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APRESENTAÇÃO
Nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2007, nas dependências da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais e do Museu Histórico Abílio Barreto
da Prefeitura de Belo Horizonte, realizou-se o Colóquio Internacional/X Seminário de Estudos
Mineiros Cortes, cidades, memórias: trânsitos e transformações na modernidade. O evento
contou com o patrocínio da própria Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da ProReitoria
de Pós-Graduação, do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Apoio
Integrado a Eventos da UFMG, bem como da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. Tratou-se de uma
atividade desenvolvida no âmbito de um convênio celebrado entre a UFMG e a Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, envolvendo os grupos de pesquisa UFMG/CNPq "História de Minas
e do Brasil - Espaço, Cultura e Sociedade", "População e Economia de Minas Gerais" e
"Escravidão, Mestiça gem, Trânsito de Culturas e Globalização - Séculos XV a XIX", além do
Centro de Estudos sobre a Presença Africana no Mundo Moderno CEPAMM-UFMG.
O Colóquio foi promovido pelo Centro de Estudos Mineiros/UFMG e organizado por
Douglas Cole Libby (coordenação), Cláudia Damasceno Fonseca (coordenação), Eduardo França
Paiva, Júnia Ferreira Furtado, Maria Eliza Linhares Borges e Thais Velloso Cougo Pimentel.
Passado algum tempo, hoje se pode dizer que ele foi um dos primeiros eventos comemorativos do
bicentenário da vinda Corte portuguesa para o Brasil, já que a data escolhida coincidiu com
partida da frota de Lisboa, em novembro de 1807. No entanto, a programação do evento foi muito
além da efeméride, pois a proposta dos organizadores foi que ele servisse como palco para uma
reflexão ampla sobre o mundo urbano, tanto no que diz respeito às áreas geográficas quanto aos
períodos de estudo contemplados.
A transferência da Corte portuguesa provocou transformações não só na cidade do Rio
de Janeiro, mas também em núcleos e redes urbanas de outras regiões do Brasil. Diferentemente
de diversas outras manifestações comemorativas realizadas em 20072008, o Colóquio Cortes,
cidades, memórias: trânsitos e transformações na modernidade não se restringiu ao
acontecimento específico da instalação da Casa de Bragança no Rio de Janeiro, mas procurou
associá-lo a diversos temas de história urbana, relativos a outras épocas e a outras partes do
mundo, que permitiram analisar a idéia mais geral de "movimento". Na verdade, foi dessa forma
que o evento se destacou dentre os vários esforços acadêmicos de comemoração e a amplitude
das discussões assim promovidas foi o que mais impulsionou a presente publicação eletrônica.
As noções de trânsitos e transformações, presentes nos subtítulos de diversas
mesas-redondas, constituíram o fio condutor que articulou as diversas questões ali tratadas. A
partir daí, abordou-se, por exemplo, o deslocamento de cortes (interno e exterior aos reinos), o
tráfico entre as principais cidades e portos negreiros do mundo, as mestiçagens nas cidades reais,
bem como a circularidade dos modelos urbanísticos, das representações e da idéia de
"modernidade". Outro tema de grande relevância abordado nesse Colóquio dizia respeito às
transformações urbanas ligadas à perda ou à aquisição do estatuto de "capital" (de reinos,
vice-reinados, impérios ou de simples circunscrições), assim como a questão da hierarquia e das
classificações urbanas, que também apresentam grandes variações no tempo e no espaço.
As contribuições foram mantidas em suas versões originais, dentro do espírito
globalizado deste início de milênio e das possibilidades deste meio eletrônico de publicação.
Assim, dos quatorze textos reproduzidos aqui dez são em português, dois em espanhol e outros
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dois em inglêss. Também, optou-se por seguir a ordem de apresentação estabelecida para o
Colóquio.
A comunicação de Brigitte Marin (Université de Provence) ofereceu uma perspectiva
comparativa bastante interessante em relação ao caso português/brasileiro. Seu texto trata da
transferência de outra corte européia: a de Carlos de Bourbon, que em 1759 deixou Nápoles, onde
reinava desde 1734, para se instalar em Madri, assumindo o trono da Espanha, no lugar do
meio-irmão Ferdinando VI. O texto analisa as discussões contemporâneas sobre o papel da «
capital », a influência da experiência napolitana de Carlos de Bourbon nas transformações
urbanas de Madri, a circulação de projetos e a adaptação dos ideais de cidade da época das Luzes,
que foram implementados nas duas capitais. À autora, interessa não apenas as reformas
urbanísticas, mas também os projetos ligados à política econômica e à manutenção da ordem.
O trabalho de Walter Rossa (Universidade de Coimbra) apresentou uma síntese sobre a
idéia de « capitalidade » no espaço português, a qual não esteve exclusivamente ligada à presença
do rei e de sua corte - tanto mais porque estes últimos caracterizaram-se, durante séculos, por
sua itinerância. De fato, somente a partir da Restauração (16401667) Lisboa começaria a
beneficiar-se da presença mais constante, bem como do "interesse e do zelo" dos monarcas
portugueses. Abordando diversas cidades que tiveram, em diferentes momentos, o peso de
"capitais" (Coimbra, Évora, Lisboa), o autor se interessou particularmente pelos projetos
arquitetônicos e urbanísticos (marcados pela "monumentalidade e magnificência") que,
sobretudo a partir do século XVII, estiveram associados à idéia de cidade "capital" na Europa.
A urbe na Amazônia e nos Andes coloniais foi o tema desenvolvido por Renata Malcher
de Araujo (Universidade do Algarve) e por Berta Ares Queija (Escuela de Estudios
Hispanoamericanos/Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilha). Renata abordou
um tema fascinante e ainda pouco estudado: o Directório que se deve observar nas povoações de
Índios do Pará e Maranhão (1757/1758) e a elevação de vários aldeamentos indígenas à categoria
de vila. O Directório dos Índios fazia parte de um conjunto de medidas político-administrativas
elaborado no governo do Marquês de Pombal, que visava o maior e o melhor controle da região
amazônica. Assim, as novas vilas deveriam se reverter em condições de povoamento, exploração e
proteção do território e, para tanto, os casamentos mistos e, por conseguinte, as mesclas
biológicas e culturais, foram oficialmente incentivadas. Na Amazônia colonial, portanto, segundo
a autora, buscou-se o fomento demográfico e a "civilidade" a partir da mistura entre brancos e
índios.
No lado do Pacífico, Lima, a Ciudad de los Reyes, fundada em 1535, pelo conquistador
espanhol Francisco Pizarro, desde o início recebeu levas de escravos africanos de distinta origem.
Esse crisol de culturas que aí se desenvolveu foi o tema abordado por Berta Ares Queija. A autora
nos apresenta dados impressionantes e raramente explorados em perspectiva comparada, mas
que abrem importantes possibilidades de se estabelecer a base de uma história mais integrada e
mais conectada da escravidão e das mestiçagens nas Américas. Berta explorou os dados contidos
no Libro en que se asientan los babtismos que se hacen en esta sancta yglesia de la cibdad de Los
Reyes... (1538/1547) e apresentou resultados que, em certa medida, podem ser projetados sobre a
população adulta da cidade: a capital do Vice-Reino do Peru nascera profundamente mestiça e
contava com uns 42% de mestizos (filhos de espanhóis e índias), uns 22% de índios, outros 22%
de negros, zambaigos (filhos de índios/as e negras/os) e mulatos e apenas uns 14% de espanhóis
(incluindo moriscos, que eram ex-muçulmanos batizados). Nestes dois textos, as autoras
demonstram que a mobilidade, a urbanização e a sociabilidade coloniais, na América portuguesa
e na América Espanhola, surgiram junto com dinâmicas de mestiçagem, gerando, em paralelo,
novas dinâmicas sociais.
O texto de David Wheat (Michigan State University) demonstra como a população
escrava de Cartagena de Indias - entre nós conhecida, sobretudo, como o mais importante
entreposto do tráfico negreiro transatlântico direcionado para várias regiões da América
espanhola - cresceu de maneira espetacular a partir das últimas décadas do século XVI. Com
efeito, a pesquisa do autor revela que, pelo menos nas primeiras décadas do século XVII, tanto a
cidade de Cartagena de Indias, quanto sua circunvizinhança e a província homônima, podem ser

6

consideradas como regiões plenamente escravistas. Afinal, com o desaparecimento dos povos
indígenas, dizimados por doenças trazidas por europeus e africanos, os africanos e
afro-americanos passaram a compor entre 60% e 75% da população total, assim rivalizando com
áreas açucareiras da América Portuguesa da mesma época - o Recôncavo baiano e a Zona da Mata
pernambucana, por exemplo. Igualmente interessante é lembrar que, de modo geral, esses
escravos foram utilizados em lides agrícolas ligadas ao abastecimento, bem como em ofícios, no
comércio e no âmbito doméstico, o que sugere comparações com outras áreas escravistas não
dedicadas à agro-exportação.
Em sua contribuição à nossa coletânea, Sheryllynne Haggerty (University of
Nottingham) enfoca a comunidade mercantil de Liverpool - o principal porto negreiro da
Inglaterra - durante umas duas décadas de debates acerca da participação britânica no tráfico
negreiro internacional, que culminariam com a supressão do mesmo em 1807. Para a autora, os
mercadores de Liverpool, tanto os envolvidos no tráfico, quanto os demais, se valeram de sua
reputação como empreendedores eficientes e confiáveis para desenvolverem argumentos a favor
da continuidade do comércio negreiro e em defesa de sua própria comunidade. Se o tráfico
inegavelmente gerava riqueza para o reino, estimulando a manufatura produzida internamente,
também de acordo com aqueles argumentos, teria sido importante manter a presença britânica
em um negócio extremamente competitivo, assim reduzindo os eventuais abusos praticados no
transporte de "peças" africanas para as Américas. No fim, é claro, esses mercadores perderam a
batalha do tráfico, mas a integridade do porto e da comunidade mercantil de Liverpool
permaneceria intacta e a cidade conheceria uma prosperidade crescente ao longo de muitas
décadas após o fim do tráfico.
Laurent Vidal (Université de la Rochelle) se debruçou sobre a história de Mazagão, que
foi « deportada » na segunda metade do século XVIII, do Marrocos para a Amazônia : bastou uma
decisão do rei de Portugal para que os cerca de dois mil habitantes da velha cidadela - fundada
pelos portugueses em 1514 e sitiada pelos mouros em 1769 - se tornassem protagonistas de uma
verdadeira odisséia entre três continentes. Depois de longuíssimas escalas em Lisboa e Belém, a
cidade que se concretizou na « Nova Mazagão » era bem distinta da que existira na costa
marroquina, embora certas práticas políticas da antiga cidade tenham sido reproduzidas pela
nova sociedade que se constituiu em terras americanas.
O texto de Maria Isabel de Jesus Chrysostomo (Universidade Federal de Viçosa) trata das
transformações urbanas e da política administrativa no espaço fluminense, no final do período
colonial. Analisando o processo de multiplicação de vilas e cidades, ocorrido na província do Rio
de Janeiro, após a chegada da Corte, a autora concluiu que tais criações (ou promoções) urbanas
não podem ser explicadas apenas pelo bom desempenho econômico da região (café, açúcar,
comércio de escravos): é necessário levar em conta o permanente processo de reajustamento
espacial e de definição do papel político e administrativo das diferentes áreas no território
fluminense. Assim, a construção das fronteiras internas da província é considerada neste estudo
como um aspecto essencial da produção do "urbano" no Rio de Janeiro.
Após cuidadosas e pertinentes considerações acerca da distinção, muitas vezes ambígua,
entre o urbano e o rural, o Professor Afonso de Alencastro Graça Filho (Universidade Federal de
São João Del Rei) nos brindou com um passeio pelas ruas da São João Del Rei oitocentista. Em
algum momento da segunda metade do século XVIII, São João tornou-se o principal entreposto
comercial das Minas Gerais e centro financial de vastas regiões dedicadas à agropecuária, posição
mantida durante praticamente toda a centúria seguinte. Desta forma, os grandes homens de
negócio ocuparam o topo da hierarquia social da cidade e tal preeminência influenciou, de
maneira decisiva, vários dos recortes espaciais da cidade. A própria configuração da ocupação
urbana e a definição de seus espaços "nobres" contribuíam para a consolidação social e política
das elites são-joanenses. A análise oferecida pelo autor é refinada e baseada na conjugação de um
grande número de fontes diversas.
O paper apresentado por James William Goodwin Junior (Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais) se baseia em uma leitura dos escritos produzidos pelos homens de
imprensa das cidades de Juiz de Fora e Diamantina, no período que decorreu entre o final do
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século XIX e os anos iniciais do século XX. O objetivo foi identificar elementos comuns nos
discursos elaborados nos dois centros urbanos no que dizia respeito à noção de cidade civilizada
e à apropriação de idéias acerca do urbano e do urbanismo que circulavam no mundo ocidental,
na virada para o século XX. Na tentativa de delinear as formas e os limites dessas "cidades do
papel", o autor enfatiza que, em cada local, os modos de alcançar o ideal urbano eram bem
distintos. Fica demonstrado que tais limites foram impostos pelas próprias dificuldades inerentes
ao processo de urbanização, mas que também brotaram da incapacidade das elites letradas em
dialogar com os demais habitantes citadinos.
Em sua contribuição, Fernanda Borges Moraes (Universidade Federal de Minas Gerais)
insiste que o fenômeno da urbanização nas Minas setecentistas -recorrentemente abordado
apenas a partir de alguns de seus pólos mais destacados -implica em investigar mais além e em
considerar uma série de articulações expressas na organização dos espaços macro e
microrregionais. Implica, também, em estudar as relações de dependência e de hierarquia, a
função, a acessibilidade e a especialização de seus assentamentos humanos, conformadores de
um sistema integrado de maior amplitude, que é sua rede urbana. Pautando-se na busca de uma
interação entre sucessão temporal e simultaneidade espacial, o texto é um esforço de espacializar
a narrativa histórica de reconstituição da rede urbana colonial mineira. Para tanto, ela buscou
reconstituir os processos que foram impingindo rugosidades aos sertões e identificar as
transformações e permanências, sobretudo no que diz respeito aos antigos caminhos, à situação
político-administrativa de seus núcleos urbanos e à preservação e ao reconhecimento de seu
patrimônio cultural colonial.
Paulo César Garcez Marins (Universidade de São Paulo/ Museu Paulista) também se
interessou pelas transformações urbanas ligadas à aquisição ou à perda do título de capital.
Analisando os casos do Rio de Janeiro e de Salvador, o autor procurou detectar os limites na
execução dos instrumentos legais normativos, desencadeados pela presença da corte portuguesa
no Brasil. Especialmente no caso da aplicação da lei que determinava a retirada de rótulas dos
balcões, janelas e portas dos sobrados, o estudo revela a dificuldade de fazer-se cumprir as novas
disposições arquiteturais, apontando para a necessidade de se rever a estadia joanina como um
momento de ruptura radical no prospecto urbano.
Maria Eliza Linhares Borges (Universidade Federal de Minas Gerais) analisa as práticas
publicitárias que orientaram a montagem da Exposição Nacional de 1908. Destinada a celebrar o
centenário da chegada da corte portuguesa ao Brasil, destaca-se a maneira pela qual a Exposição
funcionou como vitrine para difusão da identidade
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brasileira concebida pela República, a saber: o Brasil moderno, uma alternativa ao Brasil pitoresco
fabricado pelo olhar estrangeiro ao longo do século XIX.
Ao analisar o caso da capitania/província de Minas Gerais, Cláudia Damasceno Fonseca
(Université Sorbonne Nouvelle Paris 3/Centre de Recherche et de Documentation sur l'Amérique
Latine) também aborda a questão das hierarquias urbanas e da organização eclesiástica, fiscal e
judiciária. A partir da segunda metade do século XVIII, os governadores mineiros conduziram
uma clara política de expansão territorial na capitania, a qual se apoiou fortemente na criação de
vilas, de freguesias e de sedes de julgados nas zonas periféricas de Minas Gerais. Este foi também
um período de definição das fronteiras internas, marcado por diversos conflitos territoriais. O
trabalho destaca o exemplo de Campanha da Princesa, cuja trajetória esteve marcada pelas
relações privilegiadas que a Vila conseguiu estabelecer com a família real, antes e depois de sua
transferência para o Rio de Janeiro.
Apresentar neste livro eletrônico os textos discutidos no Colóquio Internacional/X
Seminário de Estudos Mineiros Cortes, cidades, memórias: trânsitos e transformações na
modernidade significa reafirmar a convicção dos organizadores na efetiva contribuição que essas
contribuições representam para os estudos sobre os movimentos, sobre o trânsito e sobre as
transformações ocorridos na urbe moderna e na contemporânea. A saída da corte dos Bragança
de Lisboa em direção ao Brasil foi mote para pensarem-se temas tão diversos, como os
apresentados, em temporalidade tão alargada. No meio das comemorações de 2007/2008,
decidiu-se refletir sobre o passado e sobre o nosso presente, focando o longo processo de
transmutação do urbano, que deu forma e vida aos cenários nos quais hoje vivemos.
Além dos textos incluídos aqui, outros foram submetidos à atenta e participativa platéia
do Colóquio. Por motivos que fugiram ao nosso controle, as preciosas intervenções de António
Almeida Mendes, Helouise Costa, Júnia Ferreira Furtado, Laura de Mello e Souza, Luís Felipe
Alencastro, Maria Fernanda Bicalho, Maria Inez Turazzi, Mariza de Carvalho Soares, José Neves,
Silvia Pérez Fernández e Thaïs Velloso Cougo Pimentel não puderam ser incluídos neste livro.
Entretanto, registre-se, a apresentação desses trabalhos e as discussões suscitadas por eles foram
fundamentais para o sucesso do Colóquio e, por isso, faz-se necessário agradecer-lhes pela
inestimável contribuição. De forma idêntica, deve-se dizer que os comentários e as indagações
feitas pelos coordenadores de cada mesa-redonda, que também não integram esse livro, foram
subsídios essenciais para as reflexões aqui incluídas em forma de capítulos e conduziram o
público do Colóquio a explorar mais verticalmente as proposições de nossos autores.
Coordenaram as mesas-redondas: Douglas Cole Libby, Eduardo França Paiva, Júnia Ferreira
Furtado, Laurent Vidal, Maria Eliza Linhares Borges e Thaïs Velloso Cougo Pimentel.
Resta, agora, desejar que este livro eletrônico circule o mais amplamente possível e que
os textos possam suscitar mais e mais indagações e muitos mais estudos.
Belo Horizonte, 08 de junho de 2010

Douglas Cole Libby Eduardo
França Paiva Cláudia Damasceno
Fonseca

De Nápoles a Madrid: séquito del rey, circulación
de competencias y experiencias de reformas
urbanas durante el reinado de Carlos de
Borbón (siglo XVIII)
BRIGITTE MARIN
Université de Provence
Maison Méditerranéennedes Sciences de l'Homme
(Aixen-Provence, France)

En 1759, Carlos de Borbón, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnecio, quien
había conquistado el sur de Italia de los austriacos gracias a la guerra de Sucesión
de Polonia, y reinaba en Nápoles desde 1734 como príncipe soberano, era
designado sucesor de la corona de España, tras la muerte sin descendencia de su
medio hermano Fernando VI. Dejando el Reino de Nápoles en manos de un
Consejo de Regencia (dada la minoría de edad de su hijo, Fernando)1, en el seno
del cual laboraba uno de sus más fieles ministros: Bernardo Tanucci2.
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Este tránsito del soberano, de Nápoles a Madrid, se caracterizó por
constantes contactos e intercambios entre ministros y administradores,
animados, de una y otra parte, por la firme voluntad de establecer
transformaciones urbanas al servicio del príncipe3. Esta situación política
particular y la importancia que desataron las discusiones sobre el rol de la capital,
permite cuestionarse, comparando la historia de esas dos ciudades, sobre las
posibles incidencias de la experiencia napolitana de Carlos de Borbón (1734-1759)
en Madrid durante su reinado de 1759 a 1788; sobre la característica que
enlazaba el pensamiento de los reformadores en esos dos contextos; sobre la
circulación de proyectos de políticas urbanas y sobre la adaptación de los
arquetipos de la ciudad de las Luces a realidades semejantes, pero diferentes. Un
mismo soberano intentaba reorganizar dos capitales, sus residencias sucesivas,
en una época donde administradores, reformadores y economistas planteaban "la
cuestión urbana" con acuidad. En el pasado, esas dos realidades urbanas,
Napóles y Madrid, ya habían entrado en estrecho contacto: no solo habían
pertenecido a un mismo imperio durante una gran parte de la época moderna,
pues los españoles habían dominado el Reino de Nápoles desde principios del siglo
XVI hasta finales de la Guerra de Sucesión de España, sino también, en el siglo
XVIII, aunque Nápoles volvía a ser la capital de un reino autónomo al término de la
Guerra de Sucesión de Polonia, los lazos dinásticos entre Madrid, donde se
instalaba Felipe V de Borbón a comienzos del siglo, y el reino de Nápoles, donde
reinaba su hijo, permanecían muy estrechos4.

M. G. Maiorini, La reggenza borbonica (1759-1767), Napoli, 1991.
2
R. Ajello, M. D'addio (dir.), Bernardo Tanucci, statista, letterato, giurista. Atti del convegno internazionale di studi per il secondo centenario,
1783-1983, Napoli, 1986; L. Barreca, "Bernardo Tanucci en la historiografía italiana y española", en Carlos III y su siglo, coloquio internacional, Madrid,
1988, pp. 565-576. 3
En ese sentido, por ejemplo, la correspondencia de Bernardo Tanucci, editada por l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato y por la Societá
napoletana di storia patria; o todavía Carlos III. Cartas a Tanucci (1759-1763), ed. M. Barrio, Madrid, 1988. 4
I Borbone di Napoli e I Borboni di Spagna, 2 vol., Napoli, 1985.

Por otro lado, Madrid y Nápoles aparecían como ciudades "comparables" por
varias razones. Las dos eran, en el siglo XVIII, nuevas capitales y residencias reales
para la dinastía de los Borbones. La voluntad de transformar esas ciudades, que se
manifiesta durante el reinado de Carlos de Borbón y de sus sucesores hasta el fin del
Antiguo Régimen, tiene por objetivo incluirlas entre las mas grandes y las mas bellas
ciudades de las Luces, darles categoría y esplendor para exaltar la gloria del soberano.
Sin embargo, las políticas urbanas de las que son objeto no son simples gestos
monárquicos ostentatorios, como se lee a veces; éstas no tienen como único objetivo
engrandecer la imagen de la nueva dinastía. Nápoles y Madrid son también análogos
por la percepción que tienen de ellas los contemporáneos: ciudades burocráticas y
"parasitarias" que frenan el desarrollo equilibrado del país y concurre a la formación
de su retraso
económico5. El análisis económico de las ciudades capitales, las reflexiones teóricas
acerca de lo que debería ser una gran ciudad- metrópolis y su papel al seno del país
alimentan entonces debates, discusiones que orientan las decisiones de reforma.
Asimismo, el siglo XVIII concuerda con una agudización de los problemas urbanos. En
efecto, Nápoles y Madrid registran un fuerte crecimiento demográfico lo que hace más
complejo el gobierno urbano mientras que sus funciones de ciudad capital se van
intensificando. En Nápoles, de la misma manera, se desarrolla desde los inicios del siglo
una "cuestión urbana" que discute las dificultades administrativas de una metrópolis
tan grande - siendo su población dos veces superior a la de Madrid -, así como el rol
económico que podría desempeñar una aglomeración urbana de tal dimensión en el
desarrollo del país6. El eco de esos debates y de esa experiencia napolitana
repercutieron en las políticas urbanas de Carlos III en Madrid. En otros términos, a
continuación, me propongo dilucidar las circunstancias que permitieron a Carlos III,
tan pronto llegó a la capital española, realizar un programa de tal envergadura - lo que
le valió el calificativo de "el mejor alcalde de Madrid"7 - a la luz del acopio de experiencias
vividas en la difícil ciudad que era Nápoles. En cambio, el interés que Carlos III conserva
por el reino de Nápoles durante la minoría de edad de su hijo y sucesor Fernando IV, y
su influencia sobre el consejo de Regencia, pueden llevar a cuestionarse sobre las
D. R. Ringrose, Madrid and the Spanish Economy. 1560-1850, Los Angeles, London, 1983; J. M. López García (dir.), El impacto de la
Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna, Madrid, 1998 ; G. Galasso, Napoli capitale. Identità política e identità
cittadina. Studi e ricerche, 1266-1860, Napoli, 1998; B. Marin, "Naples: capital of enlightenment", en P. Clark, B. Lepetit (eds.), Capital
Cities and their Hinterlands in Early modern Europe, Aldershot, pp. 143-167.
6
F. Venturi, "Napoli capitale nel pensiero dei riformatori illuministi", en Storia di Napoli, VIII, Napoli, 1971, pp. 1-73. 7
Carlos III : alcalde de Madrid, catálogo de la exposición organizada por el Ayuntamiento de Madrid, 1988.
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indicaciones dadas desde Madrid por el soberano en persona o por sus ministros, en
base a las experiencias de reformas urbanas de la capital española, para una mejor
regencia real de Nápoles.

Siendo el tema muy amplio me limitaré, en el marco de esta conferencia, a
ilustrar tres ejemplos de reformas urbanas emprendidas por Carlos III en Madrid, en
diferentes dominios: urbanismo, cuadro político-económico y mantenimiento del orden.
La llegada de Carlos de Borbón a España concuerda, en efecto, con una aceleración de
reformas urbanas, en los años 1760; algunos italianos, que lo acompañaron en su
desplazamiento de Nápoles a Madrid, desempeñaron un papel decisivo en la puesta en
marcha de esos proyectos, en una configuración de poderes que hacía que su ejecución
en Madrid, sea menos complicada que en el sur de Italia. En Nápoles, el movimiento
reformador, durante la época de Carlos de orbón, se había enfrentado con la resistencia
de la gran aristocracia feudal del Reino, haciéndose escuchar, en la capital, por el
gobierno Municipal, mayoritariamente en manos de los Seggi nobles (organizaciones de
la nobleza que le permitía participar en el poder local). En Madrid, a partir de la segunda
mitad del siglo XVI, la municipalidad, presidida por un delegado real, el corregidor, se
había visto obligada a reducir progresivamente su autoridad y su jurisdicción, debido a
la instalación de la Corte, frente al poder de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que se
encontraba bajo tutela directa del Consejo de Castilla, que llegó a ser la principal
instancia judicial y gubernamental en la capital8.

FRANCESCO SABATINI Y EL URBANISMO MONÁRQUICO EN MADRID
La perspectiva de la partida de Carlos de Borbón hacia España abría un nuevo
espacio a las ambiciones del grupo de intelectuales, de arquitectos y de artistas que
habían colaborado, desde los inicios del reino napolitano, en el proceso de renovación
urbanístico y cultural de Nápoles.
Uno de los papeles más importantes, en ese sentido, fue llevado a cabo, por el
discípulo y colaborador de Luigi Vanvitelli, el arquitecto que
había proyectado el Palacio Real de Caserta9: el palermitano Francesco Sabatini. Este
arquitecto, que ya había alcanzado cierta reputación en Italia, gracias al concurso
"Clementino" de Roma en 1750 (proyecto para una Academia de Matemáticas y Bellas
Artes), siguió a Carlos de Borbón a España en 1760. Ingresó en el Real Cuerpo de
Ingenieros (con rango de arquitecto militar) y llegó a ser (hasta su muerte en 1793, con
el nombre hispanizado de Francisco Sabatini) uno de los protagonistas más destacados
de las ordenaciones urbanas y arquitecturales de Madrid10.

Él dió, gracias a su posición en la corte y sus cargos oficiales, su impulso y sus
C. de la Guardia, Conflicto y reforma en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, 1993.
9

C. de Seta (dir.), Luigi Vanvitelli e lasua cercha, catálogo de la exposición, Napoli, 2000.
C. Sambricio, "Francisco Sabatini, arquitecto madrileño", Arquitectura, 216, 1979, pp. 54-57 y "L'opera di Francesco Sabatini a Madrid
nei primi anni del regno di Carlos III", en Cesare de Seta (dir.), Arti e civiltá del Settecento a Napoli, Roma-Bari, 1982, pp. 251-270;
Francisco Sabatini, 1721-1797, catálogo de la exposición, Reale Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid, 1993.
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orientaciones para el desarrollo del urbanismo monárquico (construcción de la fábrica
de porcelana del Buen Retiro, sepulcro de Fernando VI, ampliación de los palacios
reales, construcción de la basílica y del convento de San Francisco el Grande, etc.)
Asimismo, realizando estos trabajos, se hizo, en España, el "intermediario" de las
proposiciones arquitecturales formuladas en Italia por los dos grandes arquitectos del
reino de Carlos de Borbón: Luigi Vanvitelli y Ferdinando Fuga.
Francesco Sabatini se establece como un arquitecto cortesano, al servicio del
monarca y su rol fue importante mas por sus aspectos funcionales y pragmáticos, de
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organización de los programas de renovación urbana, que por sus aspectos artísticos o
estilísticos.
En ese sentido, se convierte en todo un símbolo, al servicio de los proyectos
reformadores monárquicos que se manifiesta y se construye bajo un clima particular
por el traslado de la corte y que encarna perfectamente la voluntad de cambio que
anima a un soberano, sustentado por una experiencia de gobierno dentro un ámbito
difícil, la megalópolis napolitana, y preocupado por colocar su nueva residencia,
Madrid, a nivel de las capitales europeas. Sabatini se encuentra, así, en la encrucijada
de un haz de proposiciones reformadoras provenientes de diferentes círculos, tanto de
médicos como de militares, quienes orientaban su reflexión hacia el saneamiento
urbano, los grandes equipamientos colectivos de la capital, su rol funcional y de
recalificación dentro de la gran ciudad.
Por una parte, F. Sabatini promovió un vasto plan de saneamiento y
empedrado de las calles de la capital (1760)11. Cuando Carlos de Borbón se instaló en
España, Madrid era sin lugar a dudas la ciudad más sucia de toda Europa, sobre todo si
se le cree a Baretti, viajero italiano, quien la califica de
"cloaca máxima"12. Lo que es importante notar aquí, es que en Madrid, el monarca pudo
intervenir directamente en cualquier dominio lo que, en Nápoles seguía siendo de
estricta prerrogativa municipal (con la Deputazione genérale di Sanitá). Por otra parte,
Sabatini también participó en la reforma de hospitales, en una encrucijada entre
reflexión higienista, proposiciones reformadoras del sistema de asistencia, y
arquitectura de las Luces, con la construcción del gran Hospital General de Atocha13.

La discusión de este proyecto remonta a los últimos años del reinado de
11L. CERVERA

VERA, "FRANCISCO SABATINI Y SUS NORMAS PARA EL SANEAMIENTO DE MADRID", ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS, 1975, PP. 137-189; M. G.
SANZ SANJOSÉ Y J. P. M ERINO NAVARRO, "SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN MADRID, SIGLO XVIII", ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS, 1976, PP. 119-132. 12
C. SAGUAR QUER, "PROBLEMAS DE SALUBRIDAD PÚBLICA", EN CARLOS III: ALCALDE DE MADRID, OP. CIT., PP. 527-544.
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J. CALATRAVA, "FRANCISCO SABATINI

Y EL HOSPITAL GENERAL DE

MADRID",

EN

A. GAMBARDELLA (DIR.), FERDINANDOFUGA, 1699-1999. ROMA, NAPOLI, PALERMO,

NAPOLI , 2001, PP. 71-82.

Fernando
VI, con la proposición del ingeniero militar, José Hermosilla (a favor de la
construcción de un hospital moderno y no de un hospicio); en mayo de 1769, se nombra
a Sabatini arquitecto de ese edificio, y realiza un programa arquitectural que alcanza
dimensiones enormes, a la vez funcional y de propaganda (que expresa un nuevo
lenguaje de magnificencia real, con una monumental fachada en la calle de Atocha).
Para ello, es posible que se haya inspirado del primer proyecto de F. Fuga: el Real
Albergo de Poveri en Nápoles.

