio Macedo Campos 3 

Antonio Machado Borges 1 

Antonio Martins Dias 1 

Antonio Martins Fagundes, 

Reverendo Padre 
1 

Antonio Martins Viana 1 

Antonio Mesquita 1 

Antonio Moreira Duarte 1 

Antonio Peixoto de Vasconcelos 1 

Antonio Pereira Vila Nova 2 

Antonio Pereira Vilela 1 

Antonio Ramos dos Reis, Capitão-

mor 
2 

Antonio Ramos dos Santos [ ] 1 

Antonio Rebelo da Silva 1 

Antonio Ribeiro Guimaraes 1 

Antonio Ribeiro Quintal 1 

Antonio Rodrigues Braga 1 

Antonio Rodrigues Ferreira 1 
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Antonio Simoes 2 

Antonio Teixeira 1 

Antonio Texeira dos Guimaraes 1 

Baltazar Ferreira Chaves 1 

Baltazar Gomes de Azevedo 1 

Baptista Ferreira da Silva, 

Reverendo 
1 

Bartolomeu Gonçalves 3 

Bento da Rocha Gonçalves 1 

Bento Gonçalves Baltar 1 

Bento Leite 1 

Bento Peixoto Reis 1 

Bernardo da Silva Ferrão, Ajudante 

de Tenente 
1 

Bernardo de Araujo Franco 2 

Bernardo Gonçalves 1 

Bernardo Martins 1 

Bernardo Ventura de Amorim 1 

Caetano Antunes 1 

Calixto Jose de Arantes, Capitão 1 

Carlos Francisco de Lemos 1 

Carlos Jose da Silva, Tenente 2 

Carlos Luiz 1 

Claudio Manoel da Costa, Doutor 1 

Clemente Ferreira da Silva 1 

Custodia de Souza Pereira 1 

Custodia Duarte Braga 1 

Custodio Alves de Araujo 1 

Custodio de Sá Ferreira 1 

Custodio Duarte Braga 1 

Custodio Fernandes da Cruz 2 

Custodio Ferreira Coelho 1 

Custodio Francisco Moreira 1 

Custodio Francisco Pequeno 1 

Custodio Vieira dos Santos 1 

Davi de [ doreira] 1 

Diogo da Silva Ribeiro 1 

Diogo da Silva Saldanha 1 

Diogo José da Silva Saldanha, 

Capitão 
1 

Domingos Antonio Malta 1 

Domingos da Costa Braga 1 

Domingos da Cruz, Capitão 4 

Domingos da Cunha 1 

Domingos da Silva 1 

Domingos de Andrada 1 

Domingos de Carvalho Araujo 1 

Domingos Dias Lopes 1 

Domingos dos Santos Lisboa 1 

Domingos Fernandes Barroso 2 

Domingos Fernandes Souto 1 

Domingos Ferreira 1 

Domingos Francisco da Costa, 

Reverendo 
4 

Domingos Francisco do Couto, 

Alferes 
3 

Domingos Francisco Neves 1 

Domingos Gomes Cruz 3 

Domingos Gomes Rodrigues 1 

Domingos Gonçalves Bragança 1 

Domingos João Ferreira 3 

Domingos Lopes Sobreira 1 

Domingos Lourenço de São Paio 1 

Domingos Martins 1 

Domingos Moreira de Oliveira 1 

Domingos Nogueira da Costa 2 

Domingos Rodrigues de Araujo 2 

Domingos Tome da Costa, herdeiro 

da primeira proprietária 
2 

Domingos Vaz de Carvalho, 

Reverendo 
1 

Estacio Ferraz de Sam Paio 6 

Estevão Fernandes, preto forro 1 

Estevão Rodrigues 1 

Eusebio da Costa [ ] 1 

Eusebio Pereira Trindade 2 

Euzebio Alvarez 1 

Faustino Vieira de Souza 1 

Felipe de Oliveira dos Santos 2 

Fernando da Mota 1 

Francisca da Trindade, preta forra 1 

Francisco Alexandrino, Capitão 3 

Francisco Alvares da Cruz 1 

Francisco Alvares de Araujo 2 

Francisco Antonio de Barros 1 

Francisco Antunes 3 

Francisco Borges Guimarães 1 

Francisco Correa Fortuna 3 

Francisco Correa Salazar, preto 

forro 
2 

Francisco da Costa Pereira 2 

Francisco de Almeida Pinto 1 

Francisco de Araujo Ferreira 1 

Francisco de Souza Brito 3 

Francisco de Souza e Silva 1 

Francisco do Amaral 1 

Francisco Domingues de Carvalho 

e Jose Souza da Silva, socios 
1 

Francisco Esteves 2 

Francisco Gomes Ferreira 1 

Francisco Gonçalves Barroso 1 

Francisco Gonçalves de Mesquita 2 

Francisco Guimarães 1 

Francisco João 1 

Francisco Jose Bandeira 1 

Francisco Jose Pereira de [Fraga] 1 

Francisco Lopes de Souza 1 

Francisco Machado Coelho 1 

Francisco Machado Luiz 1 

Francisco Manoel Pereira da Cunha 2 

Francisco Marques de Oliveira 1 

Francisco Mendes Pimentel 1 

Francisco Nogueira 1 

Francisco Pereira da Fonseca 1 

Francisco Pereira da Silva, Capitão 1 

Francisco Pereira de Matos 1 
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Francisco Pereira Duarte, Capitão 2 

Francisco Ribeiro 1 

Francisco Rodrigues da Costa 3 

Francisco Rodrigues Laje 1 

Francisco Soares de Araujo 1 

Francisco Vieira do Vale 1 

Francisco Xavier de Souza 1 

Francisco Xavier de Souza, Tenente 1 

Gabriel Fernandes Aleixo, 

Sargento-mor 
2 

Gaspar de Barros 1 

Gaspar de Vilas Boas Jacome 1 

Gaspar Gonçalves de Oliveira, 

Sargento-mor 
2 

Gaspar Lourenço 1 

Gonçalo Nunes da Silva 1 

Gregorio de Matos Lobo, Tenente 

Coronel 
2 

Gregorio de Oliveira 1 

Guilherme Teixeira, Alferes 1 

Henrique da Costa Guimarães 1 

Henrique Ribeiro 1 

Ignacio Ferreira da Conceição 1 

Ignacio Gomes da Silva 1 

Ignacio Mendes de Vasconcelos, 

Sargento-mor 
7 

Ignacio Ramos dos Reis 1 

Jacinto Borges 1 

Jacinto Gomes Tibaes 1 

Jeronimo Alves Pereira 1 

Jeronimo da Costa de Oliveira 1 

Jeronimo da Silva 1 

Jeronimo de Souza Lobo Lisboa 1 

Jeronimo Fernandes de Carvalho 1 

Jeronimo Fernandes do Vale 1 

Jeronimo Nicolau de Carvalho 1 

Jeronimo Pereira de Souza 1 

Jeronimo Rodrigues de Macedo 1 

João [da Ponte Espiga] 1 

João Alvares Antunes 1 

João Antonio Pereira 1 

João Antonio Rodrigues, Padre 1 

João Batista da Rocha 1 

João Carvalho 2 

João Coelho da Silveira 1 

João Coelho Diniz 2 

João Correa dos Santos 1 

João da Costa Soares 1 

João da Cruz 1 

João da Fonseca Neto 2 

Joao da Mota Magalhaes 1 

João da Rocha Pereira 1 

João da Silva Barbosa 1 

João da Silva Freitas 1 

Joao da Silva Nogueira 1 

João da Siqueira Lima 1 

João de Amorim Pereira 1 

João de Melo Magalhães 2 

João de Moura Pinto 1 

João de Oliveira 1 

João de São Bernardes 1 

João de Siqueira, Sargento-mor 4 

João de Souza 1 

Joao de Souza Barbosa 1 

João de Souza Costa 2 

João de Souza Lisboa, Coronel 6 

João de Souza Maia 1 

João Dias Coutinho 1 

João Domingues dos Santos 1 

João Duarte Braga 3 

João Felix de Moura 1 

João Felix de Moura Teles 1 

João Fernandes de Oliveira 1 

João Ferraz de Figueredo 1 

João Ferreira da Silva 1 

João Ferreira Oliveira 1 

João Francisco 1 

João Francisco dos Reis 1 

João Francisco dos Santos 1 

João Francisco Teles 1 

João Francisco Vieira 1 

João Gomes 3 

João Gomes Cardoso 1 

João Gonçalves 3 

João Gonçalves Dias 1 

João Gonçalves Pereira 3 

João Lobo Leite 1 

João Lopes da Cruz 3 

João Marques 1 

João Marques de Oliveira 1 

João Mendes Ribeiro, Capitão 2 

João Peixoto de [ zado] 1 

João Pereira da Silva, Alferes 1 

João Pinto da Costa 1 

João Pinto de Miranda, Alferes 1 

João Pinto de Souza 1 

João Pires Ribeiro, Reverendo 1 

João Ribeiro Guimarães 1 

João Rodrigues [Serna] 1 

João Rodrigues de Souza, preto 

forro 
1 

João Soares Gomes 2 

João Xavier 1 

Joaquim dos Reis 2 

Joaquim Gonçalves de Figueredo 1 

Jose [ ] de Carvalho 1 

Jose Alvares [ ], Capitão mor 1 

Jose Alves Roserio 1 

Jose Antonio Gonçalves 2 

Jose Antonio Martins 1 

Jose Antonio Ribeiro Guimaraes, 

Alferes 
3 

Jose Antunes 2 

Jose da Costa Pinheiro 2 

Jose da Costa Rabelo, Capitão 1 

Jose da Cunha de Souza Carneiro 1 
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Jose da Mota Araujo 1 