ESQUILACHE Y LA POLICÍA DE GRANOS
Desde los inicios de su reinado madrileño, el monarca intervino en otro dominio
que, como el higienismo, era en Nápoles totalmente administrado por el Gobierno
Municipal: los abastecimientos. En efecto, la anona estaba en manos del gobierno
municipal, el Tribunal de San Lorenzo, compuesto por seis representantes,
descendientes del patriciado, y un elegido del pueblo14. En Madrid, Municipalidad y
Gobierno central se repartían las competencias en materia de abastecimiento, ya que en
el transcurso del siglo XVIII el sistema se orientaba hacia una mayor centralización. En
1743, con la creación de la Junta de Abastos, el sistema de abastecimiento, desde la
compra del grano que se hacía a través de los comisarios quienes se encargaban de
transportar los productos a la capital hasta la fabricación del pan, pasaba bajo el
control del Consejo de Castilla.
El personaje determinante, en ese contexto, es Leopoldo de Gregorio marqués
de Vallesantoro y de Squillace, un hombre político siciliano quien, llegando a Nápoles
fue nombrado por Carlos de Borbón administrador general de aduanas. En 1753,

E. Alifano, Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento, Napoli, 1996; B. Marin, "Organisation annonaire, crise
alimentaire et réformes du système d'approvisionnement céréalier à Naples dans la seconde moitié du XVIIIe siècle", en B. Marin, C.
Virlouvet (dir.), Nourrir les cités de Méditerranée. Antiquité-Temps modernes, Paris, 2003, pp. 389417.
15
C. de Castro, Campomanes. Estado y reformismo ilustrado, Madrid, 1996.
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accedió al cargo de Secretario de Estado de Hacienda y se encargó particularmente de
los impuestos indirectos. A partir de 1755, pasó a ocupar la Secretaría de Estado de
Guerra, de Marina y Comercio y asumió, de facto, el puesto de Primer Ministro. Carlos
de Borbón no se separó de él y desde su partida a Madrid, siguió siendo uno de sus
principales ministros, conocido con el nombre hispanizado de Esquilache.
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Desde 1761, Esquilache había formulado un proyecto para liberar el comercio
de trigo. No obstante el proyecto se concretizó verdaderamente solo
cuando el fiscal del Consejo de Castilla, Campomanes15, presentó, en septiembre de
1764, su "Respuesta Fiscal sobre la abolición de la tasa del grano". La ley del 11 de julio
de 1765 libera de esta manera el comercio de granos, en España16. El contexto de esta
medida resulta interesante si se le dirige la mirada hacia Nápoles. En efecto, en ese
momento preciso, la inmensa metrópolis meridional estaba siendo azotada por una
terrible crisis de mortalidad, debido a una hambruna que reveló la total negligencia de
los Municipales en la gestión de sus abastecimientos públicos y que demostró todos los
límites del sistema17.
Las informaciones que transmite regularmente Tanucci, en una
correspondencia continua, al rey de España alarmado por la situación napolitana, su
cólera contra los representantes de la ciudad, su denuncia
contra un sistema público de abastecimiento pernicioso18, pudieron acelerar la toma de
decisión liberal en Madrid. Sin embargo, la aplicación de la ley fue difícil y compleja. La
pésima coyuntura de 1764 y 1765 retrasó su puesta en vigor; además los miembros de
la municipalidad se oponían a ella, lo que paralelamente provocó una reforma en la
administración municipal en la que entrarían en adelante diputados elegidos, con los
que el gobierno podía contar para apoyar el principio de la libre competencia en el
sistema de abastecimiento madrileño.
En Nápoles, liberar las actividades productivas de las trabas de la institución de la
anona, en un contexto donde el control político y social de la capital seguían siendo una
prioridad, era una elección difícil. Es por eso que, las medidas tomadas por los
Borbones a favor de una limitación del monopolio de los intermediarios entre el campo y
el mercado urbano y de una liberación del mercado interno a fin de desarrollar el sector
agrario, fueron vacilantes y tardías, pese a la publicidad que ya se había realizado,
desde 1765, respecto a las medidas que se iban a tomar en ese sentido en España. No
obstante, muchas voces se levantaron, sobre todo después de 1764, contra la anona y a
favor de la liberación del comercio de granos en el mercado interno y externo. Y es
precisamente en 1765 que aparece las Riflessionisull'economiagenerale dei grani,
traducción del tratado de ClaudeJacques Herbert sobre el libre comercio del grano con
una amplia introducción de Antonio Genovesi, quien a partir de 1754 era responsable
de la Cátedra de Economía Política de la Universidad de Nápoles. La hambruna había
puesto en relieve el conflicto que oponía la monarquía a los patricios de la ciudad en un

C. de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 1987; J. U. Bernardos Sanz,
"Madrid y la libertad de comercio de granos", en Equipo Madrid, Carlos III, Madrid y la
Ilustración, Madrid, 1988, pp. 103-124; J. U. Bernardos Sanz, Trigo castellano y abasto madrileño. Los arrieros y comerciantes
segovianos en la Edad Moderna, Junta de Castilla y León, 2003.
F. Venturi, "1764 : Napoli nell'anno della fame", Rivista StoricaItaliana, LXXXV, 1973, pp. 394-472.
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contexto político poco favorable para la monarquía.

En Madrid, la ley sobre la liberación del comercio de granos, asociada a otras
medidas de control de la población madrileña desembocó en el famoso "motín contra
Esquiladle" entre el 23 y el 26 de marzo de 1766 lo que obligó a la Corte a refugiarse en
Aranjuez19.
Esta revuelta, contra el ministro extranjero de Carlos III y sus reformas, tenía
como causa inmediata una impopular medida que reforzaba el control policial
madrileño, siguiendo las ordenanzas ya impuestas, con este mismo objetivo, en los años
precedentes. Así, el bando del 10 de marzo de 1766, precedida por la Real orden del 22
de enero de 1766, reglamentaba la vestimenta de toda la población masculina,
prolibiendo las capas largas y los clambergos a fin de facilitar la identificación de los
individuos. En los días subsiguientes, el pueblo y los alguaciles que se encargaban de la
aplicación de la norma se enfrentaron debido a algunos incidentes. Empero, la crisis de
subsistencia que labía leclo afluir a la capital numerosos campesinos hambrientos
(como en Nápoles de 1763 a 1764) estaba en la raíz de la revuelta. El alza de los precios
del trigo, en los meses previos al motín había alimentado el descontento de las clases
populares, atribuyendo la crisis al mal gobierno del ministro Esquilache.
La interpretación histórica de este evento, complejo, permanece difícil. Algunos
historiadores pusieron énfasis en la crisis de subsistencia, dentro un contexto de
liberalización del comercio de granos; en cambio, otros hacen incapié en la dimensión
política del episodio y la instrumentalización de las masas por elementos externos,
portadores de un proyecto político anti-reformador preciso, cuyo objetivo era la caída en
desgracia de Squillace y su remplazo por Ensenada. Sin embargo, se puede poner de
acuerdo para afirmar que los grupos conservadores (clero y alta aristocracia) fracasaron
en su tentativa de obstaculizar el movimiento reformador de Carlos III, quien, de hecho,
aprovecha del evento para terminar con el partido opuesto. El motín madrileño había
repercutido en varias ciudades del país en abril de 1766. El rey permanece refugiado en
su palacio de Aranjuez ocho meses, antes de volver a Madrid.
El gobierno persiste, justo después de los hechos, y sobre la base de los trabajos
realizados por la comisión de investigación guiado por Campomanes, en presentar el

18
P. Villani, "Una battaglia politica di Bernardo Tanucci: la carestia del 1764 e la questione annonaria a Napoli", en Studi in
memoria di Nino Cortese, Roma, pp. 611-666. 19
J. M. López García, El motín contra Esquilache, Madrid, 2006.
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episodio como un conspiración política preparado por los jesuitas.

Tras la desgracia de Esquiladle que marca un viraje importante, con el
alejamiento de los "ministros extranjeros" de la Corte de Madrid, el Conde de Aranda,
brillante militar, descendiente de una ilustre familia aragonesa, fue nombrado
Presidente del Consejo de Castilla, con la misión de restablecer el orden y consolidar la
autoridad del rey en la capital. Para ello, una de las medidas esenciales fue la reforma
del dispositivo de la Policía urbana - tradicionalmente con dependencia de los Alcaldes
de Sala, encargados de ejercer la justicia en los barrios de la ciudad y de preservar la
tranquilidad pública ejecutando periódicamente rondas diurnas y nocturnas20. La
reforma21 también introducía dos innovaciones esenciales: el fortalecimiento de la
inscripción territorial, para una mayor eficacia, de los Alcaldes de Casa y Corte, gracias
a la instauración de una nueva delimitación del espacio urbano en oclo cuarteles22, y la
ampliación de la jurisdicción civil y criminal de éstos jueces ; la creación de oficiales
subordinados a los jueces de cuarteles, los Alcaldes de Barrio, 64 en total, 8 por cuartel,
en estrecha relación con las comunidades de proximidad de los que eran, por sistema
electivo, la expresión directa. Estos agentes de mediación social permitían enlazar el
pueblo más pequeño de la capital con los más altos tribunales jurídicos y
administrativos responsables del mantenimiento del orden público.
El gobierno había visto la necesidad, tras la revuelta de Esquilache, de
introducir en el sistema policial madrileño oficiales subalternos que restablecieran la
confianza en la población local, en otros términos, el rey quería equilibrar el orden, en
parte, a través de una notoriedad reconocida por los estamentos "populares" y en cierto

J. L. de Pablo Gafas, Justicia gobierno y policía en la Corte de Madrid: la Sala de Alcaldes de Casa y Corte
(1583-1834), tesi doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de historia moderna, 1999. 2 1
Cédula de 6 de Octubre 1768. Ver E. Martínez Ruiz, La seguridad pública en el Madrid de la Ilustración, Madrid, 1988.
22

J. L. de Pablo Gafas, "Las circunscriptiones civiles en la Edad moderna, siglos XVI-XIX", en V. Pinto Crespo, S. Madrazo Madrazo
(dir.), Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX, Madrid, 1995, pp. 126-131 ; B. Marin, "Les polices royales de Madrid et de
Naples (fin XVIIIe-début XIXe siècle) et les divisions du territoire urbain", Revue d'histoire moderne et contemporaine, 50-1 : Espaces
policiers, XVIIe-XXe siècles, C. Denys y V. Milliot coord., 2003, pp. 81-103 23
J. Guillamón Alvarez, Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III. Un estudio sobre dos reformas
administrativas de Carlos III, Madrid, 1980 ; P. Cuesta Pascual, "Los Alcaldes de Barrio en el Madrid de Carlos III y Carlos IV", Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, 1982, pp. 36 3-390 ; B. Marin, "L'alcalde de barrio à Madrid. De la création de la charge à l'amorce
d'une professionnalisation (1768-1801)", en J.-M. Berlière, C. Denys, D. Kalifa, V. Milliot (dir.), Métiers de police. Être policier en Europe,
XVIIIe-XXe siècle, Rennes, 2008, pp. 165-175.

En Nápoles, dos instituciones se dividían las funciones de la policía: el tribunal de la Vicaria
con sus auxiliares de justicia, y la municipalidad. La
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modo independiente del Estado23.
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organización del "Popolo" (pueblo) era particularmente esencial para el
mantenimiento del orden local24, sobre la base de los capitani de los ottine (29
circunscripciones civiles "populares"), elegidos por la asamblea de jefes de familia y que
ejercían funciones de mediación y asistencia social dentro del vecindario. Numerosos
testimonios (de viajeros, administradores) elogiaban, en el siglo XVIII, la tranquilidad
que reinaba en esa gran ciudad de Europa, las revueltas casi inexistentes durante la
hambruna de 1763 a 1764 habían confirmado esa reputación.
Se podría suponer entonces que el sistema del capitano di strada sirvió de
"modelo" para la concepción de "Alcalde de Barrio" en Madrid. Sin embargo, hasta el
momento, ningún documento viene a corroborar esta hipótesis.
Para ello, tal vez sería necesario dirigirse hacia la Nueva España
donde pareciera que, desde el inicio de los años 176025, algunos cargos conocidos con
estos nombres habían sido implantados en algunas ciudades, bajo la proposición de los
Gobernadores de las Indias, para remediar los graves problemas de orden público. Por
ejemplo, en Guatemala, los alcaldes de barrio fueron creados a principios de los años
1760 y se encuentra esta misma denominación en Perú a partir de 1767. Se necesitaría
una investigación suplementaria para esclarecer esta afirmación y poder entender hasta
que punto le sirvió a Madrid la referencia de estos cargos para la puesta en marcha de
una nueva reforma policial. En todo caso, es probable que el motín de 1766 haya
constituido el inicio de una ruptura, produciendo un distanciamiento entre el gobierno y
la corte de Madrid con relación a sus raíces napolitanas.

B. Marin, P. Ventura, "Les offices 'populaires' du gouvernement municipal de Naples à l'époque moderne. Premières réflexions",
Mélanges de la Casa de Velázquez, 34-2 : Couronne espagnole et magistratures citadines à l'époque moderne, 2004,
pp. 115-139. 25
Ver la conferencia presentada por J. Dym, "La Policía de Nueva Guatemala: la disputa de los Alcaldes de Barrio, 17611821", VII
Congreso
de
Historia
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Tegucigalpa,
Honduras,
Julio
2004
[http://hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/Contenidos/hca/cong/mesas/cong7/docs/ 1_15.doc].
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A minha genuína relutância em tratar este assunto, tem como principal
fundamento o facto de a investigação não estar ainda desenvolvida ao ponto de permitir
a redacção de um texto coeso, encadeado, coerente. Põe apenas em perspectiva e
relação histórica um conjunto de dados recolhidos na interpretação autónoma de
alguns dos fenómenos urbanísticos, monumentais e arquitectónicos que, em boa
medida, ainda hoje marcam algumas das cidades capitais da cultura portuguesa. E logo
aqui se estabelece uma confusão, pois é de cidades capitais e não apenas das capitais a
que pareço estar a referir-me. Será?
De facto apresento-me aqui com um discurso que traduz a fase embrionária e
de questionamento com que sempre se dá início a um processo de investigação. Por isso
desde logo se me impõe começar pela clarificação de alguns termos, designadamente
capital e corte, que são conceitos e entidades vinculadas, mas não coincidentes, como
por vezes alguns parecem querer fazer valer. Para melhor o entender, nada como
começar por traçar as suas etimologias, as quais evoluíram consideravelmente com o
uso oficial das línguas saídas do Latim.
O termo corte que aqui nos serve de mote, tem só por si uma ampla panóplia de
significados e aplicações, as quais me dispenso de listar, mas faz parte de uma bem
mais ampla família de termos derivados do étimo latino cohort. Espacialmente esta
matriz linguística tem como significado base algo como "recinto" e é disso que dão conta
os seus principais derivados.2 Cour no Francês, cortile no Italiano e court no Inglês são
evidências imediatas, mas terá sido precisamente no Português, quiçá também no
Espanhol, que esta base etimológica terá tido maior fortuna crítica.

E importante notar que o significado que aqueles termos têm em outras línguas
1 Esta comunicação visa dar ordem preliminar a um conjunto de dados e reflexões que ten ho vindo a coligir de forma dispersa em torno
do tema da capitalidade na cultura do território portuguesa. Por isso é com um ênfase muito especial que agradeço o convite que Júnia
Furtado e Cláudia Damasceno me dirigiram para estar aqui. Não apenas pelas razões habituais, mas porque foi mesmo um estímulo, a
imposição da necessidade de iniciar algoque há muito quero fazer.
2 A resumida explanação que aqui se inicia resulta, incontornavelmente, do recurso a um conjunto de dicionários de que os mais
determinantes foram Antenor NASCENTES (1966) — Dicionário Etimológico Resumido. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro. 1966
e António HOUAISS, Mauro de Salles VILLAR e Francisco Manuel de Mello FRANCO, editores, (2001) — Dicionário Houaiss de Língua
Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates. 3 vol.s, 2003.

se esbateu nas ibéricas, o que se deve ao facto de, por influência da islamização, o tipo
de espaços que designam terem conformações e composições espaciais específicas, que
tornam mais apropriada a utilização do termo pátio, proveniente do étimo, também
latino, patulus. Não há tradução directa ou óbvia deste termo para as línguas francesa,
italiana, inglesa, etc., pois nas suas culturas arquitectónicas não sobreviveram espaços
com as características dos impluviae da arquitectura doméstica romana, o que não
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deixa de ser curioso, em especial em Itália e, no imediato, só se pode explicar pela muito
menor intensidade e duração da sua islamização.
Num outro segmento, em Portugal o termo corte apurou-se, por exemplo, como
acrónimo na designação de aglomerados rurais, em especial no sul de Portugal. Santa
Rosa de Viterbo3 encontrou um rol de significados precisamente nessa direcção: casal,
quinta, abegoaria e ainda o prédio rústico com tudo o necessário para a lavoura. Num
trabalho que há meia dúzia de anos fiz sobre a evolução urbanística de Coimbra,4
coleccionei diversas referências documentais coevas do processo de fundação da
nacionalidade portuguesa (1a metade do século XII) às curtis, que mais não eram que os
conjuntos residenciais das principais famílias da cidade, todas agregadas por um
recinto central descoberto. Igual sucedia em cidades do ocidente peninsular como
Santarém, Evora, Leão, Astorga, Ourense, Zamora, etc. Em Leão (a norte da Península)
e Granada (a sul) ainda hoje subsiste o corrale como um tipo específico de habitações
em torno de um pátio colectivo.
Voltemos ao nosso âmbito. Em Português corte tem significados que vão desde o
recinto de reunião do gado — lembremos ainda o curro que é específico aos touros — até
ao recinto onde se reúne e reside a entourage do monarca, a corte real. Claro que sendo
esta itinerante, a ponte (a evolução semântica do espaço para o grupo que lhe dava
identidade) cedo se estabeleceu. Igual sucedeu com um significado paralelo, corte de
guerra, obviamente provinda da utilização romana de cohort para designar cada uma
das dez unidades que compunham uma legião. A corte de guerra de um senhor era, a
princípio, que o local onde o seu exército estava aquartelado, acampado, estabelecido,
quer o próprio grupo.

Fiquemos por aqui, pois como facilmente se percebe é possível ir longe na
3 Joaquim de Santa Rosa de VITERBO (1798/9) — Elucidario das palavras, termos, e frases, que em Portugal antiguamente se usarão
e que hoje regularmente se ignorão... Lisboa: 2 vol.s, 1798/9.
4 Walter ROSSA (2001) — DiverCidade: urbanografia do espaço de Coimbra até ao estabelecimento definitivo da Universidade.
Coimbra: (edição policopiada) dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. 2001.

genealogia da família etimológica portuguesa de cahors. O que de tudo isso é mais
interessante para nós é o facto de na matriz, corte ser essencialmente um espaço. Como
corolário registe-se como, também para Coimbra, recenseei uma série de referências
documentais, ainda em latim, que demonstram que o Paço Real de Coimbra era também
então entendido como curtis. Mais interessante é que já em Português seja o próprio rei
D. Fernando (13451383) quem, em carta de 1377, designa o seu pátio — hoje o Pátio do
Paço das Escolas (Universidade de Coimbra) — como "curai dos nossospaaços"5 E,
claro, o termo cortiço que tanto usam aqui no Brasil, é mais um da longa etimologia de
cohors.
Se a pista etimológica para o conceito de corte permite desenvolver um contexto
com alguma especificidade na nossa cultura, já o mesmo não parece suceder com o de
capitai. Aliás tudo me leva a crer que a cultura que até hoje mais explorou a sua origem
e significação foi a francesa.
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Fixemo-nos entretanto no legado de um distinto investigador e teórico de
arquitectura italiano. Na sua famosa obra L'Europe des capitales 1600-1700, Giulio
Carlo Argan6 deu origem precoce a um paradigma que não tendo sido essa, de forma
evidente, a sua intenção, ainda hoje bloqueia parcialmente a percepção global do
conceito. Basta abusar um pouco e invocar o título de uma outra sua obra — História da
Arte como História da Cidade7 — para confirmar como a abordagem que ele faz do
conceito de capital, vai no sentido de se fixar no tempo, o século XVII, em que a
capitalidade passou indubitavelmente a implicar um programa urbanístico e
arquitectónico específico, cuja tónica é a da monumentalidade e magnificência. Argan
considerou a capital uma forma urbana tipicamente barroca e a representação
monumental da ideologia do poder, aqui retomando um conceito anteriormente
estabelecido e desenvolvido por Lewis Mumford.8 Mas se a capital é indubitavelmente
um lugar de poder não é, necessariamente, o lugar do Poder. Pela sua própria natureza
este não emana do seu suporte físico, ainda que dele se possa servir instrumental e
continuadamente. Será que antes desse patamar estético-urbanístico não se utilizava o
termo e que antes da sua utilização específica a existência de cidades capitais não era já
um facto? A Roma caput mundi do plano de Sisto V (1521-1590) de 1588 já não seria a
capital da cristandade? Entre os especialistas é hoje consensual a aplicação, ainda que
avant- ia-ietttre, para as sedes urbanas do poder na Idade Média.9

Regressando à pista etimológica, no caso do termo capital estamos também
perante um étimo óbvio: os caput ou capitis latinos10, os quais eram utilizados pelos
romanos para designar a cabeça de um corpo e também a pena máxima. Já
5 TT, Chancelaria de D. Fernando, liv. 2, fl.s 68v e 69. Documento publicado por Maria Helena da Cruz COELHO (1992) — A Feira de
Coimbra no contexto das Feiras Medievais Portuguesas. Ócio e Negócio. Coimbra: Inatel.1998: 38-39.
6 Giulio Carlo ARGAN (1964) — The Europe of the capitals: 1600-1700. Genève: Albert Skira. 1964.
7 Giulio Carlo ARGAN (1984) — História da Arte como História da Cidade. São Paulo: Martins Fontes. 1995.
8 Lewis MUMFORD (1961) — A cidade na história, suas origens, transformações e perspectivas. S. Paulo: Martins Fontes. 1982.
9 Gérard SABATIER e Rita Costa GOMES, coord. (1998) — Lugares de Poder. Europa. Séculos XV a XX. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian. 1998.

contrariamente ao que é vulgar depararmo-nos em discursos ditos e escritos, o termo
capitólio tem raiz diversa, a qual é capitulum, ou seja, a reunião de um corpus colegial.
Mas se a Colina do Capitólio em Roma corresponde ao local de reunião da tríade
Júpiter, Juno e Minerva, a verdade é que esse facto e a sua especificidade topográfica
concorrem também na ideia de topo, ou seja, de cabeça. Não admira pois que os autores
seiscentistas, coevos da Europa das capitais de Argan, tenham estabelecido esse mix
etimológico entre capitólio e capital, no qual e no fundo, um acaba por legitimar o outro.
Vamos então até ao caso francês. Ali o termo capital aparece como adjectivo em
torno de 1200. De uma significação baseada na sua utilização romana, já no final do
século XIV surge alargada à designação de coisas essenciais ou de grande importância.
Formou-se então como substantivo nos dois géneros e no início do século seguinte
surge já aplicado a cidades. Na forma substantiva — la capitale — passou a designar
núcleos urbanos que, por qualquer razão, detinham especial importância num
determinado âmbito territorial.
Com efeito, se em 1403 o monarca francês Carlos VI (1368-1422) — ou quem o
substituía em virtude da sua doença psíquica — atribuía a Paris o título, ainda algo
genérico, de "principale ville" de França, já em 1415 uma sua referência oficial àquela
cidade surge com uma expressão mais precisa e inovadora: "notre dite ville ets la
souveraine et la capitale de notre royaume Paris era pois explicitamente já no início do
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século XV a capital de França, mas o rei e a corte mantiveram-se essencialmente
itinerantes até, pelo menos, aos finais do século XVI. E esta constatação é essencial,
pois aqueles que negam a existência do conceito de capital antes de Seiscentos,
fazem-no essencialmente com base no facto de a corte ser itinerante.
Para além de muitos outros factos conhecidos de ordem geográfica, económica,
militar, social e até política, um dos que mais terá contribuído para a consolidação da
capitalidade parisiense, terá sido a legitimação sacra estabelecida em torno do panteão
em que no fundo se transformou a Abadia de Saint-Denis, muito em especial após a
canonização de Luís IX (1214-1270), ou melhor, de S. Luís, em 1297.

E é por aí — pelo tema do panteão — que podemos entrar, finalmente, em
10 Judi LOACH (1998) — Lyon versus Paris: claiming the status of capital in the middle of the 17th century. Lugares de
Po der. Europa. Séculos XV a XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1998: 261.

Portugal. A geografia dos sepultamentos régios portugueses ao longo da Idade Média12,
bem como as dos demais reinos ibéricos, não verificam a adopção desse modelo francês,
o que só pode traduzir a extraordinária itinerância do rei e da sua corte, mas também o
seu recorte no território. Uma maior permanência em Lisboa só é sensível a partir da
Restauração (1640-1667), ou seja, de meados do tal século da Europa das Capitais. O
interesse e o zelo de D. Manuel I (1495-1521) foi uma excepção pontual imediatamente
contrastada pelo desprezo que o seu sucessor, D. João III (1521-1557), demonstrou pela
capital do já vasto Império.
De facto a corte parava muito pouco em Lisboa, mas já então não havia
qualquer dúvida que era aquela não apenas a capital portuguesa, mas a verdadeira
caput mundi. Com perspectivas muito diferentes sobre a cidade, nem Damião de Góis
em 155413 nem Francisco d'Holanda em 157114 deixaram de convergir nesse facto.15 E,
como veremos, foi no sentido da sua afirmação enquanto tal, que se despenderam muito
consideráveis meios e esforços ao longo de todo o reinado de D. João V (1707-1750) e em
boa medida só assim se entende o partido urbanístico da reconstrução do centro da
cidade após a catástrofe iniciada pelo Terramoto do dia 1 de Novembro
de 1755.
Mas disciplinemo-nos e recuemos até ao início da nacionalidade. Desde a
conquista de Coimbra por Fernando Magno (1016-1065) em 1064, que a fronteira entre
cristãos e muçulmanos estabilizara a norte do vale do Tejo, com Coimbra de um lado e
Santarém e Lisboa do outro. Desde então e até à instalação de D. Afonso I, ou melhor, D.
Afonso Henriques (1109-1185) em Coimbra em 1130, dois anos após a Batalha de S.
Mamede — que na realidade é o primeiro grande marco do processo de fundação da
nacionalidade portuguesa —, recompusera-se o Condado Portucalense na pessoa dos
seus pais. Estesresidiram com maior constância no Castelo de Guimarães, a poucos
quilómetros de Braga, o grande centro episcopal do território e sua cidade de
11 Marino BERENGO (1985) — La capitale nellEuropa d'antico regime. Le città capitali. Bari: coord. de Cesare De Seta, Laterza. 1985:
9. Para esta temática na sua globalidade medieval veja-se R. MOUSNIER (1962) — Paris capitale politique au Moyen Age et dans les
temps modernes (environ 1200 à 1789). Paris. Fonctions d'une capitale. Paris: Hachette. 1962: 39 -40. Ver também a bibliografia
específica produzida por Charles Tilly.
12 Na 1a Dinastia: D. Afonso Henriques (1185, Coimbra), D. Sancho II (1211, Coimbra), D. Afonso II (1223, Alcobaça), D. Sancho II
(1248, Toledo), D. Afonso III (Alcobaça, 1279), D. Dinis (1325 Odivelas), D. Pedro (Alcobaça, 1367), D. Afonso IV (1357, Sé de Lisboa), D.
Fernando (1383, Santarém). Na 2a Dinastia temos já a tentativa de sistematização de um panteão: de D. João I a D. João II na Batalha
e, depois, nos Jerónimos, ambos locais de evidente legitimação dinástica.
13 Damião de GÓIS (1554) — Descrição da Cidade de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte. 1988.
14 Francisco d' HOLANDA(1571) — Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte. 1984.
15 Em trabalhos anteriores tenho vindo a destacar a importância da comparação destes dois textos na compreensão cabal da Lisboa de
Quinhentos. Veja-se, entre outros, Walter ROSSA (2000) — Lisbon's waterfront image as allegory of baroque urban aesthetics. Circa
1700: Architecture in Europe and the Americas. Washington: ed. Henry A. Millon, (Studies in the History of Art, 66) National Gallery of
Art. 2005: 160-185, também publicado em Walter ROSSA (1989-2001) — A urbe e o traço: uma década de estudos sobre o urbanismo
português. Coimbra: Almedina. 2002: 87-121.
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sepultamento.

Braga era o centro de um território onde a ausência de pólos urbanos era
inversamente proporcional ao número de senhores feudais, todos aspirando à
hegemonia e não pretendendo ceder soberania. O jovem Conde Portucalense tinha,
simultaneamente, de se afastar desse contexto feudal e dar um sinal de retoma na
progressão cristã para sul. A escolha óbvia era Coimbra e desde então começou a
designar-se rex.
Contrariamente ao que uma historiografia orientada pelo folclore estabeleceu, a
primeira capital portuguesa não foi Guimarães mas, de facto, Coimbra. Como suporte
desta afirmação basta-me recorrer aos dois maiores vultos da renovação da história
medieval portuguesa empreendida nas últimas décadas: A. H. de Oliveira Marques16 e
José Mattoso, este em diversas obras, mas muito em especial na sua bem recente
biografia do fundador, D. Afonso Henriques17.
Ali lemos: "Desde a sua conquista por Fernando Magno em 1064, que Coimbra se
podia considerar a cidade mais importante de Portugal" (Mattoso, 2007: 147). "... a
instalação de Afonso Henriques em Coimbra, ao mesmo tempo que confere uma força
enorme à corrente cultural e institucional de carácter mediterrânico, encaminha o futuro
do país para a síntese que absorve não só a separação entre o condado de Portucale e o
de Coimbra mas também a oposição cultural entre o Norte e o Sul, para os integrar numa
só entidade política, apesar de nela continuarem a existir regiões com características bem
diferentes uma das outras." (Mattoso, 2007: 111). E por último: "Não me parece
necessário referir mais elementos para compreender a vinda de Afonso Henriques para
Coimbra. O príncipe instalou-se na cidade mais importante do condado pelo número de
habitantes, pela sua importância económica, social e militar e pelo seu dinamismo
cultural" (Mattoso, 2007: 149).
Estes são excertos de uma síntese elaborada a partir da realidade global do
processo histórico português, mas têm espelho na analise que eu próprio fiz das
transformações urbanísticas na cidade nesse mesmo período. É um tema ingrato, pois a
grande maioria dos vestígios materiais já desapareceram, e a sua exposição e
fundamentação capazes exigir-nos-iam aqui muito tempo. Tentarei, contudo, indiciá-lo.