Jose da Silva Aragão 1 

Jose da Silva da Fonseca 1 

Jose de Barros 2 

Jose de Barros de Araujo 1 

Jose de Faria Pereira, Capitão 7 

Jose de Siqueira Leão 1 

Jose Fernandes 4 

Jose Fernandes dos Santos 1 

Jose Fernandes Leite, Reverendo 1 

Jose Ferreira da Cunha, preto forro 1 

Jose Francisco de Avelar 1 

Jose Francisco de Sá Mota 1 

Jose Francisco Fernandes 1 

Jose Francisco Vieira 1 

Jose Gomes 1 

Jose Gomes da Rocha 1 

Jose Gonçalves 2 

Jose Gonçalves Bragança 1 

Jose Gonçalves Reis 1 

Jose Lopes, mestre ferreiro 1 

Jose Manoel de Moura, Furriel 2 

Jose Manoel de Siqueira, Doutor 1 

Jose Martins Maia 1 

Jose Mina, preto forro 1 

Jose Pereira da Gama 1 

Jose Pinto Pereira, Doutor 1 

Jose Ribeiro de Melo 1 

Jose Rodrigues de Souza 1 

Jose Rodrigues Pereira 1 

Jose Teixeira da Mota 1 

Jose Vieira Rego 1 

Leandro Machado 2 

Leandro Soares de Carvalho 1 

Lourenço Cordeiro 4 

Lourenço de Lemos 1 

Lourenço Dias Rosa, Capitão 1 

Lourenço Mendes Coelho 1 

Lourenço Pereira, preto forro 1 

Lourenço Pires Ramalho 1 

Lourenço Rodrigues de Souza, 

Alferes 
1 

Lucas de Souza Guimarães 2 

Luis Alves de Carvalho 1 

Luis de Almeida Guimarães, 

Alferes 
1 

Luiz Amorim da Costa 1 

Luiz Antonio Cabral 1 

Luiz Barreiro de Araujo 1 

Luiz da Silva Maia 2 

Luiz da Silva, Sargento-mor 1 

Luiz de Amorim Costa 1 

Luiz de Souza Coelho 3 

Luiz Gonçalves 2 

Luiz Henrique de Freitas, Doutor 1 

Luiz Jose Ferreira de Gouvea, 

Coronel 
1 

Luiz Mendes, Reverendo 1 

Luiz Pedroso Sintra 1 

Luiz Pereira da Silva 3 

Luiz Pires Lopes 1 

Luiz Pita Loureiro 1 

Luiz Pita Loureiro de Souza 1 

Manoel [ ] Braga 1 

Manoel [Lucas], Licenciado 1 

Manoel Alvarez de Araujo 1 

Manoel Alvarez de Azevedo, 

Capitão 
3 

Manoel Alves Jorge 1 

Manoel Antonio da Silva 1 

Manoel Antonio Dias 1 

Manoel Bernandes de Almeida 1 

Manoel Cardoso 1 

Manoel da Assunção Costa 2 

Manoel da Assunção Rocha 1 

Manoel da Costa 2 

Manoel da Costa Alvarez 2 

Manoel da Costa Freitas 1 

Manoel da Costa Gontijo 3 

Manoel da Costa Lima 1 

Manoel da Costa Pinto 1 

Manoel da Costa Silva 1 

Manoel da Fonseca Neto 2 

Manoel da Mota Botelho 1 

Manoel da Rocha 1 

Manoel da Rocha Andrada 1 

Manoel da Rocha Reynam 1 

Manoel da Silva Araujo 4 

Manoel da Silva Carmo 1 

Manoel da Silva Carvalho 2 

Manoel da Silva Couto 1 

Manoel da Silva da Conceição 1 

Manoel da Silva Freitas 1 

Manoel da Silva Maciel 1 

Manoel de [ ], Licenciado 1 

Manoel de Araujo [ ] 1 

Manoel de Castro Lobo, pardo forro 2 

Manoel de Ferraz Lima 1 

Manoel de Souza Braga 1 

Manoel de Souza de [Mendonça] 1 

Manoel de Souza de Azevedo 1 

Manoel de Souza de Mendonça 1 

Manoel de Souza Lobo, Licenciado 1 

Manoel de Souza Martins 1 

Manoel de Souza Pereira, Coronel 1 

Manoel de Souza Viana 1 

Manoel de Torres Lima 1 

Manoel Dias da Costa 1 

Manoel Dias de Souza 1 

Manoel Dias Teixeira 1 

Manoel do Couto 1 

Manoel dos Santos Marques 1 

Manoel dos Santos Silva 1 

Manoel Fagundes Costa 1 

Manoel Fagundes da Costa 3 

Manoel Fernandes 2 
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Manoel Fernandes Borges 1 

Manoel Fernandes Campos 3 

Manoel Fernandes de Carvalho 1 

Manoel Fernandes dos Santos 2 

Manoel Fernandes Melo, preto 

forro 
1 

Manoel Ferndandes 1 

Manoel Ferreira 1 

Manoel Ferreira [Paradelas] 1 

Manoel Ferreira de Andrada 1 

Manoel Ferreira Pinto 1 

Manoel Ferreira Pires 1 

Manoel Francisco de Carvalho 1 

Manoel Francisco de Oliveira 1 

Manoel Francisco Mendes 1 

Manoel Freire Batalha, Reverendo 

Doutor 
1 

Manoel Gomes de Azevedo 1 

Manoel Gomes Leitão 2 

Manoel Gomes, preto forro 1 

Manoel Gonçalves 1 

Manoel Gonçalves da Costa 1 

Manoel Gonçalves Ferreira 1 

Manoel Gonçalves Guimarães 1 

Manoel Gonçalves Leite 1 

Manoel Gonçalves Pereira 1 

Manoel Gonçalves Santiago 1 

Manoel Jose de Brito 1 

Manoel Jose de Melo e Jose de 

Souza Pacheco 
3 

Manoel Jose dos Santos Cordeiro 1 

Manoel Jose Lourenço 1 

Manoel Jose Tinoco 1 

Manoel Jose Veloso 2 

Manoel Leal 1 

Manoel Leite da Silva 1 

Manoel Leite Pereira 1 

Manoel Lopes de [Faria] 1 

Manoel Luiz dos Santos 2 

Manoel Manso da Costa Reis, 

Doutor 
4 

Manoel Marques 1 

Manoel Martins Crespo 2 

Manoel Martins Machado 1 

Manoel Mateus Tinoco 1 

Manoel Mendes Barreto 1 

Manoel Moreira Crespo 1 

Manoel Nunes 3 

Manoel Pereira de Magalhães 1 

Manoel Pereira Ramos 3 

Manoel Pinto de Queiroz 1 

Manoel Pinto de Souza 2 

Manoel Pinto Ferreira 1 

Manoel Ribeiro Carvalho 1 

Manoel Ribeiro Coelho 1 

Manoel Ribeiro dos Santos, Capitão 4 

Manoel Rodrigues de Almeida, 

Capitão 
1 

Manoel Rodrigues Graça 1 

Manoel Teixeira Couto 1 

Manoel Teixeira da Silva 1 

Manoel Teixeira Magalhães 1 

Manoel Teixeira Pacheco 1 

Manoel Timoteo 1 

Manoel Vaz Fagundes 1 

Martinho Rodrigues 1 

Martinho Rodrigues Meira 1 

Mateus da Fonseca 1 

Mateus Gomes da Cunha 1 

Mateus Simoes da Silva 1 

Mathias Gonçalves Lima 1 

Matias Barbosa da Silva 1 

Matias Pereira Pena 1 

Miguel Alvares da Costa 1 

Miguel Borges 1 