16 A. H. de Oliveira MARQUES (1996) — D. Afonso Henriques: rei portucalense ou rei português. D. Afonso Henriques e a sua época,
Actas do 2° Congresso Histórico de Guimarães. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães / Universidade do Minho. vol. 1,
1996:
25-31.
17 José MATTOSO (2007) — D. Afonso Henriques. Lisboa: Temas & Debates. 2007.
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Entre as cidades de então no actual território português, Coimbra contava com
a maior área circunscrita por muralha, 22 hectares. Refira-se que Lisboa e Évora
tinham 16, Braga e Silves 15 e o Porto 4. A cidade era palco de um comércio fluorescente
entre cristãos e muçulmanos, numa verdadeira ponte entre o norte e o sul, mas também
entre o litoral baixo e o interior serrano.
Foi precisamente com a construção em 1132 de uma ponte sobre o Mondego —
o rio que liga Coimbra ao mar — que D. Afonso I não só uniu o norte que tinha, mas não
dominava em absoluto, com o sul que pretendia conquistar. Para além da utilidade e
simbolismo, foi a primeira obra pública da monarquia e da soberania portuguesas, rara
em largas décadas durante as quais o investimento senhorial era feito em edifícios
religiosos ou defensivos.
Claro que nesses domínios D. Afonso I não poderia deixar de pontuar. Não só
renovou as muralhas dotando-as de um então revolucionário sistema de torres que
viabilizava a passagem de um sistema de defesa passivo a activo, como renovou
radicalmente todas as estruturas religiosas da cidade, incluindo as cinco igrejas
paroquiais, a sé e o paço episcopal, este erguido sobre as ruínas do antigo fórum
romano. Essa acção foi particularmente expressiva, pois algumas delas tinham sido
erguidas ou renovadas menos de meio século antes. Note-se que à reforma
arquitectónica se associou um luxuoso programa de instituição de colegiadas em todas
elas, facto então inédito em toda a Europa.
Para além de uma impressionante afirmação de poder económico e de
concretização, este programa tem implícita uma verdadeira guerra para a imposição do
rito católico romano à fortíssima tradição local de prática dos ritos peninsulares do
cristianismo moçárabe. Se a diferença de ritos implicava diferenças sensíveis na
composição dos espaços, em muitos outros lugares a adaptação foi-se fazendo
paulatinamente, sem o recurso a essa verdadeira afirmação de força em que se
constituiu a renovação do parque imobiliário religioso de Coimbra com D. Afonso I. Foi
a mais profunda e sistemática substituição em toda a Península Ibérica da arquitectura
religiosa da Alta Idade Média pelo românico.
Dessas obras de renovação a mais marcante foi, precisamente, a da catedral, a
velha Sé Velha de Coimbra, a qual veio substituir a catedral moçárabe erguida
imediatamente após a conquista cristã de 1064 sobre a mesquita. Aliás, foi a partir do
respectivo minar que se obteve a isenta torre dos sinos. As maiores dimensões do novo
edifício e a sucessiva construção do claustro, introduziram alterações muito sensíveis
no complexo arruado urbanístico da cidade.
Tão importante quanto a ponte e mais do que a própria sé, foi a construção,
desta vez de raiz e em ensanche ao perímetro muralhado, do Mosteiro Agostinho de
Santa Cruz. Além do impressionante conjunto edificado e da sua fortuna histórica,
note-se também o facto de ter dado origem ao mais precoce bairro de matriz regular da
urbanística portuguesa, pelo menos até hoje identificado, implantado precisamente no
espaço compreendido entre o mosteiro e o rio. Foi uma operação imobiliária de grande
sucesso económico, mas também de grande impacto urbanístico, pois consolidou o
desenvolvimento da zona baixa da cidade, então numa enorme explosão graças ao
comércio também potenciado pela residência da corte.
Porém, para quem conhece a história medieval de Portugal, a importância do
Mosteiro de Santa Cruz é outra: foi ali que pela primeira vez o Estado português instalou
a sua chancelaria e foram os seus monges quem, junto da Santa Sé, obteve o
reconhecimento da soberania autónoma da monarquia portuguesa. Não foi pois por
acaso que, a meio da sua construção, o programa do edifício contemplou a criação de
um panteão real emulando as características do panteão real do reinado do qual
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Portugal saiu em secessão, o reino de Leão e Castela. Com efeito a torre nartex que
outrora compôs a fachada da Igreja de Santa Cruz de Coimbra, não era mais do que um
émulo, arquitectonicamente mais feliz, da torre que ainda hoje se ergue aos pés do
panteão régio da Colegiada de Santo Isidro de Leão. Ali se fizeram sepultar os dois
primeiros reis de Portugal e as suas famílias. Tudo num processo elíptico de
legitimação.
Assim concluo esta abordagem àquilo que não hesito em designar por
capitalidade coimbrã, a primeira de Portugal. Note-se que se trata de uma capitalidade
estabelecida não apenas pela mais frequente residência do rei e da sua corte, mas
essencialmente pela fixação do seu cartório e, essencialmente, por um programa
arquitectónico-urbanístico monumentalizante. E se Coimbra foi a primeira capital
portuguesa e Portugal a primeira nação europeia a encontrar como referente um
território correspondente, então Coimbra foi a primeira capital europeia e, assim, do
Ocidente.
Desçamos então e, finalmente, até Lisboa. Lisboa foi conquistada sob D. Afonso
I aos mouros no mesmo ano que Santarém, 1147. A conquista desta última implicou o
pagamento de uma promessa através da construção de uma nova abadia real, a de
Alcobaça, a qual veio a desempenhar funções similares a Santa Cruz de Coimbra,
incluindo três sepultamentos régios. Mas ali não havia urbanidade e, não só por isso, a
questão da capitalidade nem se coloca. Por sua vez também em Lisboa D. Afonso I
ergueu uma grande estrutura monástica, em muito à imagem de Santa Cruz de
Coimbra. Com efeito a ordem era a mesma — Cónegos Regrantes de Santo Agostinho —
e ali fez guardar as relíquias de S. Vicente trazidas de Sagres, seu patrono, bem como da
cidade. Assim nasceu o Mosteiro de S. Vicente de Fora.
A conquista de Santarém e Lisboa dotava o reino emergente de um dos
principais eixos de circulação interna da península e também da ainda hoje mais fértil
área agrícola do país: a bacia do rio Tejo. Por outro lado a conquista desses já então
populosos e comercialmente dinâmicos centros urbanos, contribuiu de forma indelével
para a legitimação da nova soberania/monarquia. Lisboa tem o que Coimbra nunca
teve: um excelente porto, ainda por cima bem mais acessível a partir do Mediterrâneo e
aberto a um mar mais bonançoso que o do norte do país. Tudo isso bem como a maior
proximidade e operacionalidade no processo da reconquista cristã e consolidação das
fronteiras, que se prolongou até aos finais do século XIII, levaram a que a instalação das
estruturas do gestante Estado português ali se fossem sedimentando,
independentemente da itinerância da corte e do rei.
Cada vez mais era em Lisboa que o rei encontrava apoio financeiro e social para
as suas políticas, sendo determinante o papel da população lisboeta em processos
cruciais para a manutenção da soberania, como o da crise de 1383-1385 do qual saiu
legitimada a segunda dinastia, a de Avis. A capital serve o rei, mas não tanto a corte.
Embora a visite com frequência, de facto não se pode dizer que aquela cedo ali se tenha
fixado. Na realidade foi estadiando um pouco mais ao longo do baixo Tejo do que em
qualquer outra área do reino. Era necessário manter a vigilância sobre um território
ainda sob ameaças externas e de secessão interna, situação que se manteve, pelo
menos, até ao despontar do processo da expansão ibérica no século XV.
Pese embora estarem ainda por concretizar o levantamento dos itinerários
régios portugueses, sabemos deles o suficiente para estabelecer algumas sínteses. Por
exemplo, depois de D. Manuel I e até ao advento do caminho de ferro, monarca algum se
deslocou a norte de Coimbra e a sul da zona de Évora. D. Sebastião (1557-1578) foi o
último a subir até Coimbra e D. Filipe II (1527-1598) até Tomar. Os monarcas e a corte
portuguesa até à ida para o Rio de Janeiro, em1808, acabaram por cristalizar a sua
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itinerância e residência segundo dois eixos: o do Baixo-Tejo, com apoio nos paços de
Vila Franca, Salvaterra, Almeirim e Santarém; o do Alentejo, segundo a via que de
Almada ligava a Évora e Estremoz, passando por Montemor. Com o advento da
Restauração e da Dinastia dos Braganças em 1640, a nova família real, não tanto a
corte, passaram também a visitar Vila Viçosa — na prática a casa mãe bragantina, onde
estão os panteões dos duques e das duquesas — indo assim um pouco para além de
Évora.
No círculo de Lisboa temos de inscrever os paços de Sintra, Xabregas, Alcântara
e, já no século XVIII, Belém. Na própria cidade os monarcas contavam inicialmente com
a Alcáçova e S. Martinho, mas foi a morada que em finais do século XV D. Manuel I criou
no extremo poente da Rua Nova, cintando de norte a Ribeira das Naus, que acabou por
se desenvolver o principal complexo palatino da cidade até à renovação urbanística
implementada pelo Marquês de Pombal (1699-1782) a partir de 1755. A criação de uma
reggia, fortemente intentada por D. João V ao longo de todo o seu reinado para a actual
área de Campo de Ourique, depois confirmada pelo master plan pombalino, acabou por
ser parcialmente implementada na Ajuda, mas foi literalmente truncada pela
intempestiva transferência da corte para o Rio em 1808.
Por razões essencialmente económicas, geográficas e sociais Lisboa acabou
efectivamente por se impor como caput do Reino. No contexto da expansão, uma vez
mais as excelentes condições do porto — únicas no reino — levaram a que Lisboa
reafirmasse a sua centralidade e desenvolvesse, então de forma expressiva, a sua
macrocefalianacional e imperial. Curiosamente foi essencialmente esse facto que, como
há pouco referi, a tornou grada a D. Manuel I, que se empenhou na sua renovação e
estruturação urbanística, e impraticável a D. João III (1502-1557).
Na realidade a cidade crescera com pouca ordem e ainda menos planeamento,
sendo, mesmo para a época, altamente deficitária em tudo quanto dizia respeito a
infra-estruturas sanitárias, embora não tanto nas sociais. Para além dos cada vez mais
frequentes e prolongados surtos de peste, em 1531 sofreu os efeitos de um terramoto
que se suspeita ter sido ainda mais forte que o de 1755. Só que então ninguém se
preocupou de forma integrada com a reconstrução e a cidade reergueu-se igual a si
própria, ou seja, mal.
Só assim se entende o real interesse de D. João III por Évora, na qual pousou
com grande frequência e por longos períodos de tempo, com especial destaque para o
intervalo definido, precisamente, pelo ano do terramoto e 1537. Neste último, aliás,
dá-se um facto que, apesar de insistente investigação ainda não se conseguiu
interpretar: a decisão de instalar definitivamente em Coimbra, não em Évora como
então se esperava, a renovada Universidade Portuguesa. São alguns os que consideram
que neste intervalo Évora foi, de facto, a capital do Império18. Mas nós já aqui vimos
como a presença da corte e do rei não eram então factores determinantes de
capitalidade.
Sabia-o Filipe II que teve o desejo, mas não o ensejo, de em Lisboa sediar os
seus Impérios. O seu antecessor, D. Sebastião — ou melhor, os seus regentes —
também pouco fizeram pela capital, mas o primeiro soberano português da dinastia dos
Áustrias dotou-a de um palácio real com preponderância urbanística, não apenas pela
reforma das confusas estruturas manuelinas, mas essencialmente pela aposição, em
remate sobre o rio, de um icónico torreão e pela consubstanciação do terreiro que, à
imagem do de Madrid, permitia a sua fruição urbana e a realização de todos os
principais rituais públicos do Poder.

26

Para a libertação do espaço do terreiro foi necessário demolir a obra, ainda em
curso, de uma basílica em honra de S. Sebastião na qual se pretendia guardar uma
relíquia — um braço — trazida por Carlos V (15001558) do Saque de Roma e oferecida a
D. João III.19

18 Maria de Deus Beites MANSO (1990) — Évora, capital de Portugal 1531-1537. Itinerários de D. João III. Lisboa:
dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 2 vol.s, 1990
19 Este episódio e todo o contexto urbanístico do Paço da Ribeira em Quinhentos foram tratados em Walter ROSSA (2002) —
Lisboa Quinhentista, o terreiro e o paço: prenúncios de uma afirmação da capitalidade. D. João III e o Império, Actas do Congresso
Internacional Comemorativo do Nascimento de D. João III. Lisboa: CHAM (Universidade Nova de Lisboa) e CEPCEP (Universidade
Católica Portuguesa). 2004: 947-967.

Na realidade foi esta relíquia que acabou por determinar o nome de D. Sebastião, o rei
cujo desaparecimento na Batalha de Alcácer-Quibir em 1578 despoletou o processo que
conduziria à união das coroas ibéricas em D. Filipe II. D. Sebastião desaparecera sem se
saber se morrera e eram muitos os que achavam que um dia regressaria, ideia que se
transformou num dos maiores mitos da história e da cultura portuguesas.
A basílica a S. Sebastião e a sua relíquia frente ao paço eram um embaraço que
Filipe II não podia tolerar, o que o levou a mais um acto mecenático de grande impacto
na cidade: a renovação integral segundo um projecto impressionante do Mosteiro de S.
Vicente de Fora, no qual se reuniram às relíquias de S. Vicente o braço de S Sebastião.
Simbolicamente uniam-se dois símbolos da soberania portuguesa de antanho pelo
desígnio do novo monarca de uma nova dinastia. O terramoto de 1755 encarregou-se de
apagar os vestígios de todo este discurso do poder filipino, tal como também o fez com o
discurso de D. João V.
Razões de ordem vária e fáceis de supor, levaram a que o projecto da
capitalidade lisboeta de Filipe II não se concretizasse. Contudo, manteve-se a sua
função autónoma como capital do Império Português. Aliás todos os órgãos de governo,
incluindo os vice-reis e a respectiva, mas mitigada, corte, passaram a ali residir em
permanência. Um dos principais projectos filipinos para a capital, a renovação do
sistema de abastecimento de água romano baseado num aqueduto, acabou por não
acontecer, pois por mais de uma vez o dinheiro sofridamente arrecadado para o efeito à
população através de um imposto específico, foi desviado para fins mais fúteis e
urgentes.
Os primeiros reis da dinastia brigantina — D. João IV (1604-1656), D. Afonso VI
(1643-1683) e D. Pedro II (1648-1706) — a braços com todo o processo da Restauração,
pouco ou nada puderam fazer pela renovação urbanística da capital em capital, na tal
centúria em que isso foi levado a cabo nas principais capitais europeias. E aqui
impõe-se-nos mais um pequeno desvio até França.
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Sabemos como, por diversas razões, mas mais directamente por causa dos
distúrbios da ordem ali ocorridos entre 1648 e 1653 habitualmente designados por
Frondas, em 1669 Luís XIV (1614-1715) encarregou os arquitectos Louis le Vau
(1612-1679) e André le Nôtre (16131700) de levarem a cabo uma profunda reforma no
Chateaux de Versailles, com vista a ali instalar a sede dos seus Estado e Corte. A par
com objectivos áulicos e de magnificência, o controle apertado dos pares do reino era
um dos mais evidentes desideratos desta iniciativa inovadora.
Dispensemos aqui outros detalhes do processo e do projecto. Em 6 de Maio de
1682 foi formalmente feita a instalação, ou seja, a inauguração da primeira
capitalconstruída em todo o mundo para esse específico efeito. Tinha também como
resultado a união efectiva, formal e funcional entre a corte e a capitalidade. Tudo isso e
o que para aqui reporta é por demais conhecido, mas não tanto o primeiro texto de
reflexão publicado sobre a matéria: Alexandre Le Maître (1682) — La métropolitée, ou de
l'établissement des villes capitales, de leur utilité passive et active.... Amesterdão: B.
Boekholt, pour J. Van Gorp. 1682. Note-se, sobretudo, como o ano de edição é o mesmo
da inauguração do Palácio de Versailles.
Toda a obra tem um enfoque económico, defendendo a banca, a bolsa e o
comércio livre, num claro alinhamento pelo mercantilismo. Mas é bem mais liberal do
que isso, pois adopta também uma defesa absoluta da segurança e da liberdade, o que
só por si encerra logo algumas críticas ao modelo político de Luís XIV. Um dos seus
aspectos mais curiosos é a introdução do conceito de capitalidade metropolitana, ou
seja, da primacia de uma das capitais sobre as demais de carácter regional, o que faz
sentido no âmbito de estruturas estatais de modelo federativo ou imperial.
Outro aspecto curioso é a quase obsessiva preocupação em justificar a absorção
de recursos do país pelas estruturas governativas e a escassa produtividade destas e da
própria metrópole ou capital. Argumenta com o retorno proporcionado pela
complementaridade. É o que, em síntese, se pode depreender da seguinte frase "En un
mot, la Ville Capitale protege le pays & le peuple, expose leur biens & et les fait valoir, &
ceux-cy font fleurir la Capitale."
(p.7)
Não me podendo alongar sobre este tratado de Le Maître, importa, contudo,
fixar algumas das recomendações de ordem mais objectiva. Recorro, por exemplo ao
título do capítulo X (p. 25): "Que comme dans la vei Champêtre ou dans les villages il n'y
a que lespaisans, on devoit distribuer les Artisans dans les petites Villes, & n'avoir dans
les grandes Villes, ou les Capitales que les gens de tête, & les Artisans absolumente
necessaires." Três páginas depois (repetindo-o na p. 59) diz mesmo que na capital
deverão estar o trono, a corte, as academias, o corps de justiça e o grande comércio (aqui
entendido como economia e finança). Estas actividades deverão pois ser
desempenhadas por pessoas capazes de fazer honrar o príncipe e manter a
magnificência da capital. No capítulo XXXII (pp. 98 e seg.s) defende aprofundadamente
a necessidade de uma grande biblioteca, no seguinte a de jardins que não meramente
decorativos e no capítulo LIV defende a criação de bolsas de estudo para a frequência
das academias e da capital por gente dotada, mas carenciada.
Mais do que Versailles — a que, aliás, parece ser uma crítica que justifica a
edição no estrangeiro e alguns outros detalhes editoriais — esta obra faz lembrar São
Petersburgo, cidade-capital cujo processo de fundação decorreu desde 1703 (decisão)
até 1712 (estabelecimento). Nada parece ter a ver com Lisboa, porém a sua introdução
neste meu trilho tem a importância de nos reportar à existência coeva de debates acerca
da condição de capital nos seus âmbitos funcionais e sócio-políticos, mas também
formais. Aliás, nestes últimos domínios há muito aqui que nos reporta à crítica
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propositiva que, pouco mais de um século antes, Francisco d'Holanda dirigiu a D.
Sebastião na sua da Fabrica que falece à Cidade de Lisboa, um indiscutível apelo à
monumentalização capitalizante de Lisboa.
Umas vez ultrapassados os constrangimentos causados pelo processo da
Restauração e encontradas jazidas auríferas e diamantinas precisamente aqui, em
Minas Gerais, o quarto Bragança, D. João V, encetou um processo de reforma de
Lisboa no sentido da sua afirmação como capital do Império, mas essencialmente, do
Padroado que tão arduamente reconstituiu. Trata-se, uma vez mais, de uma matéria
muito complexa em que o desaparecimento quase integral do pouco que se concretizou,
torna extraordinariamente difícil a sua percepção. Contudo, num estudo meu já
publicado há alguns anos, o tema encontra-se, perdoem-me a imodéstia,
aceitavelmente discutido e indiciado.20
Em síntese e explicitamente: D. João V quis fazer de Lisboa uma "nova Roma" e
nisso se baseou todo o mecenato régio de inspiração e actuação romanas ao longo do
seu longo reinado, inclusive fenómenos aparentemente distantes como Mafra e mais
óbvios como o Aqueduto das Águas Livres. A pedra de toque era a construção, num
ensanche a poente da cidade, de uma reggia integrando a Basílica Patriarcal com a
residência do Patriarca Metropolita do Padroado Português, mas também um zoológico
e outros atributos urbano-paisagísticos de conveniência.
O Núncio em Lisboa advertiu frequentemente o Vaticano de que a obra
projectada e efectivamente iniciada segundo um projecto de Fillipo Juvarra, seria ainda
mais imponente que Roma e Roma movimentou-se e tal não aconteceu. Mas
aconteceram obras de infra-estruturação, algumas delas tão importantes quanto
simbolicamente significativas como o já referido aqueduto, uma prova retórica da
magnanimidade e Luz do monarca e da sua preocupação com a felicidade dos povos,
não fôra o facto de ter sido integralmente suportada pelos lisboetas, que viram parte
desse seu tributo ser esbanjado na ornamentação áulica de alguns dos elementos
urbanístico do projecto, como a travessia do Vale de Alcântara, os arcos triunfais das
Amoreiras e de S. Bento, as arcas de água e os chafarizes.
Em suma, é uma história de que aqui apenas nos interessa guardar o referente
romano por oposição ao francês, tantas vezes incautamente referido pela historiografia
de referência. Este projecto de capitalidade era de conteúdo regalista e universal, uma
verdadeira megalomania.
Como também já o demonstrei, o debate interno foi duro e questões como as
levantadas por Le Maître estiveram sobre a mesa. Só assim se consegue interpretar a
proposta de mudança de capital para o Brasil formulada por D. Luís da Cunha em 1738
no seu Testamento Politico ou Carta Escrita pelo grande D. Luiz da Cunha ao Senhor Rei
D. José I. antes do seu Governo... Lisboa: Impressão Régia, 1820. Era então já muito
claro que o motor da economia do Império era o Brasil e que o vislumbre da eventual
exaustão dos recursos auríferos não iludia outras inúmeras potencialidades deste
território.

20 ROSSA 2000.
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A proposta era no sentido da transferência directa da capital para o Rio e não
para Salvador, onde ainda funcionava a sede do governo da colónia. Como sabemos a
capital da colónia mudou-se para o Rio em 1763 e a do Império em 1808. Lisboa
recuperaria a sua capitalidade, mas para uma segunda edição do Império, o africano,
para onde já no século XX, em pleno Estado Novo, algumas personalidades ultras do
regime também propuseram a transferência da capital, mais precisamente para
Luanda.
A exposição já vai longa e do que se passou depois — em especial da reforma
urbanística de Lisboa sob o signo da capitalidade empreendida no consulado do
Marquês de Pombal — já aqui se fez suficiente referência. Uma vez que há aqui quem
trate com mais propriedade do caso carioca, seria agora interessante uma abordagem
da capitalidade de um outro pólo do mesmo Império, Goa cidade de Vice-Reis e
assumidamente capital de um território de matriz essencialmente marítima, mas
explicita e significativamente designado por Estado da Índia. Fica para uma outra
ocasião.
Concluo assim sem terminar, esperando contudo ter aqui exposto o suficiente
para justificar o interesse que atribuo à temática e que pode dar à permanente
discussão sobre as especificidades da presença portuguesa no Mundo.
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LIMA COLONIAL (1535-1635): crisol de gentes,
¿crisol de culturas?1
BERTA ARES-QUEIJA
CSIC-EEHA

A finales de 1534, el conquistador Francisco Pizarro decidió fundar un nuevo
asentamiento de españoles cerca de la costa peruana, con la intención de establecer en
él la sede de su gobierno. Se eligió para ello un lugar en el valle del río Rímac, donde el
18 de enero de 1535 se realizó el acto de fundación de la que oficialmente se denominó
Ciudad de los Reyes, nombre que alternará con el de Lima a lo largo de todo el período
colonial. Hay que resaltar que, a diferencia de la ciudad de México o de la del Cuzco,
donde la ciudad colonial se erigió sobre el más importante centro urbano prehispánico,
Lima fue construida siguiendo en su trazado el modelo de cuadrícula o damero de
ajedrez, como si antes de su existencia el terreno ocupado estuviera vacío, aunque
-según señalan algunas fuentes- precisamente allí estaba situado el poblado principal
de un pequeño señor o cacique local llamado Taulichusco. Según esas mismas fuentes,
este cacique habría recibido pacíficamente a Pizarro y a su gente, habría aceptado que
se asentaran en sus tierras e incluso les habrían ayudado, él y su pueblo,
proporcionándole alimentos. Así pues, la nueva ciudad se hizo a costa del
desplazamiento de la población autóctona, que aparentemente pasó a residir en una
zona fuera de la traza, donde años más tarde se erigió la parroquia de San Sebastián.2
La propia residencia de Francisco Pizarro, levantada sobre un pequeño montículo, vino
a ocupar el lugar donde antes estaba la de Taulichusco, y donde más tarde se situará el
palacio virreinal.

UNA POBLACIÓN HETEROGÉNEA

Como era habitual, una vez hecha la traza3 Pizarro distribuyó los solares entre
aquéllos que los solicitaron para avecindarse, iniciando este reparto a partir de la Plaza
Mayor. Primero se reservó el espacio para la Iglesia, para el Cabildo Municipal y para la
residencia del propio Pizarro, quien como Gobernador se auto-adjudicó cuatro solares
(equivalentes a una cuadra). A continuación se dio un solar a cada uno de los
demandantes, siguiendo un criterio jerárquico: a mayor importancia y calidad del
individuo mayor proximidad a la plaza. En los primeros momentos se adjudicaron unos
100 solares, cifra que se irá acrecentando en los años siguientes, de tal modo que, en

Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto titulado Las fronteras y sus ciudades: herencias, experiencias y
mestizajes en los márgenes del imperio hispánico (ss. XVI-XVIII), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, DGI (Ref.
HUM2007-64126).
2 Cfr. María Rostworowski de Díez Canseco, Señoríos indígenas de Lima y Canta, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1978,
p. 76.
3 Según Bromley, la traza original tenía 117 cuadras (13 de largo y 9 de ancho); cada cuadra medía 450 pies y estaba dividida en
4 solares, cada uno con su correspondiente esquina. Véase Juan Bronley, La fundación de la ciudad de Los Reyes, Lima, 1935.
Cada solar medía 125m x 125m.
1

junio de 1539, se hablaba ya de 250 "vecinos".
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Como sabemos, la población de origen español de Lima no estuvo integrada
únicamente por un pequeño grupo de conquistadores-encomenderos de mayor o menor
renombre. En la ciudad se asentaron también desde sus inicios artesanos,
comerciantes, religiosos, criados..., todos ellos procedentes de distintas regiones de la
Península (no sólo de Extremadura y Andalucía, como se suele pensar),4 y a los que hay
que sumar portugueses, griegos, genoveses, venecianos..., y también un número
indeterminado de moriscos y moriscas, llevados en su gran mayoría como sirvientes
domésticos y de los que unos eran esclavos y otros libres. Por otra parte, hay que
señalar que bastantes de aquellos primeros moradores ya tenían un conocimiento de la
experiencia colonial, por haber vivido antes en la zona de Tierra Firme, el Caribe y la
Nueva España, y que algunos de ellos llegaron acompañados de sus hijos criollos y
mestizos, nacidos en las Indias. Así pues, bajo el término "españoles" nos estamos
refiriendo, en realidad, a un conglomerado de gentes de origen vario y diversa extracción
social, e incluso de tradiciones culturales diferentes.
Pero la diversidad de la población que se asentó en Lima desde sus inicios era
todavía mayor, si tenemos en cuenta que los sucesivos contingentes de conquistadores
llevaron consigo a negros y negras, quienes -conviene no olvidarlo- pertenecían a
diferentes grupos y etnias del África subsahariana,5 y entre los que figuraban además
algunos nacidos en la Península Ibérica, así como algún que otro mulato. No todos
pasaron como esclavos, había también individuos libres de nacimiento6 y
probablemente otros que eran horros. No hay estudios sobre el número de esclavos
negros en territorio peruano durante las dos primeras décadas; sin embargo, basta con
revisar las licencias de pasajeros para comprobar que la demanda de particulares para
llevar dos, tres o más esclavos fue constante, aparte de los que pudieron llegar por la vía
regular del comercio de esclavos desde Panamá y Cartagena de Indias. Frederick P.
Bowser estima que hacia 1554 podría haber al menos unos 1.500 sólo en Lima, y
alrededor de los 3.000 en todo el territorio.7 Pero estas cifras irán aumentando de forma
considerable a medida que avanza el siglo XVI, a tal punto que según datos referidos a
1619 los habitantes limeños de ascendencia africana superaban ya a los de

En su estudio sobre los 168 hombres que estuvieron presentes en la captura del Inca en Cajamarca, Lockhart demuestra muy
bien cómo esta diversidad regional se dio desde un principio. James Lockhart, The men of Cajamarca A social and biographical
study of the frst conquerors ofPeru, Austin, University of Texas Press, 1972, especialmente cuadro 3, p. 28.
5 Bowser proporciona en su libro hasta 26 términos diferentes relacionados con su procedencia o grupo de pertenencia (bañol,
bran, berbesí, biafara, congo, jolofo, mandinga, mina, fula, folupo, zape..., entre otros). Frederick P. Bowser, El esclavo africano
en el Perú colonial (1524-1650), México, Siglo XXI, col. América Nuestra, 1977(1a. ed. en inglés: 1974), pp. 66-71.
6 Entre los hombres que, tras la captura de Atahualpa, tuvieron derecho a una parte del botín figuraban Miguel Ruiz (hombre de
a caballo) y Juan García (hombre de a pie). El primero, natural de Sevilla, era -según una fuente de la época- "de color loro",
quizás sinónimo de mulato o mulato claro. Murió en Vilcaconga, en 1533. Por su parte, Juan García había nacido en Las Barcas
de Albalá, cerca de Jaraicejo en Extremadura, y en dos ocasiones otros españoles se refieren a él como negro, aunque cabe
pensar que podía ser también mulato. Se enroló en 1530 en la expedición de Pizarro, desempeñando el papel de pregonero y el
de gaitero. Recibió una encomienda y fue uno de los fundadores del Cuzco, donde residió hasta que en 1536 regresó a la
Península, probablemente acompañado de una hija mestiza y de la madre de ésta, una india del Perú, pues esa era su intención.
En 1545 vivía cerca de Trujillo (Cáceres) y se hacía llamar Juan García Pizarro. (Lockhart, op. cit., 1972, pp. 380-384 y 42 1-423.
Cfr. también Matthew Restall, "Black conquistadors: armed Africans in early Spanish America", The Americas, 57:2, October
2000, pp. 171-205; véanse particularmente pp. 174 y 184-186.
7 Bowser, op. cit., cfr. pp. 407-408. Éste sigue siendo, todavía hoy, el estudio monográfico de referencia sobre el tema, al que
habrá, que añadir la obra de Jean-Pierre Tardieu, L'église et les noirs au Pérou: XVIe et XVIIe siècles, Bordeaux, Université de
Bordeaux, 1987, 2 vols.
4

ascendencia europea.

En cuanto a la población aborigen ya antes mencioné cómo, cuando se erigió la
ciudad, parece que fue mayoritariamente desplazada hacia otras zonas en el entorno, lo
cual no quiere decir que no hubiera indios viviendo desde un principio dentro de la traza
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urbana, principalmente como sirvientes en las casas de los encomenderos y otras
personas relevantes. Su procedencia era bastante dispar, pues a los originarios de todo
el territorio peruano hay que añadir los que arrastraron consigo las huestes, en especial
desde el área centroamericana. Mujeres de Nicaragua, Panamá y Guatemala, una parte
de ellas esclavas, no solo formaron parte del servicio de los conquistadores, sino que
también fueron en muchos casos sus amantes. De su presencia nos ha quedado
constancia documental sobre todo en los libros de bautismo y en los protocolos
notariales, porque ellas fueron las madres de los primeros niños mestizos (hijos de
españoles e indias) y también de los primeros zambaigos (hijos de africano/a e india/o)
nacidos en el Perú.
Mediante estas ligeras pinceladas he tratado de mostrar hasta qué punto la
población de Lima estaba conformada, desde sus inicios, por un heterogéneo paisaje
humano, hombres y mujeres de muy diversas procedencias tanto sociales como
culturales; un paisaje que al poco tiempo se tornó, si cabe, en más heterogéneo todavía,
debido al intenso proceso de miscigenación biológica fruto de las relaciones sexuales
entre aquellos hombres y mujeres, tal y como queda atestiguado en el primer libro de
bautismos de la ciudad. De este tema ya he tratado en otros trabajos anteriores a éste,
por lo que aquí me limitaré a ofrecer los aspectos fundamentales.8

MISCIGENACIÓN BIOLÓGICA

A la hora de tratar de cuantificar las dimensiones demográficas
alcanzadas por el mestizaje biológico nos encontramos con muchas dificultades, ya que
los registros parroquiales, fuentes básicas para ese tipo de estudios, no sólo están
incompletos, sino que en esta época son además imprecisos: unas veces porque no
especifican la filiación grupal de uno o de ambos progenitores, otras porque no se
menciona a alguno de ellos ya sea por desconocimiento o por ocultamiento, y otras
porque, en último término, ser clasificado como hijo de Pedro o de Pedro "negro" o de
Pedro "mulato" depende en gran medida del ojo arbitrario del que mira, en este caso del
clérigo que inscribe en el libro al recién bautizado.

A modo de ilustración de todo cuanto acabo de decir expondré
Véanse sobre todo Berta Ares Queija, "Mestizos, mulatos y zambaigos (Virreinato del Perú, siglo XVI)", en Berta Ares Queija y
Alessandro Stella (coords.), Negros, Mulatos, Zambaigos. Derroteros Africanos en los mundos ibéricos, Sevilla, Escuela de
Estudios Hispanoamericanos / CSIC, 2000, pp. 75-88; id., '"Un borracho de chicha y vino'. La construcción social del mes tizo
(Perú, s. XVI)", en Gregorio Salinero (ed.), Mezclado y Sospechoso. Movilidad e identidades, España y América (siglos XVI-XVIII),
Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, 2005, pp. 121-144.
8

seguidamente unas cifras globales basadas en el examen del Primer Libro de Bautismos
de Lima,9 que va desde mayo de 1538 (recordemos que la ciudad se fundó en 1535)
hasta finales de diciembre de 1547, aunque faltan por el medio más de nueve meses de
registros. Conviene tener en cuenta que se trata de unos años de gran inestabilidad en
todos los sentidos, debido a las continuas guerras de los españoles entre sí. Veamos,
pues, las cifras que se pueden extraer de la citada fuente documental.
Una vez excluidas varias partidas de bautismos en grupo de indios
previsiblemente adultos, una práctica usual en fechas tempranas, se han contabilizado
un total de 1.229 individuos bautizados. De ellos, he podido establecer en 833 casos, lo
que supone un poco más de 2/3 partes, la filiación grupal de ambos progenitores; es
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decir, si eran españoles, indios o negros. A continuación, pude comprobar que el 53'4%
de esos recién bautizados eran hijos de parejas mixtas (es decir, 442 individuos),
mientras que en el 46'6% restante (391 casos) ambos progenitores compartían un
mismo fenotipo humano. Sin ninguna duda, el porcentaje de hijos de parejas mixtas
aumentaría bastante si pudiéramos sumarle los casos en los que no se pudo determinar
la filiación de alguno de los progenitores o de ambos, circunstancia que afecta a casi un
tercio de los registros (396 individuos).
En lo que se refiere a la distribución por grupos los porcentajes serían los
siguientes:
Mestizos ...............
41'7% (= 347)
Indios ...................
22'7% (= 189)
Españoles ............
14'4% (= 120)
Negros .................
9'8% (= 82)
Zambaigos ..........
9'0% (= 75)
Mulatos .............
2'4%
(= 20, madres negras y mulatas)
Estas cifras nos vienen a demostrar el elevado índice de miscigenación
biológica de los habitantes de Lima, un proceso que, en estos primeros años, se vio
favorecido sin duda por la escasa presencia de mujeres de origen europeo entre las
huestes de conquistadores.10 Teniendo en cuenta esa escasez, no resulta nada
sorprendente que un 78'5% de los 442 hijos de esas parejas mixtas tuvieran como padre
a un español y a una india como madre, es decir, que fueran -utilizando el término de la
época- mestizos. Esto contrasta con el bajo porcentaje de mulatos (apenas un 4'5%), lo
que seguramente guarda relación con el bajo número de mujeres de origen africano en
estos primeros años, pero posiblemente también con una mayor tendencia del español a
no reconocer de manera oficial al hijo mulato, al contrario de lo que ocurrió con el
mestizo. Por último, entre los recién bautizados de parejas mixtas hay 17% de mulatos
"Libro en que se asientan los babtismos que se hacen en esta sancta yglesia de la cibdad de Los Reyes..." Transcrito por el P.
Domingo Angulo y publicado en RevistadelArchivo Nacional del Perú, t. VII, entrega 2, 1929, pp. 180-207; t. VIII, entrega 2, 1930,
pp. 83-106; t. X, entrega 2, 1937, pp. 219-236; t. XI, entrega 2, 1938, pp. 215-236; t. XII, entrega 1, 1939, pp. 97110; t. XII,
entrega 2, 1939, pp. 228-243; t. XIII, entrega 1, 1940, pp. 83-103; t. XIII, entrega 2, 1940, pp. 227-250; t. XIV,
entrega 1, 1941, pp. 89-105.
10 Según James Lockhart, en 1537 había tan sólo catorce españolas en Perú y para 1543 estima una sexratio aproximada de
una "española" (incluidas moriscas y alguna que otra mulata de piel clara) por cada siete u ocho hombres. ( E l mundo
hispanoperuano, 1532-1560, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp.194-1955). Véase también Richard Konetzke,
"La emigración de mujeres españolas a América durante la época colonial", Revista internacional de Sociología, vol. III, 1945,
pp. 123-150.
9

afro-amerindios, que años después pasarán a ser denominados zambaigos o zambos.
Es interesante señalar que casi todos estos eran hijos de hombre negro y madre india, lo
que supone ya desde estas etapas iniciales un número nada desdeñable de
descendientes de africanos nacidos libres, por serlo también sus madres. Era lo que se
llamaba la "ley de vientre libre".