Miguel da Costa Peixoto 1 

Miguel da Rocha Pereira 1 

Pantaleão da Costa Dantas 2 

Pantaleão Rodrigues de Queiroz 1 

Paulo da Cunha Coutinho 1 

Paulo Pereira de Souza, Capitão 1 

Pedro Afonso do Rego 1 

Pedro Correia Velho 1 

Pedro da Costa Vieira 1 

Pedro de Carvalho 1 

Pedro Ferreira Matoso 1 

Pedro Gomes da Silva 1 

Pedro Gonçalves Lemes 1 

Pedro João da Fonseca 1 

Pedro Leão de Sá, Reverendo 1 

Pedro Pereira dos Santos 1 

Pedro Teixeira [ ] 1 

Pedro Teixeira de Souza 1 

Rafael Pires de Azevedo 1 

Roque da Costa 1 

Sebastiao Alvares Teixeira 1 

Sebastião Fernandes de Paiva e 

Manoel Gonçalves da Cunha, 

sócios 

1 

Sebastião Francisco Barroso 1 

Silvestre da Silva de Araujo, 

Capitão 
1 

Silvestre de Araujo Lima 1 

Silvestre Fernandes da Costa 1 

Simão Carvalho dos Santos 1 

Simão da Costa Xavier, Reverendo 2 

Simão da Rocha Pereira, Capitão 4 

Simão dos Santos Ferreira 1 

Simão Martins 1 

Tadeu Mendes 1 

Teodosio Bernardo da Fonseca 1 

Teodosio Correa Andrade 1 

Teodosio Gonçalves 3 

Teodosio Gonçalves Cardoso 1 

Tomas de [ ] Belo, Doutor 1 

Tomas de Magalhães Pinto 2 
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Tomas Gomes de Figueredo, 

Sargento-mor 
1 

Tomas Magalhães Pinto 1 

Tomas Rodrigues da Costa 1 

Tomé Cardoso 1 

Tomé Ferreira da Cruz 1 

Tome Moreira de Araujo, Sargento-

mor 
1 

Valentim Monteiro 1 

Valentim Pereira Casado, preto 

forro 
1 

Valerio Simoes de Matos 1 

Ventura Alves 1 

Ventura Alves Carneiro 1 

Ventura Fernandes de Oliveira, 

Sargento-mor 
1 

Ventura Marques 1 

Ventura Vieira de Carvalho 2 

Verissimo da Costa Pereira, Alferes 1 

Verissimo Dias Pereira 1 

Verissimo Morais de Sá 1 

Verissimo Vieira dos Santos e sua 

mulher Teodora Rodrigues da 

Assunção 

1 

Vicente Ferreira de Almeida Costa 1 

Vicente Jose dos Passos, preto forro 4 

Vicente Moreira de Oliveira 1 

Vicente Moreira de Oliveira e [ ] 

Gomes, sócios 
1 

Vitorino Caetano Ferreira, Alferes 1 

Vitorino Pereira [ ] 1 

Vitorino Pereira, casado, criolo 

forro 
1 

 

MULHERES 

Foreiras Terrenos 

[ rina] Fernandes de Araujo, parda 

forra 

1 

[Violanda] dos Prazeres 1 

Ana Alvarez dos Santos, preta forra 1 

Ana Barbosa 1 

Ana da Silva Barbosa, preta forra 1 

Ana de Lima, parda forra 1 

Ana Domingues, preta forra 1 

Ana Ferreira de Andrada 1 

Ana Gomes, preta forra 1 

Ana Gonçalves, preta forra 1 

Ana Machada de Lima 2 

Ana Machada Luiz 1 

Ana Mendes, preta forra 1 

Ana Pereira, preta 1 

Ana Pinta, preta forra 2 

Ana Rodrigues de Oliveira 1 

Ana Soares, parda forra 1 

Angela Teixeira, preta forra 1 

Antonia Correa, preta forra 1 

Antonia da Rocha, preta forra 1 

Antonia de Menezes 1 

Antonia de Menezes, forra 1 

Antonia Ferreira Brandão 1 

Antonia Gomes da Silva, preta forra 1 

Antonia Guida 1 

Antonia Pimenta 1 

Antonia Vieira, preta forra 1 

Caetana Rodrigues de Souza, preta 

forra 

1 

Catarina da Costa, preta forra 1 

Catarina Gomes, preta forra 1 

Catarina Maria, preta forra 1 

Catarina Varela Santiago, preta 

forra 

1 

Cipriana Maria Monteira 1 

Foreiras Terrenos 

Clara Barbosa, preta forra 2 

Custodia da Costa 1 

Custodia da Costa Braga 1 

Dorotea Cardosa, preta forra 2 

Elena Rosa Pereira Coelha 1 

Felicia de São Jose 1 

Feliciana Maria dos Prazeres 1 

Francisca Arcangela de Souza 2 

Francisca Maria de Brito 1 

Ignacia de Passos, preta forra 1 

Ignacia de Santana, preta forra 2 

Ignacia de Souza de Oliveira 2 

Ignacia Francisca da Rosa 1 

Ignacia Pereira Moreira, preta forra 1 

Iria de Souza Ferreira, preta forra 1 

Isabel de Oliveira 1 

Isabel do Rosario 1 

Isabel Machada da Conceição 2 

Jacinta Luiza das Almas 1 

Jeronima [Roiz] Aragão 1 

Jeronima Gonçalves, preta forra 1 

Jeronima Rodrigues Aragão 2 

Joana Correa de Andrade 1 

Joana da Costa, preta forra 1 

Joana da Silva, preta forra 2 

Joana de Barros 1 

Joana Fernandes Lima, preta forra 1 

Joana Ferreira de Moraes, preta 

forra 

2 

Joana Lopes 1 

Joana Marques 1 

Joana Pereira, preta forra 1 

Joana Pinta de Magalhães 2 

Joana Rodrigues, preta forra 1 

Joana Soares, preta forra 2 

Joana Vieira 1 



387 
 

387 
 

Josefa Antonia 1 

Josefa Brandoa 1 

Josefa de Lima 1 

Josefa de Souza 1 

Josefa Francisca Guimarães 1 

Josefa Gomes, preta forra 1 

Josefa Gonçalves de Oliveira 1 

Josefa Maria da Conceição 1 

Josefa Pereira de Lima, preta forra 2 

Josefa Rodrigues, preta forra 1 

Josefa Soares, preta forra 2 

Leonor Maria da Cunha 1 

Luiz de Abreu Lobato 1 

Luiza de Sena, preta forra 2 

Luiza de Souza, preta forra 1 

Luiza Ferreira 2 

Luiza Pereira da Silva 1 