ESPACIOS DE CONVIVENCIA Y ENCUENTRO

Ahora bien, las relaciones e intercambios entre esta población tan heterogénea
no se limitaron al ámbito de la sexualidad. El propio uso del medio urbano propició
múltiples espacios de convivencia y de frecuentación cotidiana entre los moradores de
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Lima. La documentación de la época nos muestra muy bien hasta qué punto la
población vivía entremezclada, empezando por las casas de las familias principales,
aquellas que se asentaron en un primer momento en el corazón de la ciudad, en torno a
la Plaza Mayor. Como bien sabemos, en estas casas convivían con la elite un sinfín de
sirvientes domésticos, negros y mulatos esclavos, indios libres, allegados y personas
dependientes, hijos ilegítimos mestizos, niños huérfanos, etc. Quiero señalar que la
abundancia de huérfanos debido a las guerras civiles hacía que algunos de aquellos
hogares semejaran ser pequeños "hospicios". James Lockhart menciona el caso de
Isabel de Ovalle, quien, no habiendo tenido hijos de sus dos matrimonios, criaba en su
casa a dos huérfanas españolas, una mestiza que había sido amparada por su primer
marido, otras dos mestizas que había recogido ella y dos esclavos negros huérfanos a
los que pensaba darles la libertad.11
Por otra lado, con el paso de los años una parte de la elite pasó a vivir en otras
zonas de la ciudad tal vez más atractivas, y muchas de las casas principales de la traza
original se fueron dividiendo en múltiples cuartos, que pasaron a estar ocupados por
sectores humildes de la población.12 A finales del siglo XVI y comienzos del XVII en los
cuartos y corrales traseros de muchas de esas casas vivían y/o tenían sus talleres y
tiendas, muchos de ellos en régimen de alquiler, artesanos, vendedores y vendedoras
del mercado, vendedores ambulantes, trabajadores agrícolas, etc. etc., de los cuales
unos eran negros y mulatos libres y horros, otros indios venidos de los lugares más
dispares, otros mestizos, otros españoles.
Así mismo, a medida que la población fue aumentando la traza de la
ciudad se fue ampliando, y en esas áreas de expansión casas de familias importantes se
entremezclaban con
callejones de cuartos o "corrales", ocupados también por
individuos y familias humildes de las más diversas procedencias. El tipo de habitación,
Cfr. Lockhart, op. cit., 1982, pp. 209-210.
María Antonia Durán Montero, Lima en el siglo XVII: arquitectura urbanismo y vida cotidiana, Sevilla, Diputación Provincial
de Sevilla, Colección Nuestra América, 1994.
11
12

compartiendo espacios muy reducidos, favorecía sin duda unas relaciones muy
estrechas en lo cotidiano.

El patrón residencial limeño aparece muy bien reflejado en un Padrón del
año 1613, realizado casa por casa y tienda por tienda, y que tenía como finalidad censar
a la población india que habitaba dentro de la urbe. Se trata de un documento que nos
aporta una muy valiosa información sobre las capas más humildes. Pero antes de
comentar algunos de sus aspectos más destacables, conviene tener presente que por
esas fechas la población global de Lima, según el censo general que mandó hacer el
virrey Montesclaros y terminado en 1614, ascendía a 25.185 habitantes, distribuidos de
la siguiente manera:
Población de Lima en 161413
Españoles ...................................................
9.630
Negros ................................................................................... 10.386
Mulatos .................................................................................. 744
Indios ....................................................................................... 1.978
Mestizos .................................................................................... 192
Religiosos/as ............................................................................ 1.720
Recogidos en el Hospital de la Caridad ......................................... 97
Recogidas en las Divorciadas ................................................. 13
Criadas en los conventos ............................................................. 425
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Lo primero que conviene señalar sobre estas cifras es que el bajo número de
indios se justifica porque normalmente los censos no incluían a los que vivían en la
parroquia del Cercado, un espacio fundado en 1570 fuera de la traza urbana y
especialmente destinado a ellos. En segundo lugar, es sorprendente la cantidad tan
pequeña de mestizos que figuran en el censo (apenas un 0,8%). Como por otras fuentes
sabemos que el número de hijos ilegítimos mestizos continuaba siendo alto, solo cabe
suponer que en este censo están "ocultos" parte de ellos bajo el rubro de españoles. Por
último, decir que si algo destacaba en la Lima de principios del siglo XVII era el alto
índice de población de ascendencia africana, sumando entre negros y mulatos más del
44%, sin contar las negras y mulatas que hubiera entre las criadas de los conventos, lo
que era muy habitual. También aquí la baja cifra de mulatos habría que explicarla por
su "invisibilidad", quedando "ocultos" tanto bajo el rubro de españoles como bajo el de
negros. La población de ascendencia africana fue en aumento, y en 1619, según una
enumeración que hizo el arzobispo de Lima, superaba ya a la de españoles y mestizos.14
Estos negros y mulatos urbanos, tanto esclavos como libres, constituían una parte
sustancial del servicio doméstico y también de la mano de obra en las chacras agrícolas
cercanas a la ciudad y en los talleres artesanos.15

Pero volvamos la mirada al Padrón de 1613 antes citado.16 Aunque se trata solo
de enumerar a la población indígena, el levantamiento se hizo -como ya he mencionadoEstas cifras las recogen Fernando Montesinos en sus Anales delPerú (Lima, 1906) y Fray Buenaventura de Salinas y Córdova
en su Memorial de las Historias del Nuevo Mundo, Lima, Univ. Nacional Mayor de San Marcos, 1957, p. 245.
14 Los totales sumarían 9.706 españoles y mestizos frente a 13.153 negros y mulatos. Cfr. Bowser, op. cit., p. 410.
15 Tanto el censo de 1614 como la enumeración eclesiástica de 1619 no mencionan a un número nada desdeñable de
personas procedentes de las Indias Orientales, que llegaban como esclavos a través de Manila y México (cfr. Bowser, op. cit.,
13

casa por casa, cuarto por cuarto y tienda por tienda, haciendo constar, entre otros
datos, el nombre del dueño de la casa, del cuarto o del taller correspondiente. El
documento nos ofrece información sobre un total de 1.930 indios,17 hombres y mujeres,
adultos y niños, que viven esparcidos por la ciudad y entremezclados con españoles,
mestizos, negros y mulatos, sin que se pueda apreciar una mayor concentración en uno
u otro barrio. Unos viven en cuartos de alquiler, de los que el propietario puede ser, por
ejemplo, un español funcionario de la audiencia, una española viuda, una mulata libre
o una negra horra.18 Otros viven en las casas en las que sirven; otros en las casas y
tiendas-taller de aquellos para quienes trabajan, que bien puede ser un sastre español,
indio, mestizo o mulato, y otros, los menos, en modestas casas y/o tiendas de su
propiedad.
El Padrón nos muestra además a una población indígena totalmente imbricada
en las estructuras sociales y económicas hispanas, empezando por los sirvientes
domésticos, muchos de ellos niños y niñas de corta edad, que residían desde pequeños
en casa de sus amos y, con cierta frecuencia, sin ningún otro tipo de vínculo con una
estructura familiar. La gran mayoría de los indios varones adultos ejercían de
artesanos, destacando el gran número de sastres (323), seguido por el de zapateros
(129), pero donde había además oficiales y aprendices de todo tipo de oficios y
ocupaciones.19 Los talleres y tiendas en los que éstos trabajaban podían pertenecer
tanto a un indio como a un español, un mestizo o un mulato, y a menudo en un mismo
taller había artesanos de los distintos grupos. Se compartían, pues, espacios de trabajo,
donde se adquirían saberes y prácticas útiles para poder participar en un mercado que,
sin duda, favorecía la movilidad social.
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En cuanto a las mujeres indias que figuran en el Padrón una parte de ellas
declararon ser "gateras" o vendedoras en el mercado (del término quechua catu:
mercado), actividad en la que competían sobre todo con negras y mulatas, tanto libres
como esclavas, que con la venta de alimentos crudos o ya cocinados ganaban algún
dinero para sí y/o para sus amos.
El mercado, situado en la Plaza Mayor y en cuyo entorno había numerosas
tiendas fijas y cajones, era precisamente otro de los espacios importantes de
sociabilidad frecuentado día a día por los sectores sociales más humildes. Sabemos que
en el centro de la plaza había puestos de pescado frito al anochecer, y allí con la excusa
de comprar acudían indios, negros y mulatos, que se juntaban con los negros que
quedaban por la noche cuidando los toldos de las tiendas, provocando una gran
algarabía y -según las autoridades- todo tipo de desórdenes. Fue tal vez este bullicio
generado por el mercado noche y día el que impulsó a algunas de las familias de la elite
p. 410). Por el contrario, en el Padrón de 1613 aparecen consignados 38 individuos chinos/as (es posible que fueran filipinos),
20 de Japón y 56 de la India de Portugal.
16 Padrón de los indios de Lima en 1613, Introducción de Noble David Cook, Lima, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Seminario de Historia Rural Andina, 1968. En adelante se citará por Padrón.
17 Se indica su nombre, sexo, edad, estado civil, actividad a la que se dedican, lugar de origen, tiempo de residencia en Lima
y, cuando corresponde, nombre de su cacique y del encomendero.
18 Llama la atención el alto número de propiedades inmobiliarias regentadas por mujeres de variada condición social y origen.
Otra buena parte de estos bienes inmuebles de alquiler pertenecían a conventos, cofradías y hospitales. Cfr. Durán Montero,
op. cit.
19 Cfr. Padrón, Introducción, p. XII.

a buscar otras zonas más tranquilas para vivir.
No nos sorprende encontrar así mismo en el Padrón de 1613 a un nutrido grupo
de mujeres que declaran tener como ocupación la elaboración de chicha. Por toda la
ciudad había un buen número de tabernas y pulperías, donde individuos de toda
condición mataban la sed y los ratos de ocio. Consideradas como lugares de conflicto,
escándalos y peleas, estos establecimientos fueron objeto de sucesivas ordenanzas y
bandos de las autoridades municipales, intentando una y otra vez reglamentar su
funcionamiento.20 También los Corrales de comedias, de los que Lima fue pionera en
toda América (el primero data de 1594), fueron lugares donde compartir y experimentar
sensaciones en común. La gran afición a las representaciones teatrales por parte de los
limeños propició que hubiera funcionando hasta dos corrales al mismo tiempo, por
momentos estrenando una obra diferente cada semana, y que eran frecuentados por
gente de todo tipo. En la parte alta del corral de Santo Domingo, por ejemplo, había
unos sobrados y galerías con gradas para sentarse hasta 250 espectadores y, según las
fuentes de la época, el número de asistentes nunca bajaba de 200. Hacia 1606, el
público que acudía en cada función a esta parte alta estaba constituido -según un
testimonio- por "muchíssima gente menuda así de mulatas como negras yndias
mestizas zambaygas, muchachos y españoles que por no poderse asentar abaxo se iban
a los altos".21 Aparentemente, ir al teatro era algo al alcance de todos los bolsillos,
siendo el precio usual de la entrada de dos reales para las mujeres que se sentaban en
la parte baja y uno para los hombres, para las mulatas, negras y demás "gente
menuda".
La calle era el otro gran escenario de interacción en lo cotidiano, y de manera
especial en los días de fiesta y otras celebraciones. Lima -no hay que olvidarlo- era
desde 1542 una corte virreinal. En la Plaza Mayor, rodeada del palacio virreinal, la
catedral, el palacio arzobispal y la municipalidad, se realizaban además del mercado
diario todo tipo de festejos y conmemoraciones, convirtiéndose así en un espacio lúdico
y a la vez en el lugar de escenificación del Poder. Allí era donde se levantaban los

37

tablados y se hacían las ceremonias principales de los recibimientos de virreyes y
arzobispos, se erigían los túmulos funerarios cuando moría el rey o la reina; se
celebraba la llegada al trono de un nuevo rey o el nacimiento de un príncipe; allí se
corrían toros y se hacían los autos de fe de la Inquisición, etc. etc.22
En todos estos eventos y festejos negros, mulatos e indios no eran meros
espectadores. Para empezar, participaban como trabajadores en la construcción de
arcos triunfales con sus figuras y representaciones alegóricas del Poder, la Justicia, la
En fecha tan temprana como el 26 de junio de 1549 el Cabildo de la ciudad trata de los graves daños que generan las
tabernas públicas de chicha entre los indios y negros que las frecuentan: "...de cabsa que los yndios tienen enesta çibdad
tavernas publicas de chicha e se juntan e allegan a ellas mucha cantidad de yndios principales e de otra suerte y negros de cuya
cabsa se siguen mucho y grandes ynconvenientes y daños a la Republica ansi en que por venir y estar en las dichas tavernas y
boRacheras dexan de sembrar y fazer otros serviçios a sus amos que son obligados y se matan despues de boRachos y los
esclauos hurtan mucho a sus amos para ir a beber a las dichas tavernas...". Tras hablar del asunto con el presidente Gasca,
deciden prohibirlas, fuera quien fuera su dueño. Libros de Cabildos de Lima, Transcripción de Bertran T. Lee, Lima, Impresores
Torres-Aguirre y Sanmarti & Cia, S.A., 1935, libro IV (1548-1553), pp. 132 y 135. Poco después el Cabildo fijó el número de
tabernas en 20 y en 1551 en 14, prohibiendo vender bebidas alcohólicas a indios y a e sclavos.
21 Cfr. Guillermo Lohmann Villena, El arte dramático en Lima durante el virreinato, Sevilla, CSIC-Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, 1945, p. 112.
22 Rafael Ramos Sosa, Arte festivo en Lima Virreinal (siglos XVI-XVII), Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y
Medio Ambiente, Asesoría Quinto Centenario, 1992; Karine Perissat, Limafête ses rois (XVIe-XVIIIe siècles): hispanité et
américanité dans les cérémonies royales, Paris, l'Harmattan, 2002.
20

Sabiduría, etc.; hacían también arcos florales, engalanaban las calles, montaban los
tablados... Pero a menudo participaban también en las propias fiestas y ceremonias; a
veces eran solo unos cuantos músicos que tocaban atabales y trompetas23 o un grupo
de actores que representaban una comedia;24 con ocasión de fiestas civiles solían salir
con sus correspondientes gremios artesanales y en las religiosas, como en la procesión
del Corpus Christi, integrados en sus respectivas cofradías, de las que el padre Bernabé
Cobo (que escribe entre 1635 y 1640) menciona que sólo en Lima había 25 de españoles,
19 de negros y mulatos y 13 de indios.25 Como un ejemplo de participación destacable
mencionaré tan sólo los festejos realizados entre noviembre de 1630 y febrero de 1631
para celebrar el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos; en ellas, junto a las
representaciones que se organizaron por parte de la Universidad y por los diversos
gremios artesanales y de comerciantes, los mulatos de Lima participaron de manera
independiente y durante tres días seguidos representaron nada menos que la Guerra de
Troya y el rapto de Elena .26

¿CRISOL DE CULTURAS?

El cuadro que acabo de describir, aunque sea de trazos muy gruesos, nos
permite pensar que, igual que se mezclaron los cuerpos de aquellos hombres y mujeres
de procedencias tan dispares, como bien lo prueban los registros de bautismo, otros
muchos intercambios y mezclas de creencias, hábitos y prácticas cotidianas debieron
Como ejemplo de esto último baste citar el Acta del Cabildo del 27-X-1564, donde se acuerda que, para la ceremonia de la
entrada del gobernador García de Castro, se dé "a los negros que tañeren los atabales a cada uno una chimarra [sic] y
cuperuça [sic] de tafetan y a los indios que an de tañer las trompetas a cada uno una manta ansi mismo de tafetan a costa de
los propios y Rentas desta çibdad". Libros de Cabildos de Lima, op. cit., Libro VI, Segunda Parte (1562- febrero 1568), p. 274.
24 Así, durante la Entrada del virrey D. Martín Enríquez de Almansa en mayo de 1581, el cabildo ofreció una comedia
representada por actores indígenas, "bajo la dirección del Alcalde Juan Maldonado de Buendía, muy entendido en estos
menesteres". Lohmann, op. cit., pp.52-53.
25 Bernabé Cobo, Historia de la fundación de Lima, en Obras del p. Bernabé Cobo, Estudio preliminar y edición de Francisco
Mateos, Madrid, Atlas, 1956, vol. II, particularmente el cap. XXXVI. Véase también Beatriz Garland Ponce, "Las cofradías en
Lima durante la Colonia. Una primera aproximación", en Gabriela Ramos (ed.), La venida del Reino. Religión, evangelización y
cultura en América siglosXVI-XX, Cuzco, Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1994, pp. 199-228.
Sobre las cofradías de negros y mulatos véase Berta Ares Queija, "Les milices de Noirs et de mulâtres à Lima: les débuts (XVIXVII siècles)", en Carmen Bernand y Alessandro Stella (coord.), D'esclaves à soldats. Miliciens et soldats d'origine servile, XlIIeXXle siècles, París, L'Harmattan, 2006, p. 94.
26 La descripción de estas fiestas la podemos ver en Juan Antonio Suardo, Diario de Lima (1629-1639), edición de Rubén
Vargas Ugarte, Lima, Universidad Católica del Perú, 1936. Hay asimismo una descripción poética escrita por Rodrigo Carvajal
y Robles, Fiestas de Lima por el nacimiento del Príncipe Baltasar Carlos [1632], Edición de Francisco López Estrada, Sevilla,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1950, silva núm. IX, pp. 97-115. Un reciente estudio sobre la participación de los
mulatos es el de Sonia V. Rose, "Un grupo en busca de afirmación: las fiestas de los mulatos de Lima por el nacimiento de
Baltasar Carlos", en Kart Kohut y Sonia V. Rose (eds.), La formación de la Cultura Virreina: II.El siglo XVII, Frankfurt/Madrid,
Vervuert/Iberoamericana, 2004, pp. 375-405.
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producirse en las cocinas y alcobas de las casas principales, en los estrechos callejones
y cuartos donde habitaban, en los talleres y lugares de ocio... , en definitiva, en los
espacios y tiempos compartidos. Sin embargo, conocemos todavía muy mal los
fenómenos y procesos ocurridos de eso que comúnmente denominamos "mestizajes", y
ello a pesar de que en las últimas décadas se han convertido en objeto principal de
estudio para un buen número de investigadores.
En el caso particular de Lima tenemos, además, un grave problema de fuentes
documentales para el siglo XVI y primer tercio del XVII, ya que apenas se conservan,
sino de manera muy parcial e incompleta, archivos tan ricos para el conocimiento de la
vida cotidiana, de las creencias y prácticas culturales de los sectores populares como
pueden ser los de la Inquisición o los pleitos civiles y criminales, entre otros. Con
demasiada frecuencia la información de que disponemos es muy parca en descripciones
detalladas. Citaré tan solo un ejemplo: por las actas del cabildo sabemos que en la
procesión de Corpus Christi negros e indios participaban, o eran compelidos a
participar, con danzas; de manera semejante a los moriscos de Granada, quienes
participaban con sus leilas y zambras. No sabemos, sin embargo, cómo eran estas
danzas en Lima, si provenían de sus propias tradiciones culturales o se trataba de
pequeñas representaciones semi-teatrales danzadas a la manera de las que se hacían
en España, donde p.ej. era frecuente incluir en la procesión la representación en forma
de danza de las luchas entre moros y cristianos. ¿Tendrían algo que ver las danzas que
hacían los negros en la procesión con los bailes que en 1563 ordenaba el Cabildo que
hicieran en la Plaza Mayor y no en las calles, para no perturbar a los viandantes?
En este cabildo se trato sobre que los negros hazen bayles con atambores en las
calles publicas desta çibdad donde resulta que no se puede pasar por ellas e las
cavalgaduras se espantan e suceden otros daños e ynconvenientes e conviene se
recojan en partes publicas plaças atento lo qual se mando apregone publicamente que
de oy en adelante no baylen ni toquen atambores ni otros ynstrumentos para baylar
sino fuere en la plaça publica desta çibdad y en la de Nicolas de Ribera el moço so pena
de dozientos acotes a los negros que tañeran e quebrados los atambores [...] y ansy lo
proveyeron y mandaron.27
De todas maneras y dicho con todas las reservas necesarias, en lo que hasta
hoy conocemos de las manifestaciones culturales de estos años parecen predominar
patrones hispánicos, tal y como demostró hace años Juan Carlos Estenssoro respecto a
las prácticas de hechicería y magia en la Lima del siglo XVII.28 Tal vez esto no debe
sorprendernos si tenemos presente algunas de las características de la población
indígena y la de origen africano que en esa época residía en la ciudad.
Según la información que se desprende del Padrón de 1613, aproximadamente
un 95% de los 1.930 indios que por entonces vivían en Lima eran inmigrantes,29 que
procedían de áreas tanto rurales como urbanas y que cubrían desde Chile a Quito,
predominando los de origen serrano frente a los de la costa. Esto quiere decir que
pertenecían a diferentes grupos étnicos e incluso hablaban lenguas distintas. Muchos
de ellos, tanto hombres como mujeres, declaran haber venido a la ciudad cuando eran
de corta edad, a otros los dejaron en ella sus padres cuando eran pequeños, otros dicen
ser huérfanos y otros que se han criado en casas de españoles. La mayor parte de los
que trabajan como sirvientes, hombres y mujeres, son muy jóvenes, incluso niños
Acta del Cabildo de 13 de agosto de 1563, Libros de Cabildos de Lima op. cit., vol. VI, 2a Parte, pp. 144-5.
Juan Carlos Estensoro, "La construcción de un más allá colonial: Hechiceros en Lima (1630-1710)", en Berta Ares Queija y
Serge Gruzinski (coords.), Entre dos mundos. Fronteras culturales y agentes mediadores, Sevilla, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, 1997, pp. 415-439.
29 Ver Paul Charney, "El indio urbano: un análisis económico y social de la población india de Lima en 1613", Histórica
(Lima), 12, núm. 1 (1988), pp. 5-35.
27
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todavía, y normalmente declaran que han crecido en las casas de sus amos españoles
desde pequeños. Muchos afirman que no conocen a sus respectivos caciques ni a sus
encomenderos. Aunque la mayoría son hombres en edad activa (18-50 años),
predominan los solteros, y entre los que están casados algunos no tienen a sus esposas
con ellos, sino en su lugar de origen. De las parejas que viven juntas en la ciudad,
sorprende el alto número de los que uno y otro provienen de áreas muy distantes entre
sí, a tal punto que se puede suponer que el matrimonio se llevó a cabo siendo ya
residentes en Lima. También resulta sorprendente el escaso número de hijos que
declaran tener y la gran cantidad de parejas que no tienen ninguno, a pesar de tener
una edad apropiada para ello. En definitiva, se trata de personas que o bien viven en
estructuras familiares muy débiles o simplemente carecen de ellas, y si algo parece
caracterizarlos es sobre todo su desarraigo.30 El cronista indígena Guamán Poma de
Ayala, que escribe por esos mismos años, nos ofrece la siguiente imagen de estos indios
urbanos:

El dicho autor, habiendo entrado a la dicha ciudad de los Reys de Lima, vido
atestado de indios ausentes y cimarrones hechos yanaconas, oficiales ciendo mitayos,
indios bajos y tributarios se ponían cuello y se vestía(n) como español y se ponía(n)
espada y otros se tresquilaba(n), por no pagar tributo ni servir en las minas...Y ací
mismo vido el dicho auto r muy muchas indias putas, cargadas de mesticillos y de
mulatos, todos con faldel(l)ines y butines, escofietas. Aunque son casadas andan con
españoles y negros.31
Esta imagen, tan llena de prejuicios, expresa el fuerte rechazo que Guamán
Poma sentía hacia la no segregación entre indios, españoles y negros, de lo que Lima
-como hemos visto- era un claro ejemplo. El propio Padrón de 1613 nos proporciona
bastantes ejemplos de esos indios vestidos a la española, cortados los cabellos, etc.
En lo que a la población de origen africano concierne diré algo muy breve: como
ya mencioné al comienzo los esclavos que llegaron al Perú en este tiempo procedían de
diferentes grupos étnicos del África subsahariana, con lenguas y culturas distintas
entre sí. Aunque conviene tomarlo con precaución, Frederick Bowser32 encontró en los
registros notariales al menos 26 términos diferentes para referirse al lugar de
procedencia y/o pertenencia grupal ("naciones") de los negros que llegaron a Lima hasta
1650. Lo cierto es que nunca llegaron al Perú grupos muy numerosos de esclavos al
mismo tiempo y que tuvieran un mismo origen y una misma cultura (como ocurrirá más
tarde en Cuba o en Brasil). A comienzos del siglo XVII la diversidad lingüística de los
negros bozales que día a día llegaban al arzobispado de Lima era uno de los mayores
problemas con los que se encontraban los religiosos que se encargaban de su
evangelización, por lo que se adopta como solución la denominada media lengua o
guineo.33 Además, la esclavitud limeña se caracterizó -como bien han mostrado algunos
estudios- por una mayoría de pequeños propietarios, que normalmente poseían entre
Además de esta población indígena residente, en la ciudad permanecían también durante meses un buen número de indios
mitayos, que iban y venían desde sus respectivas comunidades.
31 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Coránica y buen gobierno,Reimpresión de la edición facsimilar, París, Institut
dTEthnologie, 1989, f. 1128. Puntuación y ortografía añadida por mí.
32 Bowser, op.cit., pp.42-43.
30

dos y cinco esclavos, y por un contacto muy estrecho entre ellos y sus amos.
Finalmente, a los negros bozales que día a día llegaban de África a través de Panamá o
Cartagena y a los que venían de España se sumaban los nacidos en territorio peruano
(negros, mulatos, zambaigos, cuarterones ........... ), tanto esclavos como libertos y
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libres. Constituían, en fin, un sector de la población bastante heterogéneo desde un
punto de vista social y también cultural, razón por la cual considero que supondría un
grave error hablar en esta época y en este contexto -como de hecho algunos
historiadores lo están haciendo- de "una" cultura africana o de una "cultura de los
afroperuanos".
En definitiva, lo que he pretendido subrayar en estas últimas páginas es que a
la hora de hablar del surgimiento de una cultura mestiza en la Lima colonial -si de ello
hay que hablar- hemos de tener en cuenta bajo qué circunstancias se produjo la
interacción entre las distintas culturas que entraron en contacto. Tal vez así podamos
entender mejor por qué los mulatos de Lima gastaron parte de sus magros peculios en
la representación de La Guerra de Troya y el rapto de Elena, y mediante esta
participación representarse a sí mismos como leales súbditos del rey de España.

Véase, además de las obras ya citadas de Bowser y Tardieu, el estudio de José Ramón Jouve Martín, Esclavos de la ciudad
letrada. Esclavitud, escritura y colonialismo en Lima (1650-1700), Lima, IEP, 2005.
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As vilas pombalinas da Amazônia: as cidades que
tiveram ordem para serem mestiças
RENATA MALCHER DE ARAUJO
(Instituição não especificada)
"Os habitadores e naturais índios do grande Amazonas são
gentes também disposta, e proporcionada, como as mais da
Europa, menos nas cores, em que muito se distinguem. Nem
pareça supérflua esta advertência de que são gente, porque
não obstante a sua boa disposição, e fisionomia, houve
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europeus que chegaram a proferir que os índios não eram
verdadeiros homens, mas só um arremedo de gente, e uma
semelhança de racionais; ou uma espécie de monstros, e na
realidade geração de macacos com viso de natureza
humana."1

Quem assim falava era o padre João Daniel, jesuíta que viveu na Amazônia
entre 1741 e 1757, quando foi expulso juntamente com seus correligionários e preso
por ordem do Marquês de Pombal. Nos dezoito anos que passou na prisão, onde viria a
morrer, redigiu o manuscrito por ele intitulado Tesouro Descoberto no Máximo Rio
Amazonas. Trata-se de um texto reconhecido pelos estudiosos como uma das mais
importantes fontes da história da Amazônia no período colonial. E é, com efeito, um
relato assombroso que junta aos dados da experiência do missionário e à sua visão da
colonização, uma apresentação enciclopédica da natureza e das gentes da região.
Escrito de fora, mas a partir de dentro, este relato talvez seja ainda mais
significativo no âmbito do questionamento que pretendemos discutir aqui. No conjunto
deste colóquio propomo-nos debater os trânsitos e transformações que informaram (e
informam) a sociedade moderna, em especial aqueles que tem como locus as cidades. A
experiência do padre João Daniel dá-se no turbilhão de uma série de transformações
que mudaram literalmente o quadro urbano da Amazônia.
Até a primeira metade do século XVIII os dados estatísticos da ocupação da
região podem ser sumariados numa lista que incluía: 1 cidade, Belém (1616); 4 vilas,
Vila Souza do Caeté (1634), Vila Viçosa de Santa Cruz de Cametá (1637), Gurupá (1637)
e Nossa Senhora de Nazaré da Vigia (1693); 8 fortificações, três em Belém (Forte do
presépio (1616), fortim de São Pedro Nolasco (1665) e fortaleza da Barra (1685)) e cinco
fora da cidade, o forte de Gurupá (1623), o forte do Desterro (1638), o forte de Araguari
(1660), a fortaleza de São José do Rio Negro (1669) e o forte dos Pauxis (1698); mais
cerca de 70-80estabelecimentos missionários entre aldeamentos de índios convertidos e
fazendas das missões.

Praticamente todos estes núcleos estabeleceram-se na margem dos rios,
1

Padre João Daniel,

Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. (1757-1776). Rio de Janeiro:

Contraponto, 2004, vol. I, p. 263.

usando- os como meio de comunicação privilegiada. As vilas concentravam-se na região
da foz do Amazonas e os aldeamentos missionários marcavam a ocupação do interior.
Este quadro geográfico e estatístico tem, para nós, um significado especial, na
medida em que define um contraste significativo entre as vilas onde viviam os colonos e
os aldeamentos fundados pelos missionários no interior. Na base deste contraste estava
o estatuto de certo modo dúbio que os aldeamentos missionários tinham, pois a sua
identificação não correspondia à mesma imagem para cada um dos grupos envolvidos.
Embora simplificando um pouco poder-se-ia dizer que aos olhos dos colonos, os
aldeamentos não passavam de redutos de amansamento dos "selvagens", quando não
eram simplesmente vistos como uma espécie de reservas de escravos, enquanto quer
para os missionários, quer para os índios, não eram seguramente isto, mas também não
eram vilas, uma vez que pretendiam, de fato, ser diferentes delas.
Convém apontarmos aqui uma questão que não é só de léxico mas que é
fundamental para entendermos o estatuto que desde sempre tiveram os aldeamentos
missionários. Primeiro é preciso distinguir que, em principio, o aldeamento é diferente
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da aldeia. Aldeia é o termo reservado para as povoações indígenas em si (até hoje) e
aldeamento correspondeu a uma assimilação toponímica e ideológica que remonta ao
"regime das missões" tal como foi elaborado pelos jesuítas ainda no século XVI. Do
ponto de vista puramente lexical é interessante ver que não só se criou uma palavra
nova (para uma situação nova) como se utilizou para identificar as povoações de índios
precisamente um termo que significa o quase antônimo do urbano, ou seja, o
paradigma da ruralidade, do não urbano2. Mas a isto já voltaremos.
Não cabe aqui fazer uma retrospectiva da questão da liberdade dos índios no
3
Brasil . Mas, como sabemos, em várias ocasiões a Coroa tentou decretar a liberdade
incondicional nos nativos (leis de 1605, 1606,1609, 1680) em detrimento das
legislações que de maneira mais ou menos facilitada admitiam o cativeiro em
determinadas circunstâncias, que se identificavam como "guerra justa" (leis de 1570,
1595, 1611). Foi sobretudo a partir da lei de 1611, que revogava as amplas liberdades
concedidas aos índios pela lei de 1609, que se criaram as condições para o
estabelecimento dos aldeamentos. As missões volantes que existiram num primeiro
momento evoluem então para um projeto de fixação em povoações.

O objetivo destas povoações de índios era precisamente isolá-los da sociedade
No Elucidário explica-se que o termo aldeia aplicava-se originalmente aos casais, vilas, herdades, quintas ou granjas,
em principio separadas umas das outras, mas integradas num senhorio maior. Progressivamente o termo foi-se
aplicando a um pequeno povoado rural. É no entanto significativo, que Viterbo cite o dicionário de Bluteau para dizer que
ainda no século XVI se usou também o termo aldeia para identificar cada casa ou palhoça indígena no Brasil. "Ora, os
portugueses que descobriram o Brasil, no de 1500, deram os nomes às cousas daquele continente, segundo a linguagem
da sua pátria e como esta por todo o século XV e antecedentes chamasse aldeia a uma só casa rural, com muita
propriedade se chamou no Brasil aldeia ainda a uma só palhoça". Cf. Frei Joaquim Santa-Rosa Viterbo, Elucidário das
palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. P orto : Livraria
Civilização Editora, 1993, pp. 329-332.
3 Sobre este assunto veja-se Beatriz Perrone-Moisés, "Índios Livres e Índios Escravos, os princípios da legislação
indigenista do período colonial (séculos XV a XVIII), in Manuela Carneiro da Cunha (org.) História dos Índios no Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, Fapesp, 1992, pp. 115-132.
2

colonial para que com maior segurança e cuidado pudessem ser cristianizados e
educados, tendo-se entregue aos missionários o seu governo espiritual e temporal.
Esperava-se que depois desse processo de aculturação os nativos estivessem aptos a
integrar, de forma controlada, a sociedade4.
Os meios para formar estas povoações eram os mais diversos. De uma maneira
geral reuniam-se índios de diferentes proveniências num mesmo aldeamento5. Ao
processo de engajamento e transporte dos índios no contexto amazônico chamavam-se
descimentos. Há que notar aqui que o uso do verbo descer refere-se, em parte, ao
sentido dos próprios rios, uma vez que quase sempre o processo implicava trazer os
índios para a foz dos rios. Outro verbo muitas vezes referido na documentação é o
reduzir, que também tem implicações interessantes6. O sentido em que o verbo reduzir
é usado neste contexto é sobretudo o de reduzir ao domínio de outrem, logo o de
submeter. Mas é possível também entende-lo no sentido da re-educação que se queria
excutar nos aldeamentos, e na própria aproximação e reunião que estas povoações
pretendiam estabelecer. Note-se que já neste uso das palavras denuncia-se uma visão
hierarquizada do território. Os índios estavam na selva, no sertão, e daí desciam, ou
seja, aproximavam-se da base da civilização, dos rios, do litoral. Vinham do lugar de
ninguém para os lugares. A selva deveria reduzir-se, submeter-se à civilização.
Mas nesta transmigração eram, em princípio, colocados na periferia, numa
espécie de zona de transição. Poder-se-ia dizer que esta localização periférica dos
aldeamentos pretendia, de certo modo, constituir uma zona tampão e de defesa tanto
para os outros índios ainda dentro da selva, como para os escravos negros que para ali
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poderiam fugir das vilas, das fazendas e dos engenhos. Ou seja, os supostos índios
"mansos" eram uma fronteira interna para com os "bravos" - os índios resistentes e os
escravos rebeldes7.
No caso da Amazônia e da cronologia que estamos a tratar é interessante ver
que nas instruções passadas à Mendonça Furtado a indicação para a localização dos
novos aldeamentos era que estes se fizessem "nos limites", assumindo ali os limites com
as terras de Espanha então negociados no Tratado de Madrid, de que Mendonça
Furtado era o plenipotenciário das demarcações. Este aspecto é crucial porque o limites
já não eram entre os brancos e os selvagens, mas entre os brancos e os brancos. Ou
seja, os Índios que tinham sido a fronteira interna eram agora requisitados para a
fronteira externa. E isso implicava necessariamente abolir ou atenuar esta mesma
fronteira interna que, de certo modo, é o processo a que se assistirá durante a gestão de
Mendonça Furtado.

Em tese, os descimentos deveriam ser frutos de processos negociais, em que os
4 Pedro Puntoni, A Guerra dos Bárbaros:povos indígenas e a colonização do sertão no nordeste do Brasil, 16501720. São
Paulo: Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2002, p. 54.
5
Embora, a recomendação na maioria das leis fosse para manter juntas as etnias, de modo a evitar
desentendimentos entre os nativos.
6. Em alguns casos os próprios aldeamentos são também chamados de reduções.
7 Veja-se a distinção essencial em toda a legislação entre os índios amigos e os inimigos, assim como as indicações para
a localização dos aldeamentos. Cf. Leila Perrone-Moises, op. cit. (ver nota 3)

missionários, ou outros funcionários coloniais, convenceriam os índios que viviam
afastados a instalarem-se nos aldeamentos. Mas em boa parte dos casos, e sobretudo
na Amazônia, os acréscimos populacionais dos aldeamentos foram frutos das ditas
"tropas de resgate". Estas expedições, que incluíam missionários e soldados, tinham
por função supostamente resgatar os índios que estavam cativos de outros índios.
Depois de um minucioso exame em que se deveria inquirir, entre outras coisas, se os
índios tinham sido obtidos em guerra justa entre os seus, ou se estavam em curral para
serem comidos, o missionário encarregado declarava então a condição de forro, ou
cativo, para cada índio obtido e assim o traziam para a "civilização"8.
Note-se que a justificativa inicial era resgatar os índios cativos. Resgate esse
que se propunha não só literal como transcendente pois os libertaria da condição de
pagãos. No entanto, e não sem evidente contradição, estes cativos eram libertos para se
tornarem novamente cativos. Com efeito, a legislação vigente não só permitia que
alguns desses índios fossem vendidos diretamente como escravos, como mesmo para os
forros aldeados se exigia dos missionários que fizessem a sua repartição. Isto é, que
disponibilizassem um determinado número de índios para os serviços das canoas e
também para os colonos. O sistema das repartições estipulava que os índios deveriam
cumprir um determinado tempo de serviço e depois retornar aos aldeamentos. Mas isso
era o que dizia a lei. No cotidiano não só os missionários procuravam dificultar a
distribuição de índios para os colonos, como estes, via de regra, não os devolviam,
perpetuando a sua condição de escravos. Para além disso, os abusos de todos os tipos
eram a prática mais comum.
Não cabe aqui desenvolver estas questões, mas é importante ter em conta este
quadro, e estas tensões, para avaliar a ação de Mendonça Furtado na Amazônia e o
impacto do Directório dos Índios. Como sabemos, são três as peças jurídicas
fundamentais da intervenção de Mendonça Furtado. A Lei da Liberdade dos Índios e a
instituição da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão foram as duas
primeiras medidas, sabiamente promulgadas juntas em 1755. A introdução da

Os procedimentos a ter nas tropas de resgate estavam legislados no "Regimento das Missões", em vigor desde 1 de
Dezembro de 1686.
8
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escravatura africana, a ser feita pela Companhia, era um argumento importante para
amainar os ânimos dos colonos naturalmente descontentes com a lei de liberdade total
dos índios. A terceira peça deste tripé jurídico-ideológico foi tornada pública em 1757 e
confirmada pelo rei em 1758. Era o"Directório que se deve observar nas povoações de
Índios do Pará e Maranhão". Em síntese, o que ali se propunha era, na sequência da
legislação já aprovada da liberdade dos índios, a cessação total e completa do poder
temporal dos missionários sobre os nativos. Excluídos os missionários do governo,
todos os aldeamentos que tivessem população suficiente deveriam ser elevados à vila,
com a consequente instituição de um administrador em cada vila, o diretor. E era sobre
a atuação deste diretor que se legislava e que se instituíam os meios com os quais se
deveria obter a civilidade pretendida, para os índios e para os colonos.
Entre as determinações expressas na lei constava que se deveriam extinguir
totalmente as distinções existentes entre brancos e índios. Mais ainda, afirmava-se que
"entre os meios, maisproporcionadospara se conseguir tão virtuoso, útil, e santo fim,
nenhum he mais efficaz, que procurar por via de casamentos esta importantíssima
união." Recomendava-se assim que se facilitassem os meios para que tais casamentos
mestiços se pudessem realizar, afirmando explicitamente que "deste modo acabarão de
compreender os Índios com toda a evidência, que estimamos as sua pessoas; que não
desprezamos as suas alianças, e o seu parentesco; que reputamos, como próprias as
suas utilidades; e que desejamos, cordial, e sinceramente, conservar com elles aquella
recíproca união, em que se firma, e estabelece a sólida felicidade das Repúblicas".
Nas novas vilas então criadas índios e brancos não só deveriam viver em
pacífica e cordial convivência como se recomendava expressamente que esta
convivência redundasse numa progressiva miscigenação incentivando-se os
casamentos mistos. Os vassalos do rei eram uns e outros e os seus filhos. Para além das
questões ideológicas ou de alteridade, a conversão do gentio em vassalo, pode e deve ser
lida nos seus aspectos político- econômicos. Por um lado, era uma importante
estratégia de defesa territorial, por não implicar um inimigo interno, por integrar em
termos numéricos e populacionais o quadro da colônia e por, literalmente, a vir a
defender dos inimigos externos. Por outro lado, garantia- se assim também, como é
evidente, a sua inserção no quadro fiscal do reino, de que até então estavam excluídos.
Dado especialmente importante é o fato de que quando o Diretório foi
oficialmente promulgado em forma de lei, boa parte da conversão dos aldeamentos em
vilas tinha já sido executada. Com efeito, as determinações para esta transformação
vinham já indicadas na lei de liberdade dos índios, de 6 de Junho de 1755. Em 1756
tinha sido elevado à vila, com o
nome de Borba-a-nova, o aldeamento jesuíta dos índios Trocano no rio
Madeira9. Mas foi entre o final de 1757 e o inicio de 1758 que o governador procedeu,

A elevação à vila deste aldeamento está intimamente ligada à defesa do caminho fluvial para as Minas do Mato Grosso,
numa conjuntura especialmente problemática de demarcação das fronteiras, sobretudo pela proximidade de outras
missões de jesuítas espanhóis no Guaporé. É, por isso, também relevante o facto de ter sido a primeira das elevações,
não por acaso feita num aldeamento jesuíta, de modo a dar o exemplo para as demais. Sobre estes aspectos ver Renata
Araujo, As Cidades da Amazónia no século XVIII: Belém, Macapá eMazagão. Porto : FAUP
Publicações, 1998, pp. 124-125.
10 Sobre a reforma urbana da Amazônia no século XVIII veja-se Renata Araujo, As Cidades da Amazónia no século
XVIII: Belém, Macapá e Mazagão. Porto : FAUP Publicações, 1998.
9
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pessoalmente, à maioria das elevações10.

O processo seguido implicou efetivamente num renascimento, que não foi
apenas simbólico, de praticamente todas as povoações da região. E este renascimento
não faria sentido sem um novo batismo. A escolha de Mendonça Furtado para os nomes
das novas vilas seguiu critérios de homenagem precisos. Em ordem hierárquica de
tamanho ou de importância geográfica, as novas vilas na selva foram recebendo os
mesmos nomes de vilas e cidades de Portugal ligadas à Coroa. Esta duplicação
toponímica tinha como intenção óbvia reafirmar a pertença destas vilas a um espaço
que se queria inquestionavelmente português. Mas seriam também uma alegoria
expressiva do projeto civilizacional e civil que elas deveriam espelhar, que invocava os
exemplos dos mais antigos e tradicionais municípios do Reino.
Note-se que esta conversão toponímica não apenas eliminou os nomes
indígenas dos antigos aldeamentos, como eliminou, em tese, a própria idéia do
aldeamento. Aqueles que eram espaços intrinsecamente ambíguos, espaços de
aculturação e de transição, foram convertidos, por decreto, em espaços de civilização.
Se o aldeamento representava uma instancia intermédia entre o urbano e o não urbano,
a elevação proporcionada pelo Diretório não deixa dúvidas de que as vilas criadas se
pretendiam urbanas, em todos os sentidos, pretendiam ser aliás, o próprio paradigma
da urbanidade, e só por isso também contribuir para converter os selvagens em
súbditos.
Cabe aprofundar um pouco este paradigma porque ele é fundamental para o
questionamento que queremos fazer aqui. De certo modo há, por parte do colonizador,
uma visão apriorística de que a sua cultura urbana era um inquestionável legado
civilizacional e um dado da sua superioridade cultural. Esta visão era ainda mais
reforçada no confronto cultural que se processava na Amazônia, uma vez que a maioria
das populações nativas era nômade.
São várias as referências neste sentido no Tesouro Descoberto. Uma das mais
interessantes é a descrição dos incas: "Como a nação inca era a mais polida e econômica
que todas as mais do Amazonas, assim também já tinha povoações, e grandes cidades
com formal geometria"n. Mas ao mesmo tempo é também significativo ver que os
próprios Índios valorizavam este aspecto de maneira completamente diversa, como é o
caso dos mura que muito se orgulhavam do seu nomadismo. Segundo o padre Daniel
"Zombam dos brancos, e tropas de soldados, que muitas vezes se tem mandado contra
eles, porque, como não tem domicilio certo, ou povoações fixas, não podem as tropas
alcançá-los, e apenas apanham algum, alguns poucos desgarrados. São gente
bem-disposta, e bem encarada" 1 Importa referir que os índios Mura gozaram por muito
tempo de um duplo prestígio no vale do rio Madeira. Eram, por um lado, os ferozes
inimigos militares que, pelos seus ataques e emboscadas, punham em risco os
habitantes da região e os viajantes do rio.
1

Idem, pag. 362.

Padre João Daniel, Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. (1757-1776). Rio de Janeiro: Contraponto,
2004, vol. II, pag. 356).
11
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E, por outrolado, eram também identificados como eventuais aliciadores dos índios
aldeados, pois incorporavam nas suas hostes indivíduos de outras etnias, chamando-os
de volta à vida selvagem. Num eloquente contraponto entre a civilização e a natureza
indomada, os Mura representavam o perigo de que esta pudesse vencer aquela.13
A dicotomia fundamental da alteridade na Amazônia dá-se pois neste
confrontoradical entre a cidade e a selva, entre o espaço por excelência do homem, e o
espaço das feras. Daí que cabe voltar a advertência do padre Daniel, que citamos no
início desta comunicação e que não é de todo supérflua, lembrando aos seus
contemporâneos europeus que eles próprios tinham em tempos achado que os índios
eram um "arremedo de gente", uns parentes dos macacos, ainda mais monstruosos por
serem parecidos com homens.
Ultrapassado o dilema entre a besta e o homem, assimilou-se o índio ao papel
de bárbaro, a que se opunha o de civilizado encarnado pelo colonizador europeu. É
interessante citar a opinião de Sebastião José de Carvalho e Melo sobre a barbárie dos
Índios, manifestada em carta ao seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado
exatamente nesta conjuntura. "Todos nos fomos bárbaros como hoje são os Tapuyas, so
com a diferença de não comermos gente (..).Porém, porque no tempo em que nos
invadiram e dominaram os romanos, em vez de nos fazerem servos de penna, ou servos
adyscriticos, nos deixaram em plena liberdade, unindose e alliandose connosco, todos
nós fomos civilizados; todas as nossas terras prosperaram em povoação e em lavoura e
todos tivemos sempre quem nos servisse em todos os ministérios sem haver falta de
gente para eles"14.
A esta dicotomia básica do bárbaro x civilizado se foi juntar ainda a do fiel x
infiel que tem peso fundamental na cultura da Idade Moderna e sobretudo no ambiente
peninsular ibérico. Tendo em conta naturalmente toda a retórica da reconquista, cara a
Portugal e a Espanha, a dicotomia mouro x cristão transferiu-se de maneira simbólica
para o ambiente colonial como luta do bem contra o mal sendo reproduzida em festas e
outros rituais, quer nas colónias espanholas, quer nas portuguesas. Mas se estes dados
necessariamente pesavam para estabelecer a diferença quais deveriam contar para a
igualdade, ou melhor, para a identidade?
Os trabalhos de Tamar Herzog15 tem afirmado que uma identidade "espanhola"
ter-se-á eventualmente produzido antes no ambiente colonial do que na metrópole.

O seu argumento retoma o fato de que na colônia a identidade que se forja baseia-se
13 Desenvolvi

este aspecto in Renata Araujo, A Urbanização do Mato Grosso no século XVIII: Discurso e Método. Diss.
Doutoramento, FCHS-UNL, 2001. Sobre os Mura veja-se Marta Rosa Amoroso, "Corsários no caminho Fluvial: os
Mura do Rio Madeira", in Manuela Carneiro da Cunha (org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das
Letras, Secretaria Municipal de Cultura, Fapesp, 1992, p. 309.
14 Carta de SJCM a FXM, datada de 15 de Maio de 1753, citada por Ângela Domingues,
Quando os Índios
eramVassalos. Lisboa: CNCDP, 2000, p. 316.
15 Veja-se, entre outros, Tamar Herzog, Defning Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish
America. New Haven: Yale University Press, 2003 e Tamar Herzog, "Identidades modernas: estado, comunidade e
nação no imperio hispânico", In Brasil: formação do estado e da nação, São Paulo, Editora Hucitec, 2003, 109122.

sobretudo na distinção entre "civilizados" e "bárbaros". Mas os processos de
aculturação implicavam que se vissem como "civilizados" todos os que se aproximam
dos valores culturais da metrópole. Assim que, segundo aquela autora, e sobretudo
para o quadro do século XVIII, poderia ser identificado como "espanhol" um índio que
migrasse para a cidade e adotasse hábitos "civilizados", mesmo que não tivesse mistura
de sangue. Do mesmo modo, seriam vistos como bárbaros não só os índios, mas
estrangeiros não crentes e até espanhóis que se tivessem porventura "degradado". O
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que é sobretudo interessante é que é uma identidade que se constrói e que
eventualmente se perde.
Citando os processos reivindicativos dos mestiços peruanos do século XVI,
Bertha Aires Queija aponta as várias nuances que esta identificação vai tendo ao longo
do tempo, às vezes com câmbios significativos em tempos relativamente curtos (de
visões mais negativas para visões mais positivas e vice-versa) mas que no fundo
também indicam que a questão é em si, irresolúvel, ou sempre problemática no tempo
longo e que sucessivos "equilíbrios" (ou desequilíbrios) necessariamente se sucedem.
Um dos dados especialmente interessantes que é ali apresentado é a efetiva
reivindicação por parte dos mestiços (biológicos) de um espaço social que levasse em
conta precisamente a sua condição de pertencentes em simultâneo aos dois mundos e
logo do seu papel de mediadores naturais entre ambos. A frase do Inca Garcilaso citado
pela autora, é esclarecedora. "de ambas as naciones tengo prendas que les obligan a
participar de mis bienes y males: las quales son auer sido mi Padre conquistador, y
poblador de aquella tierra, y mi madre natural della, y yo auer nacido, y criado me entre
ellos"16.
Transferindo para o ambiente colonial português, e com o risco de alguma
simplificação, poder-se-ia dizer que, em princípio, é sobretudo a condição de súbdito do
rei de Portugal que define a identidade genérica, a despeito das diversas origens
possíveis17.

16 Cf. Berta Aires Queija, "El papel de Mediadores y la construcción de um discurso sobre la id entidad de los
mestizos peruanos (siglo XVI)", in Berta Aires Queija, Serge Gruzinski (ccord), Entre dos Mundos: Fronteras
Culturales y Agentes Mediadores. Sevilla : Escuela de Estúdios Hispano-Americanos de Sevilla, 1997, pp. 37-60.
17 A identificação como "português" não parece ser frequente no ambiente colonial. "Reinol" é um termo às vezes
usado, assim como outros designativos que remetem para uma chegada recente na colónia, ou mesmo termos
pejorativos como o famoso "emboaba" utilizado nas Minas pelos paulistas para todos os que não o fossem. A
questão é certamente complexa e não cabe aprofundá-la aqui. Mas é interessante ver que a despeito do uso
comum de identificações de cunho regional, como baianos ou paulistas, onde é evidente a base das capitanias de origem,
não parece que estas "divisões" e "disputas de espaço" (politico inclusive) implicassem alguma alteridade essencial no
ponto de vista dos colonos que, creio, identificavam-se genericamente como todos súbditos do mesmo rei.

Neste sentido, e enfocando especificamente a conjuntura do Diretório, é crucial
ver o peso que adquire o estatuto de vassalo que é concedido ao gentio. Mas é
significativo ver que ao mesmo tempo que apregoa a igualdade é a própria lei, em si, que
é de certo modo dúbia relativamente ao estatuto destes mesmos novos vassalos. E isto é
especialmente sensível no próprio modelo urbano de que falávamos.
Dizíamos que o Diretório não deixa dúvidas que as vilas evocam o paradigma da
urbanidade. Mas a legislação, ao mesmo tempo que evoca este paradigma, não as dota
do mesmo mecanismo de gestão das outras vilas, que é basicamente a Câmara, porque
implicitamente, e expressamente, acha que os seus povoadores não estão capazes de se
governarem sozinhos. Assim que a figura do diretor é, em si, uma contradição e ao
mesmo tempo a demonstração do enorme pragmatismo e da peculiar adaptabilidade do
projeto colonial português.
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Os gentios aldeados não tinham representação senão pelos missionários que os
tutelavam. Os aldeamentos eram portanto intrinsecamente diferentes das vilas não só
do ponto de vista ideológico, como eram substancialmente diferentes do ponto de vista
jurídico. Como vimos, consciente da diferença fundamental, e intransponível, entre o
aldeamento e a vila, o Diretório não aboliu a diferença em si, mas aboliu o próprio
aldeamento. Mas o que se abole do aldeamento é a sua caracterização enquanto
instância de tutela de certo modo paralela à administração central da coroa, porque
delegada aos missionários.
Retirando o poder administrativo dos missionários, o que a legislação de
Mendonça Furtado faz é trazer para o centro de administração da coroa a efetiva gestão
territorial daqueles núcleos de povoamento, inserindo-os na sua toponímia e
hierarquização específica. Mas não se vai apenas retirar o poder temporal dos
missionários como se vai substituí-lo por um poder diretamente associado à
administração central. Com o diretor, que é nomeado pelo governador, passa-se por
cima da câmara que é, em tese, o órgão deliberativo e de representação do município.
Assim que estas câmaras e estas vilas eram, de certo modo, falsas vilas, se olharmos do
ponto de vista da representação social. Do ponto de vista do poder eram também falsas
vilas, mas eram as vilas que lhe interessavam, pelo menos naquelas circunstâncias.
Note-se que vários dos mecanismos que faziam parte do sistema dos
aldeamentos continuaram a ser mantidos, inclusive os descimentos de índios para
aumento da população das vilas. Neste caso eram os diretores que eram incentivados a
atrair novos povoadores para as suas vilas, aliciando-os, ou arrecadando-os, tal como
os missionários faziam. O sistema de distribuição de mão de obra também continuou,
ainda maior e mais complexo, o que em vários aspectos agravou a situação social que se
pretendia resolver.
Mas, segundo Heloísa Almeida, o verdadeiro "ponto fraco" da legislação terão sido os
próprios diretores, posto que embora devessem funcionar como agentes diretos da
administração central muitos foram os casos em que os escolhidos não cumpriam bem
a sua função e tentavam apenas o melhor para si próprios18.
O Diretório não propõe nenhum desenho urbano preciso mas no que diz
respeito à estética urbana os critérios são claros "sendo evidentemente certo que para o
augmento das povoações concorre muito a nobreza dos edifícios".19 As recomendações
mais diretamente ligadas aos aspectos formais são as que referem à necessidade de
estabelecer casas separadas para cada família, abolindo o hábito de dormirem todas
juntas. A grande maioria da recomendações da lei diz respeito à atuação dos diretores e
à educação dos novos súbditos onde tem grande peso a defesa incondicional da língua
portuguesa. Entre os dados fundamentais deste suposto processo de aprendizagem
está a defesa efetiva dos critérios de convivência entre brancos e índios. Até porque, em
boa verdade, parte do discurso educacional dirigia-se concretamente para os brancos,
que também tinham vícios a perder, entre os quais o terrível costume de não
trabalharem a terra com as suas mãos. Assim que o empenho na mestiçagem parece
efetivamente basilar e vem associado a um discurso caro aos ideais iluministas que
projetam para o espaço urbano a síntese da convivência cultural e logo da civilização no
seu sentido mais literal.
Mas, precisamente por isso, cabe questionar se ao impor a mestiçagem urbana
não se agravou o problema em lidar com a antítese radical entre a cidade e a selva? Até
onde o discurso da integração não será, em parte, o mesmo da sublimação da
diferença?

18 Cf.

Heloísa Almeida, O Diretório dos Índios: Um projeto de "civilização" no Brasil do século XVIII. Brasília: Editora

UNB, 1997, p. 257.
19 Directório dos Índios, item 74. Cf. Renata Araujo, As Cidades da Amazónia no século XVIII: Belém, Macapá e
Mazagão. Porto : FAUP Publicações, 1998, p. 124.

49

Conto-vos uma história que se passou comigo, que embora me cause algum
embaraço, creio que tem um carácter não só pedagógico como catártico. Numa
discussão informal, eu defendia que esta grande reforma urbana que se tinha passado
na Amazônia era verdadeiramente fundamental, porque mesmo sendo aparentemente
só uma mudança formal de estatuto, a transformação/elevação dos aldeamentos em
vilas tinha não só conectado numa rede todas as povoações da Amazônia, como
também as tinha enfim inserido no quadro administrativo geral. Ou seja, as tinha
finalmente posto no mapa, que não estavam, e isto era, em si, urbanização, também no
sentido de organização política do território. Para dar ênfase a este discurso disse que
nós, a população urbana da Amazônia, éramos os filhos do Diretório. Ao que um grande
amigo, antropólogo, presente na discussão, re torquiu: "nós e eles". Eu tive a
ingenuidade de perguntar: "Eles quem?" - "Os quecontinuam até hoje fora das cidades,
na selva, os ín dios". Confesso que ainda sinto uma certa vergonha disso, mas acho que
foi uma das mais importantes lições que alguma vez recebi.
Ao evocar as cidades mestiças no mundo colonial esta mesa redonda está, de
certo modo, a ser redundante. O filho da cidade na colônia é, por princípio, mestiço. É
mestiço cultural mesmo que não o seja de sangue, o que de todos os modos é, em si,
uma improbabilidade estatística. Esta inexorável mestiçagem leva a que os papeis
simbólicos sejam por vezes confusos e difíceis. Pois ainda que reivindiquemos, como o
Inca Garsilaso, o nosso pai da metrópole e a mãe da terra, ao mesmo tempo, e não tão
paradoxalmente como isso, podemos estar a deslocar ainda mais estatuto do "irmão"
índio, que se mantém numa alteridade contínua.
Não cabe aqui discutir a complexidade desta questão. Que é problemática
porque é essencial, porque é identitária no mais profundo sentido da palavra. Porque
implica a definição de nós próprios. "Nós quem?" Poderiam todos perguntar. E a
resposta seria nós todos, numa escala francamente global. Não só nós deste lado do
(novo) do mundo, nós os filhos urbanos do(s) diretório(s), na Amazônia no México ou no
Peru, mas também os que nós (todos) deixamos na selva, ou empurramos para a selva,
ou permitimos que ficassem na selva, ou até pedimos que ficassem na selva, por nós,
para nos salvar da perda total da identidade materna.
Poderemos escolher qualquer destas vias para entender e, necessariamente,
enfrentar a situação que é obviamente crucial e identitária para nós. Mas o nós a que
me refiro são também os de nós que voltaram ou mesmo os que supostamente
permaneceram no velho mundo. Também estes de nós não se podem desligar. Estes são
os irmãos paternos e não lhes cabe fazer conosco o que não é lícito que façamos com os
irmãos maternos. Não nos podem ver como bastardos da civilização européia. Não
podem ver o nosso mundo urbano como uma espécie de "selva" da urbanidade original.
E se nós podemos, legitimamente, invocar as heranças materna e paterna
apresentando-nos como os mediadores por excelência deste novíssimo
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mundo, a verdade é que também não temos o direito de excluir (ou discriminar)
qualquer dos membros da família.
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The Transatlantic Slave Trade in the Peopling of
Cartagena de Indias, "Third City of the Indies,"
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* An early version of this essay was presented at the international symposium
entitled "Cortes, cidades, memórias: trânsitos e transformações na modernidade,"
held at the Universidade Federal de Minas Gerais in November 2007. The author
would like to thank the symposium's organizers, especially Douglas Libby and
Eduardo França-Paiva, as well as my fellow symposium participants, for making my
stay in Belo Horizonte such an enjoyable and intellectually stimulating experience.
This essay is largely based on research conducted under the auspices of a
Fulbright-IIE fellowship to Spain in 2005-2006.
In early modern Spain, where death rates usually outweighed birth
rates, urban centers needed "a continuous influx of newcomers in order to maintain
existing population levels, let alone grow."1 Whereas peninsular Iberian cities were
primarily sustained by migrants from nearby rural areas, sub-Saharan Africans filled
this role in Caribbean ports such as Cartagena de Indias, where the hot and humid
environment discouraged Iberian immigration.2 Established as a Spanish outpost on
the coast of "Tierra Firme" ("the Spanish Main") in the 1530s, by the final decades of
the sixteenth century Cartagena had become a major port of call for Spain's Indies
fleets, and an important commercial center for both the New Kingdom of Granada and
the greater Caribbean.3 The city's importance within imperial and regional networks
was reinforced by its unique position as the Spanish Ame ricas' premier slave trade
entrepot; Cartagena alone received an absolute minimum of 73,000 African
immigrants between 1573 and 1640. 4
Some captives survived the transatlantic voyage only to die shortly after their arrival
David E. Vassberg, The Village and the Outside World in Golden Age Castile: Mobility and Migration in Everyday Rural
Life (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 74, 175.
2 See Elinor K. Melville, "Land Use and the Transformation of the Environment," in The Cambridge Economic History of
Latin America, I: 109-142; Linda A. Newson, "The Demographic Impact of Colonization," in The Cambridge Economic
History of Latin America, I: 143-184; Jane G. Landers, "Cimarrón and Citizen: African Ethnicity, Corporate Identity,
and the Evolution of Free Black Towns in the Spanish Circum-Caribbean," in Slaves, Subjects, and Subversives:
Blacks in Colonial Latin America, eds. Jane G. Landers and Barry M. Robinson (Albuquerque: University of New
Mexico Press, 2006), 120-121.
3 Huguette and Pierre Chaunu, Seville et l'Atlantique (Paris: Colin, 1955-1959); Nicolás del Castillo Mathieu, La llave
de las Indias (Bogotá: El Tiempo, 1981), 33-151; María del Carmen Borrego Plá, Cartagena de Indias en el siglo XVI
(Seville: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983), 62-69;
Carla Rahn Phillips, Six Galleons for the King of Spain: Imperial Defense in the Early Seventeenth Century
(Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1986), 12-13, 70, 102, 106-107, 186, 193, 198-200;
Pablo E. Pérez Mallaína, Spain's Men ofthe Sea: Daily Life on the Indies Fleets in the Sixteenth Century, trans. Carla
Rahn Phillips (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1998), 12-13; Antonino Vidal Ortega,
Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe, 1580-1640 (Seville: CSIC, EEHA, Universidad de Sevilla,
Diputación de Sevilla, 2002).
4 David Wheat, "The Afro-Portuguese Maritime World and the Foundations of Spanish Caribbean Society, 15701640"
(Ph.D. dissertation, Vanderbilt University, 2009). This figure represents known voyages only, and is thus
lower—probably much lower—than the actual number of Africans disembarked in Cartagena during this period. See
also Henri Lapeyre, "Le trafic négrier avec l'Amérique espagnole," in Homenaje a Jaime Vicens Vives (Barcelona
1

in the city, and many were re-exported to secondary destinations such as Lima,
Peru.5 Yet as a variety of extant sources attest, Cartagena was no mere transit point
for the thousands of forced migrants who remained to bolster the port city's stable

52

population. Africans' presence was particularly noticeable along Cartagena's
semi-rural perimeter, and throughout its rural hinterland. With the aim of
establishing Africans' demographic importance in the rise of one the Spanish
Caribbean's most important seaports, this essay outlines Cartagena's growth from a
small seaport of several hundred Iberians and black slaves in the 1570s to a major
port city by the late 1630s, with enslaved Africans comprising up to sixty percent of
an urban population of at least twenty thousand inhabitants, and seventy-five
percent of the province's total population of roughly thirty thousand inhabitants.
While Cartagena depended in large part on the exploitation of tributary
Amerindian populations throughout most of the sixteenth century, the area's
indigenous societies declined by as much as ninety percent before the
mid-seventeenth century.6 During this period, Africans and people of African descent
formed an increasingly important segment of the region's population. In
approximately 1570, according to traveler Juan López de Velasco, Cartagena was "a
town of 250 Spanish vecinos," or heads of household, primarily "vendors and
merchants." Approximately two thousand tributary Amerindians labored for the
benefit of the Spanish Crown, and for sixteen Spanish men, on adjacent
encomiendas. An additional fifty Spanish vecinos resided in Cartagena's province
outside the town, along with five or six thousand Amerindians nominally subject to
Spanish authority.7 López de Velasco makes no mention of black slaves. Only two
years previously, however, five hundred Upper Guinean forced migrants had been
distributed among Cartagena's residents. This sudden influx of enslaved
Africans—considerably large compared to Cartagena's Spanish population at the time
—was authorized by metropolitan authorities on the condition that they were to
Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras, 1965-67), II: 285-306; Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica
y el comercio de esclavos: los asientos portugueses (Seville: Escuela de Estudios HispanoAmericanos, CSIC, 1977);
Borrego Plá, Cartagena de Indias, 58-61; David Eltis, The Rise of African Slavery in the Americas (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000), 8-12; and Antonio de Almeida Mendes, "The Foundations of the System: A
Reassessment of the Slave Trade to the Spanish Americas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries," in Extending
the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, eds. David Eltis and David Richardson (New
Haven and London: Yale University Press, 2008).
5 See Frederick P. Bowser, The African Slave in Colonial Peru, 1524-1650 (Stanford: Stanford University Press, 1974),
30-31, 49-51, 54-55; María Cristina Navarrete, Genesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia siglos XVI y XVII
(Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2005), 125-130; and Linda A. Newson and Susie Minchin, From Capture to
Sale: The Portuguese Slave Trade to Spanish South America in the Early Seventeenth Century (Leiden and
Boston: Brill, 2007), 136-186.
6 Adolfo Meisel Roca, "Esclavitud, mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena, 1533-1851," Desarollo y
Sociedad 4 (1980): 227-278; Borrego Plá, Cartagena de Indias, 48-54, 105-247, 348-372, 417-423, 457-472;
Antonio Ybot León, La arteria histórica del Nuevo Reino de Granada Cartagena-Santa Fe, 1538-1798: Los trabajadores
del Río Magdalena y el Canal del Dique, según documentos del Archivo General de Indias de Sevilla (Bogotá: ABC,
1952), 273-274; Julián Ruiz Rivera, Los indios de Cartagena bajo la administración española en el siglo XVII (Bogotá:
Archivo General de la Nación, 1995), 24-41.
7 Juan López de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias, eds. Marcos Jiménez de la Espada and María
del Carmen González Muñoz (Madrid: Atlas, 1971), 194-198; Paul E. Hoffman, The Spanish Crown and the Defense of
the Caribbean, 1535-1585: Precedent, Patrimonialism, and Royal Parsimony (Baton Rouge and London: Louisiana
State University Press, 1980), 261-263; Borrego Plá, Cartagena de Indias, 47, 473-478; Newson and Minchin, From
Capture to Sale, 137-140.