Luzia de Oliveira, preta forra 1 

Luzia de Souza Costa 1 

Macelina de Freitas 1 

Maria [Leandra] 1 

Maria Alvarez Braga, preta forra 1 

Maria Correa Campos 1 

Maria da [Apresentação] 1 

Maria da Assunção 1 

Maria da Costa, preta forra 1 

Maria da Silva 1 

Maria da Silva de Aguiar 1 

Maria de Magalhães, preta forra 1 

Maria de São Tomé 1 

Maria de Souza 2 

Maria de Souza, preta forra 1 

Maria dos Anjos 1 

Maria Fernandes, preta forra 1 

Maria Francisca da Conceição, 

preta forra 

1 

Maria Francisca, parda forra 1 

Maria Joaquina 1 

Maria Pimenta, preta forra 1 

Maria Rodrigues, preta forra 1 

Mariana da Costa, preta forra 1 

Mariana de Lima, sua mulher 1 

Mariana Pereira de Jesus 1 

Mariana Pereira de Oliveira, preta 

forra 

2 

Marta Maria da Gama 1 

Micaela de Matos 1 

Micaela de Souza, preta forra 1 

Narcisa Maria de Jesus, preta forra 1 

Natalia de Almeida, preta forra 1 

Perpetua Pereira, preta forra 1 

Quiteria da Siqueira dos Santos, 

parda forra 

1 

Quiteria de Souza 1 

Quiteria do Couto, preta forra 1 

Quiteria Fernandes de São Paio 1 

Quiteria Maria da Assunção 1 

Quiteria Marques, preta forra 1 

Quiteria Pereira de Lima, preta 

forra 

1 

Quiterira Rodrigues Pires, preta 

forra 

1 

Rita Alves Antunes 1 

Rita Custodia da Silva 1 

Rita da Cruz 2 

Rita da Silva, preta forra 2 

Rita de Almeida, preta forra 1 

Rita Francisca Lisboa 1 

Rita Lopes de Leão 1 

Rita Miranda Portugal 1 

Rosa Maria Antunes de Oliveira 3 

Rosa Maria dos Santos 1 

Rosa Pereira, preta 1 

Rosa Pinta, preta forra 1 

Rosa Teixeira, preta forra 2 

Sebastiana Gonçalves de Lima 1 

Teodosia Gomes Pereira, preta 

forra 

1 

Tereza da Rocha, preta forra 1 

Tereza da Rosa, preta forra 1 

Tereza da Silva 1 

Tereza de Andrada de Azevedo, 

preta forra 

1 

Tereza de Jesus, preta forra 2 

Tereza Ferreira da Silva 1 

Tereza Ferreira, preta forra 2 

Tereza Gomes da Costa, preta forra 1 

Tereza Lopes, preta forra 1 

Tereza Machada, preta forra 1 

Tereza Rodrigues de Jesus Baganha 1 

Tereza Rodrigues de Souza 1 

Vitoria Pimenta 1 
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INSTITUIÇÕES 

Foreiros Terrenos 

Camara 1 
Capela de Santo Antonio do Taquaral 1 
Confraria de Santo Antonio 1 
Devotos de Nossa Senhora do Monte do Carmo 1 
Irmandade de Nossa Senhora do Pilar 1 
Irmandade de Nossa Senhora do Pilar do Taquaral 1 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos do Padre Faria 1 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 1 
Irmandade do Santíssimo Sacramento 2 
Santa Casa de Misericórdia 4 
Tesoureiro de Santa Rita 1 
Venerável Ordem Terceira de São Francisco 1 

Fonte: APM. CMOP, Códice 92. 