remain within the province, working on outlying farms and ranches.8

By the time Velasco's Geografía y descripción universal de las Indias was
finished in 1574, the transatlantic slave trade was fast becoming an important source
of income for administrators, residents and merchants in Cartagena de Indias. The
town of Cartagena was granted "city" status on March 6, 1575, along with the official
title "Very Noble and Very Loyal."9 In the same year, five years prior to the beginning of

53

the Iberian "joint crown" period (1580-1640), and fully two decades before the
better-known period of the "Portuguese asientos," Cartagena's royal officials already
complained of illegal slave trafficking, and of the ineffectiveness of procedures for
discovering and seizing contraband merchandise.10 By late 1578, a "secret
investigation" into the behavior of the royal officials themselves was under way. The
city's treasurer was accused of taking advantage of his posi tion as Crown
representative—and as inspector of incoming slave ships—to act as a middleman,
purchasing slaves directly from slave ship masters, then selling them to locals for a
tidy profit. Moreover, one customs guard was accused of having accepted, in the
space of just one year, more than one thousand pesos worth of bribes from
shipmasters and other merchants engaged in illicit commerce as they entered and left
the city. Though no ships or exact dates of arrival are specified, witnesses mention
several slave ship masters, including Blas Herrera, Anton Galvez, Jorge de Morales,
Luis de Santa María, and Cristobal Lopez de Fonseca. Herrera and Lopez de Fonseca
are explicitly identified as "Portuguese," and the latter was present in Cartagena at
the time of the investigation.11
For the subsequent decade, the exact size of Cartagena's slave
population remains thus far unknown, but textual references and information on the
slave trade to Cartagena during the 1580s suggests that the presence of Africans and
Afrocreoles was already considerable. When Francis Drake captured the seaport in
1586, up to 200 houses were burned in order to hasten the payment of ransom.12 Two
years later, in 1588, Cartagena was reported to consist of "300 or 400 houses"; from
this description historians have estimated a "white population" of roughly 1,500 to
2,000 inhabitants.13 Historians have long accepted and employed the practice of
multiplying the known number of households or heads of household (vecinos) by five,
in order to estimate total populations during eras for which detailed census data is
Borrego Plá, Cartagena de Indias, 55, 427.
Donaldo Bossa Herazo, Nomenclátor Cartagenero (Bogotá: Planeta Colombiana, 2007), 22-23, 28-29.
10
AGI (= Archivo General de Indias, Seville, Spain), Audiencia de Santa Fe, legajo 72, número 28 (hereafter
AGI-SF
72, n.28), Oficiales reales Antonio Bermudes y Balthasar Carrillo a S.M., Cartagena, 25 nov 1577.
11
AGI-SF 72, n.33, "Ynformagion secreta de como an usado sus officios los ofigiales reales de Cartagena de las
Yndias," Cartagena, 15 diciembre 1578 - 8 julio 1579.
12
AGI-SF 62, n.44, Expediente de la ciudad de Cartagena por su procurador Bartolomé Campuzano, 27 sept
1588,
folios 7r-7v; Irene A. Wright, trans. and ed., Further English Voyages to Spanish America 1585-1594 (London:
Hakluyt Society, 1951), xlii-lviii, 142, 144. Wright notes that 100 houses were burned, and 4,000 people had fled
the city.
8
9

incomplete or non-existent.14 In the context of Spanish Caribbean port cities such as
Cartagena, however, it may be problematic to equate one household with five "white"
residents. First, we have evidence of several free black and mulatto homeowners in
Cartagena and its suburb, Gethsemani, during the 1580s.15 Secondly, whether
rented or owned, African and Afrocreole slaves figured prominently among Iberian
households. In 1588—the very year Cartagena was said to number 300 or 400
houses—the city's governor Pedro de Lodena noted that "in this land, [...] Spaniards
provide no service whatsoever, especially the lower occupations which no household
can do without. Those who are employed here are all blacks."16 In the same letter,
Lodena mentions the need for greater organization and supervision of the arrival and
inspection of slave ships. At least thirty-eight slave ships landed more than 7,000
captives in Cartagena between the years 1585 and 1590 alone, with most of these
involuntary migrants arriving from Upper Guinea.17 Meanwhile, the region's
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Amerindian population was diminishing; Cartagena's bishop noted in 1589 that the
province was "running out of Indians."18

African forced migrants' tremendous role in the growth of Cartagena's
population first becomes noticeable in source materials for the 1590s. In one letter
addressed to the Spanish Crown in 1594, royal officials portrayed the city as a
"principal" node in Spain's American empire, juxtaposing Cartagena with Mexico City
and Lima as "one of the three [great cities] of the Indies." At the same time, royal
officials viewed Cartagena as a maritime "frontier" with "numerous foreigners,
soldiers and sailors, in addition to the four thousand blacks who are ordinarily in the
city."19 The presence of approximately "four thousand blacks" is confirmed by an
additional account written in 1596, but describing Francis Drake's sacking of the port
city ten years earlier, in 1586. A military official wrote that if Drake had arrived just
two weeks earlier than he did, he could have taken Cartagena completely by surprise,
and that if the city's "four thousand blacks and mulatoS' had joined forces with him,
"they could have ruined everything."20 These e stimates of Cartagena's African and
African-descended population during the late 1580s to mid-1590s take on added
significance in light of the fact that the city could muster only eight hundred men
On definitions of the term vecino, and its utility (and limitations) in various Spanish circum-Caribbean contexts,
see María del Carmen Mena García, La sociedad de Panamá en el siglo XVI (Seville: Diputación Provincial de Sevilla,
1984), 30-36; Alejandro de la Fuente, "Población y crecimiento en Cuba (siglos XVI y XVII): un estudio regional,"
European Review of Latin American and Caribbean Studies 55 (December 1993), 62-63; Amadeo Julián, Bancos,
ingenios y esclavos en la época colonial (Santo Domingo: Banco de Reservas de la República Dominicana, 1997),
184-185.
15 Borrego Plá, Cartagena de Indias, 313-318. See also David Wheat, "Nharas and Morenas Horras: A Luso-African
Model for the Social History of the Spanish Caribbean, c. 1570-1640," The Journal of Early Modern History 14:1-2
(forthcoming, 2010).
16 AGI-SF 37, ramo 6 (hereafter r.6), n.76, Carta de D. Pedro de Lodeña, Cartagena, 13 feb 1588, folios 5v-6r.
17 AGI-SF 37, r.6, n.103a/b, "Fee de los negros," Cartagena, 15 julio 1591. For futher analysis of this list of slave
ships, see Walter Rodney, A History ofthe Upper Guinea Coast, 1545-1800 (New York: Monthly Review Press, 1970),
96-100; Bowser, The African Slave, 72; Borrego Plá, Cartagena de Indias, 58-61; and Vidal Ortega, Cartagena de
Indias, 161-165.
18 AGI-SF 228, n. 18, Obispo Fray Antonio de Herbias a S. M., Cartagena, 2 agosto 1589.
19 AGI-SF 72, n.91, Alonso de Tapia y Joan de Yturrieta Alcevia a S.M., Cartagena, 25 junio 1594, folio 2r.
14

considered capable of bearing arms in late 1595. The eight hundred military effectives
included both paid soldiers and the city's Iberian residents, and may have also
included the black militia members who had previously helped defend the city against
Drake's attack.21

The 1590s marked the beginning of what Enriqueta Vila Vilar has
described as "the first great wave" of Africans to the Americas.22 Between 1593 and
1601, at least 149 slave ships landed more than 25,000 African captives in Cartagena
alone.23 One account given in 1598 offered an estimate of 2,000 slaves per year
entering Cartagena's port.24 This average appears to have been considerably
understated, however, since between 3,500 and 5,000 slaves were landed in the city
each year from 1597 to 1601. In just the year 1599, twenty-four slave ships are
known to have landed more than 4,750 captives in Cartagena.25 Many of these
captives would surely be re-exported to Lima and various other destinations, but the
relatively sudden appearance of so many African forced migrants—over six times the
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number of black and mulato slaves already present in the city—in a period of just
eight years contributed to a significant demographic shift in Cartagena's population.
Immediately following the "first great wave" of Africans to Cartagena at
the close of the sixteenth century, the first fifteen years of the seventeenth century
were characterized by secular authorities in Cartagena as a period of stagnation,
largely attributed to a decline in the transatlantic slave trade. Royal officials lamented
that during previous years, "every day this place grew in prosperity" thanks to
abundant commerce in "merchandise and slaves." But the years 1603 to 1604, they
wrote, were "this land's downfall and ruin." Those who had borrowed money had been
forced to default on their loans, and the slave trade had "notably diminished."26
However, scattered references make it abundantly clear that the slave trade
continued even during these years of "ruin," though probably on a considerably
smaller scale. In 1604, Cartagena's governor noted that "only three or four ships from
Guinea and Angola have entered this port within the past seven months."27 The
following year, royal officials complained that Cartagena's governor regularly
interfered in their jurisdiction over slave ship inspections, specifically citing his
AGI-SF 37, r.7, n. 153a, Carta de don Alonso de Sotomayor, Ciudad de los Reyes, 23 enero 1596, folio 1v.
AGI-SF 37, r.7, n.145, Carta de don Pedro de Acuña, Cartagena, 11 diciembre 1595. For testimony of Drake's
assault given by Agustín [Martín], "captain of the free blacks and mulattoes," see Irene A. Wright, trans. and ed.,
Further English Voyages to Spanish America, 1583-1594: Documents from the Archives of the Indies at Seville
Illustrating English Voyages to the Caribbean, the Spanish Main, Florida and Virginia (London: Hakluyt Society,
1951), 127-129.
22 Vila Vilar, Hispanoamérica, 197-199, 209-2 11; and ibid., "The Large-Scale Introduction of Africans into Veracruz
and Cartagena," in Comparative Perspectives on Slavery in New World Plantation Societies, eds. Vera Rubin and
Arthur Tuden (New York: New York Academy of Sciences, 1977), 267-280.
23 Lapeyre, "Le trafic négrier"; Vila Vilar, Hispanoamérica, 244-251; Wheat, "Afro-Portuguese Maritime World," 111,
252-256.
24 del Castillo Mathieu, La llave de las Indias, 224.
25 Wheat, "Afro-Portuguese Maritime World," 255-256.
26 AGI-SF 72, n.113/114; AGI-SF 73, números 2, 4, and 7. Oficiales reales Joan de Yturrieta y don Francisco
Sarmiento a S.M., Cartagena, 4 agosto 1603, 26 enero 1604, 8 agosto 1604, 18 agosto 1606.
20
21

actions during the recent arrival of two ships which carried inadequate registration.28
Though very little is known of the slave trade to Cartagena during these allegedly
"lean" years, contraband slave trafficking may have increased during this period,
which would help explain the continuing growth of the city's population.
Despite an apparent lull in slave trafficking, rough estimates based on
extant sources reveal that the numbers of Africans and people of African descent in
Cartagena doubled during the first decade of the seventeenth century. Concerned
over the indoctrination of an already sizeable African-born population, and fearing
the continuation of protracted maroon wars, Cartagena's cabildo (city council)
arranged for Jesuits to establish a mission in the city in 1603. Cabildo members
noted that "in particular, there are a great number of blacks who will be indoctrinated
and taught with [the Jesuits'] diligence and help, to great advantage ."29 According to
one Jesuit father, Cartagena's population consisted of 3,000 "white" inhabitants, and
7,000 negros de servicio in 1604 or 1605.30 Shortly after his own arrival in Cartagena,
AGI-SF 38, r.2, n.65, folio 1r. Don Jerónimo de Zuazo a S.M., Cartagena, 7 agosto 1604.
AGI-SF 73, n.5, Francisco de Rebolledo y don Alonso de Corral y de Toledo a S.M., Cartagena, 1605.
29 AGI-SF 62, n.84, Expediente de Juan de la Parra en nombre de la ciudad de Cartagena, 10 sept 1603.
30 See Vila Vilar, "Introducción," in Alonso de Sandoval, Un tratado sobre la esclavitud [orginally published as De
instauranda AethiopumSalute (Seville, 1627)], ed. Enriqueta Vila Vilar (Madrid: Alianza Ediorial, 1987), 20; and
Nicole von Germeten, "Introduction," in Alonso de Sandoval, Treatise on Slavery: Selections from De instauranda
Aethiopum salute, ed. and trans. Nicole von Germeten (Indianapolis and Cambridge: Hackett, 2008), x. The source
cited by Vila Vilar is Archivo Romano Societatis Iesu, Nuevo Reino y Quito, t.XII, folios 12v-18v, 27r-32v.
31 Juan Manuel Pacheco, Los Jesuitas en Colombia, tomo I (Bogotá: Editorial San Juan Eudes, 1959), 249; del
Castillo Mathieu, La llave de las Indias, 239.
See also Sandoval, Un tratado sobre la esclavitud, 237.
32 AGI-SF 228, n.41, Obispo Fray Juan de Ladrada a S.M., Cartagena, 24 junio 1607.
33 Richard Konetzke, Colección de Documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica 14931810 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958), vol. II, tomo 1: 179-180 (doc. 117), R.C. al
gobernador de Cartagena que informe sobre la falta que se ha entendido tienen los negros de aquella ciudad de
quien les administre los sacramentos, San Lorenzo, 10 septiembre 1611 (AGI-SF 991, Libro 1, fol. 211v); del
Castillo Mathieu, La llave de las Indias, 238.
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28

56

Jesuit missionary Alonso de Sandoval estimated that 5,000 "blacks and Indians" were
employed on the province's estancias (farms) alone in 1606.31 Qualifying Sandoval's
reference to Indians, other contemporary references indicate that most of these rural
laborers were Africans. In 1607, for example, Cartagena's bishop noted that the entire
province contained "very few Indians," and that of those who remained in the
province, all of them spoke Spanish well.32 By 1611, according to one Inquisition
official, Cartagena was home to approximately five hundred vecinos; if multiplied by
five this figure would yield a hypothetical "white" population—or more accurately,
perhaps, a hypothetical "free" population—of 2,500 people. A royal letter dated the
same year alludes to the presence of 8,000 black slaves ("negros de servicio de los
vecinos" employed in the service of the city's residents.33 Though clearly both figures
are only loose estimates, combined they suggest that slaves comprised about three
fourths of Cartagena's population of approximately ten thousand, five hundred
inhabitants in 1611. Furthermore, the estimated eight thousand enslaved Africans
and people of African descent may or may not have included others who labored on
farms and ranches in Cartagena's hinterland.

In addition to the "negros' and "mulatos' who resided in and around the
port of Cartagena, extant sources dating to the first decades of the seventeenth
century refer to rural labor forces comprised mainly of enslaved Africans and people
of color in Mompox (Mompós) and Tolú, the two most important villages in
Cartagena's province. Each was linked to Cartagena by water routes. Deep in the
province's interior, up the Magdalena River, the village of Mompox was a center for
processing manatee lard. Mompox was also the headquarters of organized canoe
transportation (the infamous boga) connecting Cartagena to the New Kingdom of
Granada's Andean core regions. Passengers traveled in both directions along the
Magdalena River; imported goods such as wine, clothing, and other merchandise
were transported upriver towards Santa Fé de Bogotá, while valuables such as gold
and emeralds intended for export to Seville were sent downriver to Cartagena along
with food products. The boga—the task of paddling canoes laden with goods or
passengers up and down the Magdalena River—had traditionally been associated
with Amerindian tribute labor, but by the late sixteenth century, Spanish authorities
increasingly relied on enslaved Africans and Afrocreoles to perform this labor.34
Describing Mompox as "a village of more than 1,500 blacks, and a few Indians," the
town's Iberian residents requested to be excused from militia duties in Cartagena in
approximately 1606, fearing possible slave revolts during their absence.35
The village of Santiago de Tolú, located on the Caribbean coast south of
Cartagena, was an important source of produce and livestock for Cartagena
throughout the sixteenth and early seventeenth centuries. Maize, yuca, and pork
from Tolú was transported along the coast to Cartagena, helping to sustain local
populations. Pork and maize from Tolú were often re-exported from Cartagena to
other nearby regions; in fact, Borrego Plá describes these "fruits of the land" as
Cartagena's principal commercial exports for the entire sixteenth century. Tolú's
Amerindian populations persisted throughout the sixteenth century and beyond,
often providing tribute in the form of agricultral produce. As early as 1576, however,
we find reference to "black slaves" in Tolú replacing Indian laborers in the planting

Borrego Plá, Cartagena de Indias, 42-43, 63, 117, 225-227, 234-247, 323, 330, 378; Ybot León, La arteria
histórica, 65-68, 88-89, 250, 253, 263, 279, 299-306, 309, 313-319.
35 AGI-SF 62, n. 106, Expediente de la villa de Mompox [1606].
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and harvesting of maize and yuca. In the 1590s, Tolú was estimated to be home to
approximately eight hundred Amerindians (down from more than 2,000 three
decades earlier).36 By 1609, Cartagena's bishop described the rest of the province as
"very poor, with only two villages of eighty or ninety vecinos each, named Tolú and
Mompox." In Tolú, he noted, there were two doctrinas of Indians, and another for the
"blacks and a few Indians" who worked on nearby ranches (hatos de ganado).37
Thereafter, sources for the early to mid-seventeenth century typically mention
enslaved "blacks" working in the hills around Tolú, felling trees, clearing fields, and
burning off plots of land to plant maize and plaintains.38

While various sources reveal a second surge in the transatlantic slave
trade to Cartagena during the years 1617 to 1626,39 Cartagena's cabildo's letters to
the Crown continued to portray the city as impoverished and famine-stricken. In
1619 and again in 1620, city council members lamented that outbreaks of viruelas
(smallpox) and sarampión (measles) had resulted in the deaths of no less than two
thousand slaves. To make matters worse, locust plagues had ruined local crops for
five years in a row; available food was exorbitantly expensive since local maritime
traffic was blocked by corsairs, and food could only be brought to the city by land. The
once prosperous city of Cartagena, they wrote, was now "in danger of depopulation";
one hundred and twenty households had already been evacuated. Cabildo members
enumerated these assorted disasters as a reason for discontinuing yet another
hardship which was visited upon them by the Spanish Crown: the supposedly
tyrannical behavior of inspectors commissioned to investigate contraband slave
trading activities in Cartagena.40 The presence of swarms of locusts are confirmed by
other contemporary sources, but our knowledge of the transatlantic slave trade to
Cartagena de Indias during this period makes council members' description of the
city's woes seem manipulative, if not far-fetched. Their claim that local sea route s
had been "blocked by corsairs" appears quite unlikely, given that at least thirty-nine
slave ships disembarked more than eight thousand African captives in the city during
the years 1619 and 1620 alone.41
Most likely visiting Cartagena sometime between 1610 and 1620, Padre
António Vázquez de Espinosa offers a more accurate description of the city during
this period in his Compendio y descripción de las Indias occidentales. By his
estimation, Cartagena's population included "more than
Borrego Plá, Cartagena de Indias, 42, 53, 63, 66, 221, 231-234, 238-239, 257, 330, 362-363, 477-478; Antonio
Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias occidentales (Madrid: Ed. Atlas, 1969), 222. See also
Vida Ortega, Cartagena de Indias, 173-208.
37 AGI-SF 228, n.47, Obispo Fray Juan de Ladrada a S.M., Cartagena, 6 abril 1609.
38 AGI-SF 242, s/n, Inquisición de Cartagena al Rey, Cartagena, 1 julio 1611; AGI-SF 38, r.6, n.173, Don García
Giron a S.M., Cartagena, 15 julio 1621; AGI -SF 73, n.74, Francisco de Rebolledo y Juan de la Huerta a S.M.,
Cartagena, 1 agosto 1621; AGI-SF 63, n.50, Carta del cabildo secular de Cartagena, 14 diciembre 1623, folio 1r;
AGI-SF 63, n.105c, Expediente de la ciudad de Cartagena, 20 diciembre 1642.
39 On this second major —wave" of African captives arriving in Cartagena, see Wheat, "Afro-Portuguese Maritime
World," 111, 115-119.
40 AGI-SF 63, n.22, Carta del cabildo secular de Cartagena exponiendo los daños y molestias que causan a aquellos
vecinos los numerosos jueces y visitadores que se envíen a aquella ciudad, Cartagena, 26 oct 1619; AGI-SF 63,
n.25, Carta del cabildo secular de Cartagena en que se exponen los daños que cuasan los jueces de comisión,
Cartagena, 23 julio 1620.
41 Wheat, "Afro-Portuguese Maritime World," 252-256.
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1,500 Spanish vecinos, not including mestizos, mulatos, free blacks, and [those of]
other nations." Vázquez de Espinosa also commented on the city's growth, noting that
Cartagena's outlying suburb Gethsemaní was now bigger than Cartagena itself. In
addition to commerce with Peru, Tierra Firme, New Spain, and the Lesser Antilles,
Cartagena had strong connections to "Angola, from which ten or twelve slave ships
arrive every year," with "almost as many" arriving "from Cabo Verde and the Rivers of
Guinea."42
A letter written in 1620 by another of Cartagena's bishops, Diego de
Torres Altamirano, provides a description of the city which addresses the presence of
enslaved Africans employed on rural lands outside of Cartagena. According to Torres,
Cartagena's wealth and sustenance ultimately depended on the efforts of perhaps
fifty or sixty vecinos, since everyone else was either poor, or simply passing through
for business or travel. He characterized the residents of the city's populous outer
neighborhood, Gethsemaní, as "scandalous." Torres accused encomienda owners in
Tolú and Mompox of mistreating the "poor, skinny natives," and he claimed to have
personally confirmed "many people, blacks, and Indians" in Mompox. One problem
which Torres brought to the attention of metropolitan authorities was the presence of
"many blacks" laboring as slaves on farms outside Cartagena. Disturbingly, he wrote,
these black people were "not indoctrinated" and never attended mass; "thus one may
easily imagine the dangers that could result."43 Ove r the following two decades,
Cartagena's ecclesiastical authorities regularly associated enslaved Africans'
marronage with inadequate access to Catholic teachings. Their answer to this
problem was to oblige the owners of rural estates to provide funding for priests who
could "indoctrinate" newly-arrived Africans, particularly those who were deemed
insufficiently Hispanicized or Catholic.
Cartagena resident Captain Duarte de León Márquez voiced similar
concerns in a different tone the following year. In 1621, he sent a confidential letter to
the Spanish Crown, recommending the temporary suspension of the transatlantic
slave trade. Only his concern for the common good, he alleged, could inspire him to go
against his own personal economic interest in the "commerce and navigation of
blacks." Indeed, separate sources confirm that a man named "Duarte de León" had
been captain of a slave ship which sailed from "the Rivers of Guinea" nearly three
decades earlier, in 1593, disembarking fifty African forced migrants in Cartagena.
This is the only time de Léon Márquez is known to have captained a slave ship, but
other sources indicate that he continued to participate in the slave trade as an
investor in a 1595 slaving voyage, and as the owner of a slave ship in 1610.44 Citing
recent slave uprisings, and the hard-won autonomy of a nearby palenque—"which
latinized, means fort"—de León Márquez worried that Africans would literally take
control of the Americas. He provided his own estimates of black populations in Lima
Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción, 219-222. Vázquez de Espinosa was in the Americas during the
years 1608 to 1622; publication of the Compendio was stalled by the author's death in 1630.
43 AGI-SF 228, n.78, Obispo fray Diego de Torres Altamirano a S.M., Cartagena, 23 julio 1620.
44 For Duarte de León's voyage in 1593 and an additional voyage he helped finance in 1595, see Voyages: The
Trans-Atlantic Slave Trade Database, http://www.slavevoyages.org (last accessed 15 December 2009), voyage IDs
42

("sixty-five thousand"), Mexico City ("even more"), and Tierra Firme (a "monstruosity").
For the New Kingdom of Granada, including the province of Cartagena, he estimated
a black population of thirty thousand, "and the number is continually growing." Th e
number of Africans brought to the Americas every year, he claimed, easily doubled
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those who died either en route to the Americas or at any point after arrival. As proof of
his argument, de León Márquez noted that the numerous and diverse agricultural
occupations on "all the rural estates are operated with blacks."45
De León Márquez was not the only person to comment on Africans'
notable presence in Cartagena and its province during the years which corresponded
to a second major surge in the transatlantic slave trade. For example, we have a
qualitative estimate provided by one witness in a 1624 legal case regarding the price
of slave burials in Cartagena. According to Cartagena resident Luis Fernández Calvo,
poor people who had no one to dig a grave for their deceased relative or slave would
borrow one of the church's black slaves, paying him one real or half a real for his
service. This rarely happened, though, since "this city is ordinarily so full of negros
bozales" that one could usually be found to dig a grave "in exchange for a bollo (i.e.
corn bread) or a few bananas."46 By the early 1620s, Cartagena "and its district,"
presumably semi-rural areas directly adjacent to the city, depended on the labor of
"12,000 to 14,000 black servants" (negros de servicio). These figures are given by Friar
Sebastián de Chumillas, who also noted that there was "no small danger of an
uprising," and that for this reason local authorities had issued laws prohibiting black
people from carrying weapons.47 In 1622, Cartagena's governor García Giron
estimated there were more than twenty thousand "blacks" in the city and province of
Cartagena alone.48 Assuming both estimates to be roughly accurate, we may
speculate that during the early 1620s, approximately twelve to fourteen thousand
Africans and Afrocreoles lived in and around the urban seaport, with another six to
eight thousand employed in rural areas beyond Cartagena and elsewhere in the city's
province.

2979 1 and 29 006. Duarte de León Márquez also owned the ship "Nuestra Señora de la Luz, alias Nuestra Señora de
la Asunción," which sailed from Angola "with blacks" under the command of maestre Pedro Martinez, replacing
Jacome Fernández. Following its arrival in Cartagena on October 26, 1610, León Márquez sold the ship to be
dismantled for lumber; see AGI-Contaduría 1388, pliego 270.
45 AGI-SF 73, n.71b, Billete que escribió capitan Duarte de Leon Marquez, veçino de la çiudad de Cartagena de las
Yndias, al contador Pedro Guiral, Cartagena, 5 julio 1621; this document is partially reproduced in Vidal Ortega,
Cartagena de Indias, 266-267. For a similar estimate (circa 1640), see Rozendo Sampaio Garcia, "Contribuição ao
estudo do Aprovisionamiento de escravos negros na América Espanhola, 1580-1640," Anais do Museu Paulista 16
(1962), 175-77; Enriqueta Vila Vilar, "La sublevación de Portugal y la trata de negros," Ibero-Amerikanisches Archiv
2:3 (1976): 171-92; and Colin A. Palmer, Slaves of the White God: Blacks in Mexico, 1570-1650 (Cambridge and
London: Harvard University Press, 1976), 29-30.
46 AGI-SF 63, n.53b, "Ynformazion de la costumbre antigua de la yglesia de Cartagena y de lo demas que conviene
Remediar," Cartagena, 20-22 agosto 1624, folios 11v-12r.
47 Ángel Valtierra, El santo que libertó una raza San Pedro Claver S.J., esclavo de los esclavos negros, su vida y su
época 1580-1654 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1954), 271; del Castillo Mathieu, La llave de las Indias, 239; Vidal
Ortega, Cartagena de Indias, 267.
48 AGI-SF 38, r.6, n. 176, Don García Giron, gobernador de Cartagena, a S.M., Cartagena, 28 marzo 1622.

In 1628, echoing their sentiments regarding the Society of Jesus's
arrival a quarter of a century earlier, Cartagena's city council praised Jesuits'
religious indoctrination of "the great number of Indians and blacks who arrive every
year for the provision of these provinces and those of Peru," a task the cabildo
considered "so intolerable that only the great charity of these friars could bear it."49
These evangelization efforts were evidently less successful, however, in the city's rural
hinterlands. In 1634, according to Cartagena's new bishop Luis de Córdoba
Ronquillo, at least three thousand black slaves employed on outlying farms had little
or no access to Catholic teachings.50 Meanwhile, the bishop noted that Cartagena and
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its adjacent neighborhood, Gethsemaní, contained "more or less 1,500 vecinos,
including the households of mulatas and free blacks." (Interestingly, this is the same
number of vecinos suggested by Vázquez de Espinosa approximately a decade earlier,
not including free people of color.) On account of continuous commerce and the
arrival and departure of royal armadas, Bishop de Córdoba Ronquillo wrote, there
were often much larger numbers of people present in Cartagena, but these were
difficult to count.51 Overlooking this seasonal, floating population, when multiplied by
five, the estimated number of one thousand, five hundred vecinos yields a
hypothetical free urban population of approximately seven thousand, five hundred
people in Cartagena in 1634, including mulata and free black property owners, and
the men, women, and children associated with their households. Unfortunately, de
Córdoba Ronquillo fails to provide figures for slaves within the urban port city itself,
or for enslaved rural workers who did have access to Catholic teachings.
In a lengthy report compiled in the same year (1634) regarding secular
authorities' efforts to "reduce" several maroon strongholds in Cartagena's province,
one witness estimated that there were no less than "twelve thousand blacks in the city
and in its province."52 In this case, it is unclear whether the deponent meant "twelve
thousand blacks" in the city and its province combined, or "twelve thousand blacks"
in each. The latter interpretation—indicating a total of approximately twenty-four
thousand enslaved Africans and people of color in Cartagena and its province by the
mid-1630s—seems plausible, given (1) similar figures for slave populations in
Cartagena and its province during the previous decade, and (2) additional sources
which may corraborate this figure. In a separate estimate written during the
mid-1630s, when one clergyman estimated the presence of
"10,000 to 12,000 slaves living in Cartagena," he may have been referring only to the
AGI-SF 63, n.71, Carta de los vecinos de la ciudad de Cartagena en que representan el mucho bien que hace en
aquella ciudad la Compañía de Jesus y suplican se le favorezca, Cartagena, 15 agosto 1628.
50 AGI-SF 228, n. 100, Obispo fray Luis de Córdoba Ronquillo a S.M., Cartagena, 10 agosto 1634.
51 AGI-SF 228, n.97, Obispo fray Luis de Córdoba Ronquillo a S.M., Cartagena, 10 agosto 1634.
52 AGI-Patronato 234, r.7, Testimonio de los autos que formó el gobernador de Cartagena Francisco de Murga,
contra los negros cimarrones alzados en los palenques de Limón Polín y Zanaguare y sobre el castigo que por sus
delitos se les impuso, Cartagena, 1634, bloque 2, folio 361v.
49

urban seaport and its semi-rural periphery, rather than the entire province.53 Further
confirmation of upwards of twenty-four thousand slaves in Cartagena's province may
be found in a letter written in 1638 by several Discalced Augustinians, in the
recently-founded hospice San Nicolás de la Candelária (or Tolentina) in Santa Fé de
Bogotá. They suggested that rather than bringing captives directly from Africa to work
in the mines of the New Kingdom of Granada, a more convenient source of labor
would be "the great number of blacks in the city and province of Cartagena." The
Augustinians estimated their number to be "more than twenty-five thousand," noting
that most were employed "in works of little utility for the common good" (as opposed to
mining for precious metals). Furthermore, they argued, diverting some of Cartagena's
black population to the mining regions would decrease the chances of a slave
insurrection.54
The combination of these various rough estimates suggests that during
the mid-1630s, the port city of Cartagena was home to as many as twelve thousand
black slaves, in addition to perhaps seven thousand, five hundred free permanent
residents, including Iberians as well as free people of color. If these estimates are
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valid, then within this total urban population of approximately twenty thousand
inhabitants, enslaved Africans and enslaved people of African descen t comprised
sixty percent of the port city's population. If an additional twelve or thirteen thousand
black slaves were employed in villages and on rural estancias in Cartagena's
hinterland, then Africans and Afrocreoles made up perhaps 75 percent of the region's
total population of some 32,000 inhabitants by the mid-1630s. A more detailed
analysis of the total population of Cartagena's province during this period would also
include small numbers of Iberians and free people of color in the villages of Mompox
and Tolú, as well as soldiers based in Cartagena.
In the absence of reliable census records, it is significant that
population estimates for Cartagena suggest that there was a decline in the city's free
Iberian population between the early 1620s and the mid-1630s; during both periods,
Cartagena was said to be home to approximately one thousand, five hundred vecinos.
The main difference was that this figure included free people of color in the
mid-1630s, whereas free people of color were specifically excluded from an estimate
given in the early 1620s. If cabildo members were legitimately worried about
Cartagena's potential depopulation, as noted above, their fears may have been based
on a shrinking Iberian population.
It is possible that Cartagena's enslaved population declined as well. We
might cautiously assume that the 1634 estimate of "twelve thousand blacks in the
city and in its province" referred to a total of twelve thousand black slaves in the entire
province combined. The Discalced
53
54

Newson and Minchin, From Capture to Sale, 139.
AGI-SF 246, s/n, Descalzos de San Agustín, 4 marzo 1638.

Augustinian friars who claimed that Cartagena's province contained no less than
twenty-five thousand slaves may have been exaggerating in order to strengthen their
request for more enslaved Africans in the interior of the New Kingdom of Granada.
Likewise, it not explicitly clear whether the separate estimate of ten to twelve
thousand slaves in Cartagena during the mid-1630s did, in fact, apply to the city
alone. If there were only twelve thousand African and African-descended slaves in
Cartagena and its entire province during the mid- and late 1630s, however, then the
city can be said to have maintained its demographic structure from the early 1620s,
with one important exception: free people of color were not included in the estimated
one thousand, five hundred vecinos said to inhabit Cartagena in approximately 1620
(Vázquez de Espinosa), while the same number of vecinos residing in Cartagena in
1634 included "the households of mulatas and free blacks" (de Córdoba Ronquillo).
■k

it

In conclusion, by all indications, several thousand black slaves and a
smaller number of free people color played very significant roles in the rise of one of
the Spanish Caribbean's most important seaports. Cartagena's demographic growth
over a period of seven decades overlaps concisely with a period of large-scale slave
trading which brought tens of thousands African forced migrants to the city. At
present, we have little concrete evidence for the number of African captives who
remained in Cartagena, as opposed to being re-exported to Peru, the New Kingdom of
Granada, and the Caribbean during this seventy-year period. The extant
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correspondence of travelers, merchants, and secular and ecclesiastical authorities
provide a number of figures which may be utilized to estimate the growth of
Cartagena's population, but these estimates are bound to remain speculative. One
major problem is the use of imprecise and inconsistent racial terms; Cartagena's
"black" population cannot be directly equated with its "slave" population.
Overlooking these obvious shortcomings, however, available estimates
suggest that by 1611, enslaved Africans and people of African descent comprised at
least three fourths of Cartagena's population of approximately ten thousand, five
hundred inhabitants in 1611, a total that might not include rural black workers, or
those who lived in Tolú and Mompox. By the early 1620s, the city was home to a free
urban population of perhaps seven thousand, five hundred people, though this
number probably does not accurately reflect the presence of free people of color.
Another twelve to fourteen thousand enslaved Africans and people of African descent
lived in the port city and its immediate environs, and six to eight thousand black
slaves lived and worked elsewhere in the province's smaller villages and more rural
areas. If these figures are correct, then enslaved Africans and their descendents
comprised perhaps sixty to sixty-five percent of Cartagena's urban population, and
more than seventy percent of the
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province's total population. Again, it should be remembered that these oversimplified
figures do not include additional categories such as free people of color, local soldiers,
remaining Amerindian communities, and small numbers of Iberians residing in rural
areas. Nor do these figures include temporary Iberian residents arriving with the
fleets, or African captives who would soon to be re-exported to other destinations.
Currently available data for the mid- to late 1630s is somewhat more
difficult to interpret, even in the tentative fashion which such loose population
estimates require. It is possible that the population of Cartagena's entire province at
this time consisted of seven thousand, five hundred free urban residents (including
free people of color), and twelve thousand black slaves, including those who lived in
the port city itself, as well as in other areas of Cartagena's province. If this were the
case, then enslaved Africans and people of color would comprise roughly sixty percent
of the region's total population. On the other hand, a second interpretation of
Cartagena's demographic structure during the 1630s is equally if not more valid. In
addition to seven thousand, five hundred free urban residents, including free people
of color, Cartagena and its immediate surroundings were home to roughly twelve
thousand black slaves; an additional twelve thousand black slaves resided in Tolu,
Mompox, and various rural areas throughout Cartagena's province, for a total slave
population of twenty-four thousand people. If this second interpretation is accepted,
then enslaved Africans and Afrocreoles made up about sixty percent of Cartagena's
urban population alone, and roughly seventy-five percent of the province's entire
population of some thirty-two thousand inhabitants. Indeed, the latter interpretation
is consistent with our current knowledge of the volume of the transatlantic slave trade
to Cartagena. It is also consistent with the size of Cartagena's slave population in
preceding decades, and its percentage of the total population in relation to the city's
free inhabitants.
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Table 1. Population Estimates for Cartagena de Indias, c.1594-1638
Date & Sources

"Urban" Free
Residents

"Urban" Slaves (in
Cartagena)

"Rural" Slaves (in
Province)

Total
(Calc.)

5,000

15,000

12,000-14,000

6,000-8,000

27,500

12,000

12,000

32,000

4,000

1594
AGI-SF 72, n.91
1604-1606
Vila Vilar Pacheco
1611
Konetzke del Castillo Mathieu

3,000 "white" residents

7,000

500 vecinos (x 5 =

8,000

1620-1622
Vazquez de Espinosa
Valtierra AGI-SF 38, r.6, n.176

1,500 Spanish vecinos (x 5 =

1634-1638
Newson & Minchin AGI-SF 228,
n.100 AGI-Patronato 234, r.7
AGI-SF 246, s/n

2,500)
7,500)
1 ,500 vecinos (x 5 =
7,500)
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Reputable Trade? The
Slave Traders and Abolition1

Liverpool

SHERYLLYNNE HAGGERTY
Unviversity of Nottingham

I n tro du ctio n

Liverpool's reputation and that of its merchants has been inextricably linked
with its role in the trans-Atlantic slave trade. There have long been debates over the
profits from the trade and the importance of those profits to the port's development,
and arguments that they were central continue to be posited.2 However, as David
Pope has recently noted, "categorical statements ... will be impossible".3 Some of the
blame for the notoriety of the profits can be laid at the door of contemporary
merchants, who, in their efforts to protect the trade during the abolition movement,
often stressed the importance of the trade to the port's economy, and indeed to the
wealth of the nation as a whole. For example, in 1788 James Penny, a Liverpool slave
trader, told the Board of Trade that "should this Trade be Abolished it would not only
greatly affect the Commercial Interest, but . more particularly the Town of Liverpool,
whose fall in that Case would be as rapid as its rise has been astonishing".4 Whilst the
merchants therefore did accept that profits could be significant, in defending the
trade they stressed the importance of the colonial system as a whole to the national
economy and their reputation in making it so. Whilst the abolition movement itself
has been greatly covered in the literature, relatively little has been said about how the
trade was defended, and especially as it relates to the leading slave trade port,
Liverpool.5 Therefore this paper investigates the way in which reputation was used by
Liverpool merchants in their defence of the trade.
Notwithstanding the notoriety of Liverpool's involvement in the slave trade,
This paper derives from a larger project on business culture in the British Atlantic which was part funded by an
ESRC small research grant entitled Business Culture and Community: Liverpool in the 18th Century British Atlantic,
2004-5.
2 F. E. Hyde, B. B. Parkinson and S. Marriner, The Nature and Profitability of the Liverpool Slave Trade', Economic
History Review, 3rd Ser., 5:3 (1953), 368-77; D. Richardson, Profits in the Liverpool Slave Trade: the Accounts of
William Davenport, 1757-1784', in R. Anstey and P. E. Hair (eds), Liverpool, the African Slave Trade, and Abolition
(Liverpool: Historic Society of Lancashire and Cheshire, 1976), pp. 60-90. Jane Longmore, for example, asserts that
"Liverpool ... may have derived even more of its wealth from the trade than the 40 per cent calculated for Bristol in the
early eighteenth century". J. Longmore, "Civic Liverpool: 1680-1800", in J. Belchem (ed.), Liverpool 800: Culture,
Character and History (Liverpool: Liverpool University Press, 2006), p.134.
3 David Pope, "The Wealth and Aspirations of Liverpool's Slave Merchants", in David Richardson, Suzanne Schwarz
and Anthony Tibbles (eds.), Liverpool and Transatlantic Slavery (Liverpool: Liverpool University Press, 2007), pp.
164-226.
4 Evidence of James Penny, 10 Mar 1788, Board of Trade, African Questions (hereafter BoT, AQ), Vol I, BT 6/9
f.357, The National Archives (hereafter TNA).
5 Classic abolition literature would include: Thomas Clarkson, The History of the Progress, and Accomplishment of the
Abolition of the African Slave Trade by the British Parliament (London: Longman and Co., 1808); Reginald Coupland,
William Wilberforce: A Narrative (Oxford: Clarendon Press, 1923); Lowel J. Ragatz, The Fall of the Planter Class in the
British Caribbean, 1763-1833: A Study in Social and Economic History (Century Co., 1928); Eric Williams, Capitalism
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6 Anthony Webster, "Liverpool and the Asian trade 1800-1850: Some Insights into a Provincial British Commercial
Abolition (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, and London: Feffer and Simons, 1977); J. R. Oldfield, Popular
Network", in Sheryllynne Haggerty, Anthony Webster and Nicholas White (eds.), The Empire in One City? Liverpool's
Politics and British Anti-Slavery (Manchester: Manchester University Press, 1995); Gelein Matthews, Caribbean Slave
Inconvenient Past (Manchester: Manchester University Press, 2008).
Revolts
and the British Abolitionist Movement (Baton Rouge: Louisiana State Press, 2006). David Beck Ryden has
7 Sheila Marriner, The Economic and Social Development of Merseyside, 1750-1960 (London: Croom Helm, 1982), p.
revisited the Williams thesis in Westlndian Slavery and British Abolition, 1 7831807 (Cambridge: Cambridge
31; Francis E. Hyde, Liverpool and the Mersey: An Economic History ofaPort 1700-1970 (Newton Abbott: David and
University Press, 2009) and does have a chapter on the defence of the slave trade, chapter eight. See also F. E.
Charles, 1971), pp. 32, 26, 12; James Walvin, Fruits of Empire: Exotic Produce and British Taste, 1660-1800
Sanderson, "The Liverpool Delegates and Sir William Dolben's Bill", Transactions of the Historic Society of Lancashire
(Basingstoke: MacMillan, 1997).
and
Cheshire, 124 (1972), 57-84; Roger Anstey and Paul E. Hair (eds.), Liverpool, the
8 Joshua Montefiore, The Trader's and Manufacturer's Compendium; Containing the Laws, Customs and Regulations,
Relative to Trade, Intendedfor the Use of Wholesale and Retail Dealers, 2 Vols (London: Printed for the
Author, 1804), p. 476.
9 D. P. Lamb, "Volume and Tonnage of the Liverpool Slave Trade 1772-1807", in Anstey and Hair, Liverpool, the African
Slave Trade, and Abolition, pp. 91-112, p. 91.
10 Kenneth Morgan, "Liverpool's Dominance in the British Slave Trade, 1740-1807", in Richardson et al, Liverpool
and Transatlantic Slavery, pp. 14-42.
11 Anon [Robert Norris?], A Short Account of The African Slave Trade (Liverpool, Printed at Ann Smith's Navigation
Shop, Pool Lane (1788), p. 10.
12 Sheryllynne Haggerty, "Risk and Risk Management in the Liverpool Slave Trade", Business History, 51:6 (2009),
817-834.
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there is no doubt of the port's importance in the late eighteenth and nineteenth
centuries. Whilst Liverpool's location on the west coast of England meant that its
merchants benefited from the 'Americanisation' of trade, it also enjoyed a vibrant
European trade, much coastal trade, and in the early 19th century an increasing
share of the East India trade.6 Imports consisted predominantly of sugar, cotton,
dyewood, coffee, cocoa, rum, tobacco, flour and timber. Coal and salt were the largest
exports by volume, but earthenware, textiles, metal goods, hardware, glass, hops and
leather goods also made their way out through Liverpool. Re-exports were significant,
and included Newfoundland fish, Chinese silk and tea, Mediterranean fruit and
wines, chocolate from Central America, Arabian coffee and Asian spices.7 Liverpool's
success meant that by 1804 a contemporary could argue that Liverpool was the
second sea-port in the realm".8 There are of course many reasons for Liverpool's
success and dominance of the slave trade after 1750.9 It has recently been argued
that Liverpool merchants were able to take advantage of locational factors such as
excellent transport links to areas manufacturing goods for the barter and their
closeness to the sea, their market power on the African coast and institutional
factors.10 It is also possible to posit another cause, and one that was put forward by
contemporaries, that of the "enterprizing Spirit of the Merchants".11 This enterprising
spirit was part of a vibrant business culture which was not specific to the merchants
of Liverpool, but was shared by other merchants, far and wide, with whom the
Liverpool merchants did business. It also facilitated them in managing the risk of the
slave trade very well.12 Indeed, it was well known that Liverpool had the best skills
and knowledge about the trade, and London and Bristol merchants often hired
Liverpool sailors, captains and even vessels for their own voyages.13 This excellent
reputation became important to the Liverpool defence of the slave trade.

Reputation is relatively under discussed as a concept in the history of
mercantile culture. Risk, trust and networks have been deemed more worthy of
attention.14 Yet reputation was central to the ability of merchants to trade in this
period. A good reputation was essential in inspiring trust, and often acted as
'collateral', giving access to capital and credit in a period when security was not
usually given as part of the terms of trade.15 Unless someone was lucky enough to
take over the family business, personal reputations could take years to construct.
This was achieved through continuous dealings, either by letter, or face-to-face
through places such as the coffee shop, the Exchange, the Council, and membership
of clubs and societies.16 Preserving a meticulously constructed reputation meant that
merchants could not always profit maximise in the short term; the "shadow of the
future" (the possibility of future trading opportunities) prevented them from acting as
pure 'rational economic men'. 17 Moreover, reputations are culturally constructed,
they are shaped by obligations and social expectations, which also meant that
merchants had to engage in activities that were not always profit maximising.18 This
included behaviours such as reciprocity and gift giving, which whilst not efficient in
themselves, were again important in constructing good relationships and
reputation.19 Usually, however, this behaviour was profit maximising in the long run,
through the maintenance of long term trading relationships.20
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Commercial transactions were not therefore atomised, either between
individuals, or within communities. 21 The embeddedness of such social relations
motivated not only the individual, but the whole trading community. This had
collective consequences. The Liverpool merchants had constructed a collective
Stephen D. Behrendt, "Human Capital in the British Slave Trade", in Richardson et al, Liverpool and
Transatlantic Slavery, pp. 66-97, p. 76.
14 For example Julian Hoppit, Risk and Failure in English Business (Cambridge: Cambridge University Press, 2002);
Peter Mathias, "Risk, Credit and Kinship in Early Modern Enterprise", in John J. McCusker, and Kenneth Morgan
(eds.), The Early Modern Atlantic Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 15-35; Paul E. Lovejoy
and David Richardson, "Trust, Pawnship, and Atlantic History: the Institutional Foundations of the Calabar Slave
Trade", American Historical Review, 104:2 (1999), 333-355; Kenneth Morgan, "Business Networks in the British
Export Trade to North America, 1750-1800", in McCusker an d Morgan, The Early Modern Atlantic Economy, pp. 3662; David Hancock, "The Trouble with Networks: Managing the Scots' Early -Modern Madeira Trade", Business
History Review, 79 (Winter 2005), 464-491.
15 Francesco L. Galassi and Lucy A. Newton, "My Word is my Bond; Reputation as Collateral in Nineteenth Century
English Provincial Banking", http://ideas.repec.org/p/wrk/warwec/599.html, accessed Dec 2009.
16 Continuous dealings or reciprocal exchange is where trade starts with a small low-risk transaction and builds up
slowly over time. Linda D. Molm, Nobuyuki Takahashi and Gretchen Peterson, "Risk and Trust in Social Exchange:
An Experimental Test of a Classical Proposition", American Journal of Sociology, 105:5 (2000), 1396-1427.
17 Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation [1984] (London: Penguin, 1990).
18 Craig Muldrew, The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England
(Basingstoke, Hampshire: MacMillan Press, 1998); Werner Raub and Jeroen Weesie, "Reputation and Efficiency in
Social Interactions: An Example of Network Effects", American Journal of Sociology, 96:3 (1990), 626-654; Mark
Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", American Journal of
Sociology, 91:3 (1985), 481-510; Adam B. Seligman, "Trust and Sociability: On the Limits of Confidence and Role
Expectation", American Journal of Economics and Sociology, 57:4 (1998), 391-404; Asaf Darr, "Gifting Practices and
Interganisational Relations: Constructing Obligation Networks in the Electronics Sector", Sociological Forum, 18:1
(2003), 31-61.
19 Avner Offer, "Between the Gift and the Market: The Economy of Regard", Economic History Review, 50:3 (1997),
450-476.
20 Raub and Weesie, "Reputation and Efficiency".
21 Gordon Tullock, "Adam Smith and the Prisoners' Dilemma", in Daniel B. Klein, Reputation: Studies in the
Voluntary Elicitation of Good Conduct (Ann Arbour: University of Michigan Press, 1997), pp. 2 1 -28.
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reputation, and therefore made a collected response.22 In many ways, the response of
the Liverpool slave traders was to defend the trade in terms of such
socially-constructed ideals, especially as it pertained to them as elite merchants in
the leading slave trade port. Therefore, whilst reciprocity in trade is usually
understood to be between two or more individuals, the Liverpool merchants stressed
the importance of the slave trade and their role in it, to the national economy, and
therefore their reciprocal relationship with the state.23 In much the same ways as
reputations can be passed on from generation to generation in partnerships, the
Liverpool merchants used their collective human capital in the trade to stress not only
their reputation in it, but their relationship with the state with regard to the slave
trade. In fact, two reputations were on trial, the reputation of the merchants
themselves, and the reputation of the trade. They were not necessarily the same
thing.
On the whole, the Liverpool merchants' defence was based around the classic
trio of economics, politics, and morals. Whilst Seymour Drescher also posits the
notion of security in terms of slave rebellion in British West Indies, Liverpool
merchants did not tend to call upon this line of defence.24 Slows to react at first, their
defence was eventually mounted by sending delegates to London to give evidence to
the Board of Trade and the House of Commons, namely John Tarleton, Robert Norris
and James Penny.25 There was also an intense correspondence with Baron
Hawkesbury (Lord Liverpool from 1796), and of course delegates were also sent to the
Society of West India Planters and Merchants in London. However, the Liverpool
merchants were not so keen to defend the interests of the London absentees and
planter as the slave trade itself.26 They joined with a wide range of other people with
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an interest in the slave trade in its defence. People speaking on behalf of the trade
included ships' captains, British West India merchants from ports including London
and Bristol, planters, ex-Governors of slave factories on the African coast and
manufacturers. Statements from these various people form the majority of the
primary sources for this research. This paper does not therefore cover or present all
the arguments for and against the trade. Rather it concentrates on those which were
raised by Liverpool merchants in their defence of the trade.
Eco n o mi cs

Tullock, "Adam Smith"; Raub and Weesie, "Reputation and Efficiency".
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24 Seymour Drescher, "People and Parliament", Journal of Interdisciplinary History, 20:4 (1990), 561-580.
25 Lt. John Matthews RN, and Archibald Dalzell were also delegates but were less active. See Anstey, The Atlantic
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26 Ryden, West Indian Slavery, p. 194.
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The strongest defence the Liverpool merchants put forward to the state was
the importance of the slave trade to the economy, both to the port itself and
nationally. The loss of the trade was posited as catastrophic. A contributor to The
Times calling himself "An Englishman and a Man of Humanity" asked "what
compensation is to be made to the nation at large for the loss of so much trade and
commerce? and what return to Liverpool for a total loss of their trade?".27 While this
writer did not identify himself as a Liverpool merchant, it is likely that a merchant or
a mercantile supporter submitted this letter. Certainly Liverpool merchant John
Tarleton agreed that in general the slave trade could be a profitable one. He
commented that he had been "peculiarly fortunate", but thought that British
merchants, and no doubt by inference Liverpool merchants, had the largest share of
the trade because of the credit enjoyed with British manufacturers and to a " Spirit of
enterprise which is peculiar to the British Merchant".28 In defending against
accusations of excessive profits, Tarleton argued that because of the large credit
advanced and risks involved in the trade, that a profit of at least 10 per cent was
required.29 Therefore although James Wallace stated in 1795 that in Liverpool,
"almost every order of people is interested in a Guinea cargo", in fact, many could not
afford the large capital required to invest in the slave trade.30 Liverpool had invested
around £200,000 in the slave trade in 1750 and £2,641,200 in 1807 and William
Davenport invested £60,000 in slave voyages between 1757 and 1784.31 Therefore,
those involved in the slave trade had invested large amounts of money into the British
economic empire. Tarleton was obviously trying to stress the amount of hard work,
skill and capital that the Liverpool merchants had collectively contributed to the
economy. Indeed the reputation of elite merchants was tied up with the ability to
command large amounts of capital and credit.
Nor was it just Liverpool that would suffer if the trade were abolished. George
Hibbert was a London merchant who had close connections with Jamaica and had
family in a merchant house in Manchester which would have shipped goods through
Liverpool. He argued that merchants throughout Britain had extended large amounts
27 The

Times, 4 Apl 1789.
of John Tarleton, 4 Mar 1788, BoT, AQ, ff.229-32.
29 Tarleton to Lord Liverpool, 9 Jun 1788, Liverpool Papers (hereafter LP), Vol. CCXXVII, Papers relating to the
Slave Trade 1787-1823, f. 103, British Library (hereafter BL).
30 James Wallace, A General and Descriptive History of the Ancient and Present State of the Town of Liverpool
(Liverpool: Printed and Sold by R. Phillips, 1795), p.229.
31 Morgan, "Liverpool's Dominance", p.15; Richardson, "Profits of the Liverpool Slave Trade", p.64.
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of credit to the British West India planters and also they would also be hurt severely
by the abolition of the trade. Abolition would severely hurt the [black] West India
population, which would decrease without new arrivals. Therefore the islands would
become depopulated. Neither the sugar plantations or the coffee and other smaller
ones, could last long without fresh importations of slaves.32 This would preclude the
payment of debts due by the West India Planters, who already had a reputation for
being slow and/or bad payers.33 Therefore it was not only in the slave trade per se that
the British merchants had invested. Debts due to Britain to merchants, mortgagees
and others were estimated at around one third of the total value of the British West
Indies. As the total vale of property investment in the British West Indies was
somewhere around £70-80 million, such non-payment of debts would be disastrous
to the economy as a whole.34

Dolben's Bill, which eventually became Dolbens Act in 1788 caused a flurry of
indignant letters to Baron Hawkesbury and some detailed questioning by the Board of
Trade on the economics [as well as morality] of the middle passage.35 The main
accusations were in relation to overcrowding of the slaves, and that the high mortality
rates were due to this factor. Here the merchants were at an advantage over the
abolitionists, having detailed knowledge of the slave trade and its shipping. Whilst
some such as Reverend John Newton, an ex-slave trader, gave evidence against the
trade, much of it was out of date. Newton himself had not been to Africa since 1754.36
In the run-up to Dolben's Bill being presented to Parliament the Liverpool merchants
eventually rallied together to send representatives to London, they also lobbied Baron
Hawkesbury and wrote him many letters with supporting evidence. Many of the
discussions centred around the size and shape of the sailing vessels. Dolben's Bill
posited a slave to tonnage ratio of five slaves to every three tons (a ratio of 1.67 slaves
per ton). At this ratio Liverpool merchants believed that this would mean only large
ships would be efficient enough to carry on the trade at a profit. Tarleton said that all
the Liverpool merchants believed that whilst putting the ratio at less that two slaves
per ton would abolish the trade eventually, those with larger vessels would profit in
the short term.37 Indeed, wrote Tarleton " the proprietors of the large Vessels in the
African trade, is in high spirits, as his Vessels by the new intended regulations in Sir
William Dolben's Bill will be allowed to carry more Negroes than ever they actually did
before the restrictions; notwithstanding their mortality has exceeded that of any other
Vessels from the Port infinitely in proportion". 38 By way of advancing his own
reputation and that of his house he noted that the capital of Tarleton's and
Backhouse would enable them to corner the market under such conditions. He
continued " but my attachment to my fellow Townsmen, a just sense of my duty as
their delegate, and my regard for the welfare of my Country equally compel me to
resist the proposed restrictions".39 He therefore played on his need to protect his own

Evidence of Robert Hibbert, 30 Mar 1790, Shiela Lambert (ed.), House of Commons Sessional Papers of the
Eighteenth Century (hereafter HCSP), Reports and Papers Vol 72, Slave Trade, Minutes of Evidence on the Slave
Trade. 1790, Part II, f.362.
33 For a good summary on lengthening payment times see Kenneth Morgan, "Remittance Procedures in the
Eighteenth-Century British Slave Trade", Business History Review, 79:4 (2005), 1-35.
34 Evidence of George Hibbert, 20 Mar 1790, HCSP, Vol. 72, f.386; Anstey, The Atlantic Slave Trade, p. 309.
35 Dolben's Act was passed in 1788, the Slave Trade Carrying Act in 1799 (both of which reduced the number of
slaves to tonnage ratio on slave vessels), and The Abolition of the Slave Trade Act (not slavery) was passed in 1807.
36 Newton was due to go on his fourth voyage in 1754 but suffered from a temporary paralysis two days before. He
took this as a answer to his prayers and decided not to go. Jonathon Aitkin, John Newton: From Disgrace to
Amazing Grace (London and New York: Continuum, 2007), pp.80-81.
37 Evidence of John Tarleton, 16 Jun 1788, HCSP, Vol. 68, Slave Trade, f.50.
38 Extract of a letter forwarded by John Tarleton to Lord Liverpool, 25 Jun 1788, LP, Vol. CCXXVII, f. 134.
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reputation in Liverpool as well.

The arguments for smaller vessels were many. First, a smaller vessel was
filled up with slaves more quickly and facilitated a shorter time on the African coast.
This was essential in reducing vulnerability to disease and therefore in preserving the
lives of both white crew and slaves, on the coast, and during the middle passage.40
The slaves were also less likely to rebel if removed from their loading area quickly.41
Delays on the coast therefore led to higher mortality and a less efficient timing of the
voyage in filling the vessel. This would lead to the vessel arriving late to the West India
market with slaves for the harvest, and in turn late returning home for the next
voyage. Together this meant that profits of voyages would be so reduced as to ruin the
trade.42 Some of the Liverpool delegates gave precise figures as to their understanding
of a workable slave to tonnage ratio. James Penny agreed that "Five Negroes, Two
Prime and Three Lesser, for Two Ton, may be conveniently accommodated on Board
an African Ship".43 The Liverpool merchants played on their well-known reputation in
the trade, arguing that they knew their business best, and that overcrowding was
against their own interests in any case. Asked whether a merchant would rather cram
in 300 slaves at the risk of losing fifty as opposed to taking only 200 slaves, their
representative replied "A Merchant would be mad to risk his Fortune on such a
dangerous Speculation. If his ship will only carry 200 conveniently he will not crowd
in 100 more to try the experiment of bringing 50 of that additional 100 to Markett &
expose thereby the Health of the 200 to Disease or Death".44
In defending against accusations of the cramped, hot and smothering
conditions in the hold, James Penny retorted that on some middle passages where
fresh breezes were forced through the hold, slaves huddled together voluntarily to
keep warm.45 When asked if instructions were given to slave ship captains as to the
care of the slaves an example was given from the firm of Tarleton and Backhouse. It
carefully instructed the captain: not to overcrowd the vessel; not to stay on the coast
too long because this would bring higher illness and mortality; that some of the goods
Tarleton to Lord Liverpool, 25 May 1788, LP, Vol. CCXXVII, f.90-1.
For secondary literature on mortality rates and causes see Richard L. Cohen and Richard A. Jensen, "The
Determinants of Slave Mortality Rates on the Middle Passage", Explorations in Economic History, 19 (1982), 269282; Herbert S. Klein and Stanley L. Engerman, Long-term Trends in African Mortality in the Trans-Atlantic Slave
Trade", in David Eltis and David Richardson (eds.), Routes to Slavery: Direction, Ethnicity and Mortality in the
Transatlantic Slave Trade (London: Frank Cass, 1997).
41 Tarleton to Lord Liverpool, 9 Jun 1788, LP, Vol. CCXXVII, ff.103-4.
42 Tarleton to Lord Liverpool, 9 Jun 1788, LP, Vol. CCXXVII, ff.103-4; Evidence of James Penny, 16 Jun 1788,
HCSP, Vol. 68, f.40. For more on the importance of the timing of the trade see Stephen D. Behrendt, "Markets,
Transaction Cycles, and Profits: Merchant Decision Making in the British Slave Trade", William and Mary Quarterly,
58:1 (2001), 171-204.
43 Evidence of James Penny, 16 Jun 1788, HCSP, Vol. 68. f.39.
44 Replies to Arguments advanced in Favour of the Bill for regulating the Transportation of Negroes, 1 Feb 1788,
LP, Vol CCXXVII, f 189.
45 Evidence of James Penny, 16 Jun 1788, HCSP, Vol. 68. f.39.
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other than slaves bartered for in Africa would sell in the West Indies; to ensure the
doctor gave the tenderest care to both crew and slaves; and not to overcharge the
sailors for their shots and rum.46 Such letters were common, and usually included
detailed notes on the care of the slaves. However, this particular example seems a
little too contrived. In this case it would appear that whilst Tarleton was not exactly
lying, he constructed an almost perfect text in order to preserve the reputation of the
Liverpool slave traders.47 However, it was clear that the merchants therefore used
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their human capital in the slave trade to defend their reputation in terms of
economics and their skill in best making a profit from the trade.

Po l i ti cs

When John Tarleton commented on the tonnage to slave ratio he argued that
the new regulations "would totally abolish the African Slave Trade; and the
Consequence would be, a Removal to the Port of Havre, in France".48 Competition with
other countries in the Atlantic was a constant concern, and especially so in the slave
trade. This was because none of the European countries involved in the slave trade
had a sure foothold on the African coast, and never had done.49 The Africans were
sophisticated consumers, played the Europeans against each other to drive down
prices, and had credit institutions such as pawnship which the Europeans adopted.50
Therefore, the main argument against abolition in this context was that the trade
could be abolished in Britain, but the trade itself would not be completely removed,
"the consequence will be the removal of it to the Ports of France, Spain, Holland,
Denmark, and America and indeed carried on with English credit but in foreign
ships". 51 The Liverpool merchants reported that there was plenty of rivalry in this
trade, both the French and Spanish were trying to increase their trade, and the
French had already pushed the British out of Angola.52 This was being achieved
through the use of bounties in the case of the French. They gave their "merchants a
bounty of two pounds on every ton to every ship fitted out and five pounds per head
for every Negro imported into the West India Islands".53 Why give this trade over to the
old enemy? Furthermore, there was a vibrant trade in slaves and manufactures to the
Spanish colonies which promoted other trades and manufactures in the long term.54
Evidence of John Tarleton, 16 Jun 1788, HCSP, Vol. 68, f.46.
For more genuine example see James Clemens and Co. to Capt William Speers, 3 Jun 1767, Ships Papers, David
Tuohy Papers, 380 TUO 4/2, Liverpool Record Office (hereafter LivRO).
48 Evidence of John Tarleton, 16 Jun 1788, HCSP, Vol. 68, f.50.
49 K. G. Davies, The Royal African Company (London: Longmans, Green and Co., 1957), pp.1-16.
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[1992] (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), p. 45; David Richardson, "West African Consumption
Patterns and their Influence on the Eighteenth-Century English Slave Trade", in Henry A. Gemery and Jan S.
Hogendorn (eds.), The Uncommon Market: Essays in the Economic History of the Atlantic Slave Trade (New York:
Academic Press, 1979), 303-330, pp. 318-319; Paul E. Lovejoy and David Richardson, "Trust, Pawnship and Atlantic
History: The Institutional Foundations of the Old Calabar Slave Trade", American Historical Review, 104:2
(1999), 333-355.
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Indeed, ships were being fitted out in Liverpool, and indeed in Bristol and London,
whose slaves were intended for the French and Spanish markets.55 The Liverpool
merchants argued that the British West Indies slave markets were often overcrowded,
and therefore the foreign trade in slaves was extremely important as an outlet for
excess slaves.56 More importantly, the Spanish and French paid for their slaves and
other goods with silver bullion.57 In terms of the zero-sum game of mercantilism,
taking such wealth from a competitor was very important.58

Lastly, the Portuguese also had the advantage that the passage from Africa to
Brazil was made in roughly half the time it took British vessels to get to the British
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West Indies.59 The Liverpool merchants and their compatriots therefore argued that
the French, Spanish, and Portuguese merchants had enough advantages without the
British government giving them further assistance. Baron Hawkesbury, at least on
the surface, appeared to agree with the Liverpool merchants. In a letter to Edgar
Corrie (an abolitionist) in 1788 he agreed to do all he could to regulate the trade, as
long as it was not against the interests of the West Indian planters and without giving
advantage to foreign nations.60
Indeed, the French and Spanish were in fact going to some lengths to ensure
that they would be able to take advantage should the British government ban the
slave trade. William Walton of Liverpool was tasked with finding out what
encouragement the Spanish and Portuguese gave to their slave trade. In addition to
writing to his friends in Lisbon and Oporto for information, he reported that
Spaniards had been sent to London, Manchester, and to Liverpool to see how the
ships and town were employed in the trade. He reported that there was one Spaniard
living in Liverpool who called himself Harris, but whose real name was Don
Raymonda Hormaza from Bilboa. He had apparently fitted in very well and was
making lots of friends in Liverpool and could "come at any time to Intelligence to be
had in this Neighbourhood".61 Walton tried to get as many people as possible to get
information about Hormaza, and about a recent visit the Spaniard had made to
London to meet with a Spanish nobleman. Walton apparently thought that Hormaza
Letter from a Bristol merchant to a gentleman in London, 25 Jan 1788, LP, Vol. CCXXVII, f.22.
This trade had started under the Treaty of Utrecht the Asiento of 1713 which had allowed the British to supply to
the Spanish colonies with 4,800 slaves per annum and send one trade ship to the Spanish colonies each year by
which they could sell English manufactures. Despite losing the Asiento in 1739 a clandestine trade with the
Spanish continued. Richard Sheridan, Sugar and Slavery: An Economic History ofthe British West Indies (Kingston,
Jamaica: Canoe Press, 1974), p. 250; Letter from African Office to Lord Liverpool, 1 Feb 1788, LP, Vol. CCXXVII,
f.24.
55 Between 1 Jan 1787 and 1 May 1788 Bristol were said to have fitted out 4 ships for the French and Spanish,
London, London 6 and Liverpool, 4. Wilckens to Lord Liverpool, 15 Mar 1788, LP, Vol. CCXXVII, f.89.
56 Edgar Corrie to Lord Liverpool [n.d.], c. Jul 1788, LP, Vol. CCXXVII, f.168.
57 Samuel Rainford to Jonathon Blundell, 13 Feb 1784, 920 CHA/1/1, Robert Rainford to Edward Chaffers, 6 May
1800, 920 CHA/1/26, Rainford Family Papers, Edward Chaffers Collection, LivRO.
58 For the benefits or otherwise of mercantilism see Stanley Engerman, "Mercantilism and Overseas Trade, 1700 1800", in Roderick Floud and D. N. McCloskey (eds.), The Economic History ofBritain Since 1700, Vol I., 1700-1860
(2nd ed.) (Cambridge: Cambridge University Press 1994), pp. 182-204, esp. pp. 199-203.
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was some kind of industrial spy. There were also reports from Manchester concerning
the French efforts to become more knowledgeable about the trade. Samuel Taylor, a
merchant and manufacturer in Manchester, reported that about twelve months after
the end of the American Revolution "various French African merchants from
Bordeaux, Nantes, but particularly from Havre, came over here, and examined the
Species of goods destined from Africa in several Warehouses ... and expressed their
Surprize at the Quality and Price of these Goods, the expedition with which they can
be furnished, and the Credit at which they were sold".62 The French obviously wished
not only to benefit from the trade per se in slaves but also to promote their own
manufacturers for barter on the African Coast, rather than purchase them from the
English. Not only were we about to abolish the slave trade, one in which the
merchants of Liverpool and manufacturers of its hinterland were obviously highly
regarded by their international competitors. Furthermore, domestic manufactures
would be severely hurt as well. Why abolish a trade, they argued, in which Liverpool
(and other British) merchants were clearly the world leaders.
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Added to this were arguments that the state had always sanctioned,
supported, and encouraged the trade in promoting colonial policy. To abolish the
slave trade was therefore not only harmful to the slave trade merchants, British
manufacturers and West Indian planters, it was a complete U-turn in policy and
therefore unfair.63 This was one of the arguments for compensation claims; that
abolishing the slave trade would "violate the system of Colonial law", in terms of
property, the protection of families, and creditors.64 The merchants called for the
British people to have faith in previous parliaments which had passed the laws
sanctioning the trade in the first place.65 Changing policy was not only going to harm
the economy, it was breaking the traditional relationship between the state and the
merchant elite, under which the colonial system had been developed.66 The economy
of the metropole and the colonies were far too intertwined to meddle with. A letter
from Jamaica submitted as evidence sums up this relationship well. "The Colonies
would not exist without the African Trade.

The Manchester & Sheffield Manufactories would instantly go to ruin & their people
Waltzing to Lord Liverpool, 24 Feb 1788, LP, Vol. CCXXVII, f.29.
Examination of Samuel Taylor Esquire, Merchant and Manufacturer of the Town of Manchester, 8 Mar 1788,
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be set a starving".

67

M o ral s

The biggest onslaught received by the merchants from the abolitionists was of
course on moral grounds. The merchants were on far more shaky ground here, but
they still managed to harness evidence in their defence. The main accusation was
regarding the slave trade in Africa; that the trade conditions were themselves unfair
for the Africans and so the Europeans were taking advantage, and that the trade was
serving to increase slavery in Africa. Regarding the trade conditions, abuses included
kidnapping of free blacks, unfair bartering practices on the coast, and other
interferences with the African trade.68 The Liverpool merchants argued that they
expressly forbade their captains from engaging in abusive behaviour in their letters of
instruction. Therefore, they argued, " if cruel acts have been committed it has been
against the instructions and without their knowledge".69 In fact, Tarleton reported
that many of the Liverpool merchants were in favour of regulation of the trade in order
to reduce such abuses. Henry Wilkins of Liverpool noted that regulations of the trade
on the African coast could hardly ever be too strict. He added that "the Willful killing
of slaves ... [and] The Kidnapping of free Negroes should likewise be made Capital
because it is sure to cause the destruction of some white men in Return" (known as
panyarring).70 The Liverpool merchants were therefore not only trying to negotiate the
terms of the regulations to be brought in by Dolben's Act, but also to demonstrate the
fact that they were against abuses in the trade. Lord Liverpool wrote that he was glad
that they had formed a committee to look into the "black and infamous conduct" in
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the slave trade. He further praised them for causing prosecutions to be commenced
against every offender and that they were right in trying to convince the world that
these "horrid Transactions were committed without their Knowledge, and in Defiance
of their Instructions and Orders".71 The merchants apparently therefore successfully
distanced themselves from such abuses.
Arguing against the notion that the slave trade was increasing slavery in
Africa was a more difficult task. Contemporaries, with little information and labouring
under their own prejudices, had only impressionistic evidence. However, the Liverpool
merchants still attempted to protect their reputation. The main argument was of
course that slavery had always existed in Africa and so continued. John Barnes, a
former governor of Senegal, told the House of Commons that "As far as I know of any
Extract from a Letter from a Gentleman in Jamaica, 12 Apl 1788, LP, Vol CCXXVII, Papers Relating to the Slave
Trade 1787-1823. f. 127.
68 Perhaps the most notorious event for Liverpool was Liverpool's role in the friction between New and Old Calabar.
See Ambrose Lace's defence of the incident in Evidence of Ambrose Lace, 12 Mar 1790. HCSP, Vol. 72, pp. 633 635; Lovejoy and Richardson, "Trust, Pawnship and Atlantic History", pp. 346-347; Gomer Williams, History of the
Liverpool Privateers and Letters of Marque: With an Account of the Slave Trade, 1744-1812 [1795] (Liverpool:
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69 Tarleton to Lord Liverpool, 11 Apl 1792, LP, Vol. CCXXVII, f.258.
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71 Lord Liverpool to Tarleton, 14 Apl 1792, LP, Vol. CXXI, f.150.
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history, I do not know a time when there were not Slaves there".72 He also gave the
standard defence that those slaves which were purchased in Africa had become so by
reason of "Theft, Murder, Adultery, Witchcraft. They become likewise Slaves for Debt;
and I have heard of great numbers becoming Slaves by Gambling".73 Barnes also
denied the charge that crimes were ever imputed in order to make people slaves, or
that 'Kings' ever destroyed villages in order of to enslave the whole population.74 In
addition, the delegates of Liverpool stated in their evidence to the Board of Trade in
1788 that the King of Dahomey was a tyrant and a thousand people might be killed
around the poll tax period in that place.75 In 1772 it was argued that African slaves
were murdered for thievery in Africa if they could not be sold into slavery, and
therefore the slaves were happy to be rescued. 76 This was of course rather
disingenuous given their later conditions during the middle passage and on the sugar
plantations, but the main thrust of the argument was that the Atlantic slave trade
saved them from a worse fate.
The second main area of defence in terms of morality was of course the
infamous middle passage. Overcrowding and conditions on board were the main
issues.77 The infamous drawing of the Liverpool slave ship Brooks by Thomas
Clarkson, had raised the serious issue of overcrowding and stowage of the slaves
(even though this was drawn to represent the trade under the new conditions of
Dolben's Act). Here again however, the merchants used their technical expertise in
their defence. Robert Norris, an American merchant trading out of Liverpool argued
that "the African ships are peculiarly constructed for carrying a large Number". 78 It
was not only the tonnage that was important but that as much space as possible was
left between the two decks so that the maximum number of slaves would fit in. More
importantly, many Liverpool vessels were also fitted with special air vents to help the
Evidence of John Barnes, 26 May 1789, HCSP, Vol. 68, f.73.
Evidence of John Barnes, 26 May 1789, HCSP, Vol. 68, f.74.
74 Evidence of John Barnes, 26 May 1789, HCSP, Vol. 68, f.74-6.
75 Evidence of Robert Norris, 27 Feb 1788, BoT, AQ, Vol. I, f.109-116.
76 A Treatise Upon The Trade From Great-Britain, By An African Merchant, pp. 11-12.
77 Historians are still debating the health effects of overcrowding and conditions on board the vessel, versus the
length of time and where the slaves had to spend time on the coast. See Cohen and Jensen, "Slave Mortality Rates;
Klein and Engerman, "Long-term Trends in African Mortali ty".
78 Evidence of Robert Norris, 2 Jun 1788, HCSP, Vol. 68, f.4.
79 Evidence of Captain Hall, 22 Feb 1788, BoT, AQ, f. 73.
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air flow to the hold.79 Indeed, Captain Hall stated that "the Liverpool people have
contrivances which were as perfect in their kind as they could be - they have side
scuttles and gratings". 80 The merchants argued that this careful construction of
Liverpool vessels meant that there was usually less than 5 per cent mortality from the
Gold Coast and Whydah to Jamaica, and both James Penny and John Tarleton
confirmed mortality rates at less than 5 per cent.81 Robert Norris did not think that
the vessels with larger tonnage enjoyed a lower mortality rate.82 At pains to stress the
professionalism of the Liverpool merchants, and indeed their captains, Norris argued
that it was a matter of competition amongst the captains and traders of Liverpool to
keep their ships the cleanest and in the best order, in order of to meet with as little
loss as possible. He added that "every Man in Profession has a Point of Honour - it is
their Emulation, and they value themselves upon it".83

There did appear to be some disagreement about the degree to which slaves
were kept shackled during the voyage. Captain Hall also noted that the slaves were
allowed on deck between 8am and 4pm in fine weather, but that the men were
chained two and two together, and remained so the whole voyage.84 However, Tarleton
disagreed with Hall on the latter point, and gave evidence that on the passage to
Jamaica, the shackles were by degrees removed as the threat from the slaves
reduced.85 However, the Liverpool delegates were quick to point out that the payment
of captains in the trade was no better than any other. Instead the captain received a
commission of nearly 6 per cent of sales of slaves. It was therefore in their interests to
keep the slaves alive and well.86 In any case, Tarleton and Penny added, the English
treated the slaves far better than either the French or the Portuguese.87 Not only
would the trade not cease, the slaves' conditions would therefore be even worse if the
English were not involved in the trade.
The last type of argument put forward in defence of the trade was an
essentially a racialist one based on the alleged behaviour of the slaves in the West
Indies. This was not evident in the arguments of the merchants themselves, but
rather that of their compatriots, the West Indian planters and their supporters.
However, the arguments put forward could be used to bolster those concerning the
fate of the slaves in Africa, in that they were not really transporting them into a worse
condition or environment because the nature of the African led to their own
debasement. The argument followed the usual starting point, that slaves having come
from one hot climate were more suited for hard labour in the British West Indies than
Europeans. However, said Robert Hibbert, given a choice, the slaves would not work
at all, or at least would prefer to be a tradesman. The slave would certainly not
volunteer agricultural labour as the slave was essentially a lazy creature.88 Rather
than seeing this behaviour as a natural response to their subjugated position, the
merchants shaped this perceived behaviour into an argument that it was a Christian
duty to show them how to be hardworking.89
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This sense of a 'civilising, Christian mission' was inherent in this strand of
their arguments. Evidence was also given as to the wildness or uncivilised nature of
the slaves. When asked about depopulation on the sugar islands no mention was
given of the hard labour, bad food and harsh punishment of the slaves; rather
depopulation was the fault of the slaves. It was allowed that lockjaw killed many
infants, and that the proportion of males to females on estates did not promote
procreation; however contemporary whites blamed the failure to reproduce on the
lascivious nature of the slaves, and especially that of the women who had
"indiscriminate intercourse with the other sex, which the women are too apt to
accustom themselves to when young".90 It was argued that some were given to
prostitution and debauchery, leading to abortions and venereal diseases; others
drank far too much rum, especially the men.91 Depopulation in the British West
Indies was not therefore the fault of the merchants and planters, or even the system
itself, but something in the nature of the slaves themselves.
Co n clu sio n

The Liverpool merchants obviously lost the battle for the continuation of the
trade with passing of The Abolition of the Slave Trade Act in 1807. If rather
complacent at first, they eventually came to form part of the 'West India Interest', if
not a dominant one.92 They stressed their relationship with the state, especially
through Baron Hawkesbury, and joined with others with an interest in the trade in
order to defend the reputation of themselves and the trade itself. These others
included The Society of West India Planters and Merchants, former governors of slave
trade forts, captains and manufacturers. The Liverpool merchants defended their
reputation as merchants very well. They had fulfilled their part of the reciprocal
relationship with the state and had helped to bring in much wealth for themselves
and the state. There was no doubt of the economic importance of the trade itself, and
of the British West India sugar islands. 93 Tarleton had protected his individual
reputation, and other Liverpool merchants and their supporters had stressed their
superior knowledge of the trade, the extension of credit (both received and extended
by them), their attempts to stop abuses in the handling of slaves and in the terms of
trade on the African coast. Given the continuing importance of Liverpool as a world
port in the nineteenth century, it is clear that the merchants of Liverpool managed to
protect their reputation as traders.

For working slow and breaking tools as resistance see Raymond A. Bauer and Alice H. Bauer, "Day to Day
Resistance to Slavery", Journal of Negro History, 27:4 (1942), 288-419.
90 Evidence of Robert Hibbert, 20 Mar 1790, HCSP, Vol. 72, f.363.
91 Evidence of Charles Spooner, 1 Mar 1788, BoT, AQ, Vol. I, f. 182-3.
92 Sanderson, "The Liverpool Delegates".
93 There was certainly no sense here of Williams' decline thesis. Williams, Capitalism and Slavery.
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They were obviously not successful in defending the reputation of the trade
itself. They argued their case very well at first regarding foreign competition. Trade
rivalry was indeed fierce on the African coast, and that trade and supplying the West
Indies kept English manufacturers in employment. Under the mercantilist mode, the
slave trade had served England well. However, times were changing; free trade ideas
were becoming more fashionable, especially those such as put forward by Adam
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Smith.94 Importantly, the abolitionists changed the argument regarding international
competition from being simply concerned with zero-sum economics to ideas of
Christianity, British liberty and humanitarianism. 95 Britain was to become the leader
of a new model of empire, as a fair and more Christian one. Furthermore, as part of
this humanistic model, the African was gradually becoming more 'human' in
European eyes. Surely even contemporary merchants did not truly believe Tarleton's
claim that "I find interest is so much blended with Humanity in this business, that I
believe every Attention is generally paid to the lives and Health of the Slaves that
Circumstances will permit; and I contend that instances to the Contrary are rare".96
Therefore, whilst the Liverpool merchants successfully protected their
reputation as traders, they were not able defend the reputation of the trade itself. The
merchants had conformed to cultural constructions of a reputable merchant, and
indeed a reputable mercantile community, but the cultural constructions of what
constituted a reputable trade had changed. Many of their arguments in defence of the
trade were very practical arguments put forward by very rational men; but in the end,
the abolition of slavery was not a rational economic issue. Rather than being seen as
promoters of empire and national wealth, they came to be seen as "promoters of
robbers ... [and] imprisoners of helpless men, women and
children".97

Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776] (Oxford: Oxford University
Press, 1998).
95 Oldfield, Popular Politics, chapter four.
96 Evidence that John Tarleton, 4 Mar 1788, BoT, AQ, Vol. I, f.227-8.
97 The Times, 20 Jun 1788.
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Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico Do
Marrocos à Amazônia (1769-1783)
LAURENT VIDAL
Universidade de La Rochelle 1
Antes de apresentar este trabalho, gostaria de começar com uma nota
preliminar, que me obrigará a fazer um longo, mas necessário, desvio para explicar
meu trabalho de historiador para esta pesquisa.
Encontra-se no Quart-Livre (Quarto Livro) de Rabelais, nos capítulos 55 e 56,
um texto surpreendente, que alimentou muitos comentários, evocando o encontro de
Pantagruel com seus companheiros, com palavras animadas. Aqui me limitarei a
algumas reflexões sugeridas pela leitura deste texto - que merecia ser longamente
estudado do ponto de vista do historiador. Mas escutemos primeiro Rabelais:
«"Camaradas, não ouvis nada? Me semelha que ouço algumas gentes falantes no ar, e não
vejo, todavia, ninguém ali. Escutai!"
Ao seu comando nos fizemos atentos, e, com as orelhas totalmente alertas, sugávamos o ar,
como belas ostras em suas conchas, para perceber se alguma voz ou algum som nela fosse
esparso, (...) e, no entanto, jurávamos vozes nenhumas ouvir. Pantagruel continuava
garantindo ouvir vozes diversas no ar, tanto de homens como de fêmeas, quando nos deu no
siso ou que parelhamente o ouvíamos, ou que as orelhas nos corneavam. Tanto mais
perseverávamos a ouvir, tanto mais discerníamos vozes, até ao ponto de perceber motes
inteiros. O que formidavelmente nos espantou, e não sem razão, a ninguém vendo e, no
entanto, ouvindo vozes e sons muito diversos de homens, de fêmeas, de infantes, de
cavalos.»

Panurgo começa a ter medo e quer fugir.
«Escutai: são sons (por Deus!) de estrondos de canhões. Fujamos. (...). Muda de direção.
Gira o timão, filho da puta! Fujamos! (...) Para eles não bastamos. Que são dez contra um,
vos asseguro. Com vantagem, eles se encontram em seus próprios terrenos. Eles nos
matarão. Fujamos. (...) À orça! A estibordo! Ao mastaréu! À traqueta! Estamos perdidos!
Fujamos! com todos os diabos, fujamos!»

Pantagruel fica perplexo:
«Quem é lá esse fujão lambão? Primeiro vejamos com que gentes nos havemos. Por acaso
podem ser dos nossos. Ainda não vejo ninguém, embora sonde cem milhas em torno. Mas
ouçamos.»

Pantagruel começa a conjeturar em torno desta situação extraordinária,
quando o piloto intervem:
«"Senhor, de nada vos espanteis. Aqui é o confim do mar glacial, sobre o qual se deu, ao
começo do inverno último, a batalha grossa e fela entre os Arismapianos e os Nefelibatas.
Então, congelaram no ar as palavras e os gritos de homens e fêmeas, o entrechoque das
armas, ruídos de arnezes, de alabardas, o relinchar dos bucéfalos e todos os demais
fragores do combate.
A esta altura, passado o rigor do inverno, chegadas a serenidade e a tempérie do bom tempo,
tais sons se fundem e são ouvidos.
- Por Deus! (disse Panurgo) bem o creio! Mas será que poderíamos ver alguma voz? (...)
- Atentos! Atentos! (diz Pantagruel) vede algumas delas aqui, que ainda não degelaram"

1
Este texto é uma síntese dos propósitos desenvolvidos em minha obra Mazagão, a cidade que atravessou
o Atlântico. Do Marrocos à Amazônia (1 769-1 783), São Paulo, Martins Editora, 2008 [Ed. original : 2005]. Todas as
referências dizem respeito a esta obra.

Então nos lançou sobre o convés mancheias de palavras geladas, que
pareciam drageadas, perladas de diversas cores. Ali vimos motes de goela, motes
verdes, azuis, negros motes e palavras douradas. As quais, apenas um pouquinho
esquentadas entre nossas mãos, fundiam como as neves; e realmente as ouvíamos,
embora todos boiássemos, pois era língua bárbara.
Excetuada uma, bastante grosseira, a qual, tendo-a frei João esquentado
entre as mãos, fez um som tal qual o fazem as castanhas lançadas ao braseiro, sem
serem segadas, e por isso estalando: o que nos fez a todos tremer de paura. «Essa foi
(disse frei João) outrora um tiro de falconete».
Panurgo suplicou a Patagruel que lhe desse mais delas ainda. Pantagruel
respondeu que a palavra dar é coisa de amantes.
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«Vendei-me algumas, pois! dizia Panurgo.
- Coisa é de rábulas o vender palavras, contestou Pantagruel.
Antes vos venderei silêncio, e bem mais caro (...). Isso não obstante, delas lançou sobre o convés três ou
quatro punhados.
E ali logo viram-se bem picantes palavras, bocagens bem cabeludas (as quais, garantiu o piloto, retornam
por vezes ao sítio de que tinham partido, ou seja à goela degolada), palavras horríficas e outras terríveis
de ver. Às quais, juntamente fundidas, assim as ouvíamos: ihn, ihn, ihn, ihn, ihs, tique, troque, lornhe,
brededan, brededaque, frr, frrr, frrr, bu bu, bu, bu, bu, bu, bu, traquequeque, traque, trr, trr, trr, trr,
trrrrr, ahn, ahn, ahn, ahnahnahn, gote magote e não sei quantos mais barbarilóquios: e dizia serem
palavras do atrito e relinchar de cavalos, à hora dos choques. Ouvimos, depois, outras, bem mais
grosseiras, que, degelantes, ressoavam, quais como tambores e pífanos, quais como clarins e trombetas.
Acreditai que, com isso, nos divertimos à beça. Eu queria colocar alguns palavrões em conserva de azeite,
como se guardam seja neve ou geada, ou entre feno bem limpo. Mas não o quis Pantagruel, dizendo ser
tolice fazer provisão disso de que jamais se tem falta, e que sempre se tem às mãos (...).»

Ao ouvir Rabelais, podemos interrogar-nos se o trabalho do historiador não
consiste em animar as vozes presas nos maços dos arquivos? E, além das vozes,
animar corpos presos na trama cerrada das palavras? Mas ao historiador basta
animar essas palavras para que elas o reconduzam ao local (e ao tempo) em que foram
proferidas, como parece dizer o piloto? Nesse caso, o historiador não passaria de um
mero arqueólogo em busca de palavras geladas e voltaríamos a cair, de certo modo,
no credo positivista. Portanto, resta a pergunta: Como passar das palavras ao corpo
revelado? Porque, evidentemente, não podemos ouvi-las nem tocá-las e, por
conseguinte, adivinhamo-las e sabemos sua presença à nossa volta, envolvidos nas
palavras.
Para tentar contornar a dificuldade desta passagem das palavras aos corpos,
talvez seja necessário recorrer a certas abordagens dos historiadores do período
clássico. Em um artigo intitulado "montrer et citer" (mostrar e citar), Carlo Ginzburg
explica-nos que até o século XVII, em que a prova e, principalmente, a citação se
impõe como suporte essencial da demonstração em história, os historiadores
clássicos tentavam convencer o leitor fazendo passar para seu discurso uma
impressão de vida, suscitando a emoção ou impondo a vista direta pela força do
estilo2. Para traduzir essa abordagem, os gregos utilizavam a noção de enargeia.
Também, e sem negar a necessidade e a importância da prova, o historiador de hoje
não poderá, a partir do momento em que se encontra desprovido de fontes
específicas, retomar esta busca da enargeia ? Não poderá, por intermédio da sua
escrita, e apoiando-se em vestígios ínfimos, em uma "gotícula quase impalpável"
(Proust), tentar ainda assim devolver forma e vida a esses corpos animados?
Foi o que tentei fazer nesta pesquisa sobre a deportação de toda a população
da Fortaleza de Mazagão, do Marrocos à Amazônia, em finais do século XVIII.
1. U ma pr aça- fo rte ma rro qu i n a

Mazagão está situada no litoral atlântico do Marrocos, entre Tânger e Agadir.
Sua construção (entre 1509 e 1541) inscreve-se no movimento de Reconquista das
coroas ibéricas. Concebida para ser uma praça-forte do ocidente cristão em terras
muçulmanas, devia permitir converter os infiéis -berberes (que viviam em tribos
nômades) ou mouros (que viviam em cidades). Trata-se de uma fortaleza bastionada,
construída segundo o projeto de um engenheiro italiano, Benedetto da Ravenna.
Situada no extremo entre a terra e o oceano, possui duas portas de acesso: a porta do
governador, em direção à terra e a porta do mar, que se abre para o oceano e fica fora
do alcance dos inimigos. Muito perto da fortaleza, são cultivados campos de trigo,
cevada e centeio.
A vida quotidiana na fortaleza é marcada pelo ritmo dos turnos das
sentinelas: os soldados de infantaria e os cavaleiros fazem rondas pelos arredores da
fortaleza, enquanto os artilheiros se revezam nas muralhas. De vez em quando,
acontecem algumas escaramuças - especialmente no momento da coleta da madeira,
dos trabalhos nos campos ou das rondas.
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Em tempo de paz, a fortaleza está aberta. E não é raro que mouros ou
berberes se dirijam à fortaleza para vender seus produtos agrícolas ou artesanais. Em
caso de fome, o auxílio mútuo é frequente. De certa maneira, podemos dizer que os
habitantes da fortaleza e os dos arredores partilham o mesmo cotidiano - precário e
rudimentar.
A fortaleza abriga aproximadamente 2000 pessoas, que formam uma
população heterogênea Nela encontramos, em primeiro lugar, militares: soldados de
infantaria (aproximadamente 600) e cavaleiros (uma centena). Estes últimos são
jovens nobres. Para eles, Mazagão é um lugar de aprendizagem do manuseio das
armas. Chamam-lhes fronteiros. Mas também se encontram famílias: as dos
soldados, e outras que se instalaram há gerações na fortaleza. São os moradores e
2
Carlo Ginzburg, « Montrer et citer : la vérité de l'histoire » (Mostrar e citar: a verdade da histôria) , Le
Débat, 1989, n° 56.

incluem artesãos e agricultores. Acrescentemos ainda os religiosos, alguns escravos
africanos, alguns mouros (escravos ou convertidos) e presos políticos (Mazagão é um
local de desterro no império português). No século XVIII, encontram-se igualmente
famílias vindas dos Açores e que obtiveram do rei autorização para abandonar seu
arquipélago devido à fome provocada pelo excesso de população.

Todos esses habitantes desejavam e esperavam apenas uma coisa: que se
desencadeie um grande combate. E por essa expectativa conseguem suportar o
isolamento, a fome, o tédio... Na verdade, a guerra oferece a oportunidade de se
distinguirem por meio de um ato heroico. E o herói pode obter o título de "Cavaleiro da
Ordem de Cristo", que equivale a um título de nobreza. Para os moradores e os
açoreanos, a guerra oferece ainda a oportunidade de conhecer outro destino social.
Pode ser um instrumento de mobilidade social. Para os fronteiros, e de uma forma
mais simples, o grande combate permitir-lhes-á regressar mais cedo a Portugal.
Mazagão já tinha conhecido, em 1561, um grande cerco: 120.000 soldados
mouros e berberes cercaram a fortaleza. 20.000 soldados portugueses, vindos de
Lisboa como reforço, permitiram repelir o ataque dos infiéis. Esse ato de bravura foi
comentado em toda a cristandade e fez a reputação de Mazagão como fortaleza
invencível.
2. O ce rco de M azag ão ( De ze mbro 1768 - M arço 1769)

Em dezembro de 1768, Mazagão encontra-se novamente cercada por 120.000
soldados mouros e berberes, reunidos pelo sultão Mohamed. Face a tal cerco e ao
ultimato do sultão, o governador de Mazagão pede auxílio a Lisboa. Porém, em março
de 1769, recebe de volta a ordem de abandonar a fortaleza.
Em sua carta ao governador, o rei explica ter constatado desde havia muito a
inutilidade dessa fortaleza para o império português. É por isso que, desejoso de
poupar a vida de seus súditos, prefere ajudá-los a abandonar a fortaleza com
dignidade.
Não é difícil imaginar a desilusão dos habitantes, principalmente dos
moradores, que viam enfim soar a hora do grande combate. Ora, era a expectativa
desse grande combate que justificava tantas privações e sofrimento. E eis que,
subitamente, o rei recusa a esses soldados da fé, a possibilidade de lutar, de provar
seu valor em combate.
Após ter ameaçado o governador, um verdadeiro frenesi apodera-se da
população: uns cortam as patas aos cavalos, outros atiram os canhões ao mar ou
quebram os altares das igrejas. As ruas estão cheias de móveis aos pedaços.
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3. Pri me i ro mo vi me n to : a ci dade fl u tu an te

As ordens que Lisboa envia são uma espécie de guia prático para uma
desmobilização eficaz:
- O governador deverá negociar tréguas de três dias.
- A saída dos habitantes será realizada pela porta do mar. Serão
transportados em chalupas para os 14 navios que o rei enviou para seu transporte.
- Para evitar qualquer confusão, o governador deverá fazer respeitar uma
ordem rigorosa para a saída: as mulheres e crianças serão as primeiras a sair; em
seguida, o clérigo com as imagens sagradas, a prataria das igrejas e os registros
paroquiais; seguir-se-ão os funcionários, as companhias de soldados e a cavalaria, os
prisioneiros e, por fim, os velhos, que terão sido, durante a saída, colocados sobre as
muralhas para ripostar aos ataques inimigos.
Em 11 de março, assiste-se à retirada ordenada de uma cidade militar - uma
cidade órfã de seus muros e de seus mortos, uma cidade repartida em 14 bairros
flutuantes, que navega para Lisboa (a viagem dura 10 dias).
4. Em tr ân si to e m Li sbo a ( 1)

Após o tempo de movimentação, vem o tempo de trânsito. Para a
administração portuguesa, a estada dos mazaganistas em Lisboa não passará de um
momento de trânsito. O ministro da marinha e das relações exteriores (Mendonça
Furtado) convenceu o primeiro-ministro (o Marquês de Pombal) da necessidade de
fundar uma Nova Mazagão na Amazônia. A justificação oficial é permitir que esses
soldados possam repousar de tantos sofrimentos suportados havia anos. Mas para se
compreender bem essa opção, convém apresentar os novos dados da geopolítica do
Brasil e da Amazônia naquela segunda metade do século XVIII. De fato, a decisão de
criar uma Nova Mazagão inscreve-se no contexto do trabalho das comissões de
fronteiras. No Tratado de Madrid, assinado em 1750 para a renegociação das
fronteiras entre as possessões portuguesas e espanholas na América, foi adotado o
princípio jurídico da uti possedetis. Esse princípio permite atribuir os territórios
contestados a uma ou outra das coroas, conforme estas consigam provar a presença
regular de colonos. Portugal tenta, portanto, povoar as margens de suas possessões:
a sul do Brasil e na
Amazônia. Mendonça Furtado conhece especialmente bem a Amazônia, por ter sido o
primeiro governador do Estado de Grão-Pará e Maranhão (a partir de 1751). Assim,
impulsionou uma política de criação de burgos (vilas), cuja maior parte nasceu da
transformação de antigas missões jesuítas. Foram batizadas com nomes portugueses
e já não índios. A criação de uma Nova Mazagão dá-se nesse panorama.
A criação de uma cidade colonial significa, portanto, que os mazaganistas já
não serão soldados da fé, mas colonos do Novo Mundo. Para a administração, o tempo
de trânsito servirá, assim, para organizar essa mudança de estatuto e inventar uma
cidade colonial. Uma mecânica implacável será, portanto, posta em prática: os
mazaganistas são primeiro contabilizados (2092 pessoas), depois listados por famílias
(436), e por fim elas próprias classificadas por ordem alfabética. Essa escolha
equivale a uma negação da estrutura social da fortaleza: a comunidade de Mazagão é
reduzida a um conjunto de famílias intercambiáveis.
Em 11 de agosto, todos os chefes de família se reúnem para receber o
pagamento dos soldos, rendas e pensões devidos pela Coroa a estes antigos soldados.
Por conseguinte, o rei decidiu, unilateralmente, pôr fim a seu estatuto de soldado da
fé. A partir de então, livres de qualquer vínculo, podem tornar-se colonos do Novo
Mundo. É a condição obrigatória para que uma cidade colonial veja a luz do dia. Mas
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o rei paga-lhes apenas uma parte de seus soldos. O restante será regularizado
quando chegarem a Belém.
Mas essa espera dos mazaganistas em Lisboa também serve a outros
objetivos: preparar os navios de transporte, alertar o governador do Grão-Pará e
Maranhão para a chegada de 2000 pessoas e prevenir o governador do Grão-Pará e
Maranhão da necessidade de procurar um lugar para a fundação da Nova Mazagão.
5. Em tr ân si to e m Li sbo a ( 2)

Se quisermos compreender o que essa estada em Lisboa pôde significar para
os mazaganistas é aí que começam os problemas para o historiador. Os documentos
arquivados e guardados (trata-se, essencialmente, de documentos administrativos)
não dão diretamente a palavra aos indivíduos. Portanto, se quiser compreender a
atitude dos mazaganistas nesse trânsito, o historiador precisa aceitar trabalhar com
base em simples indícios, cruzando hipóteses e conjecturas. E precisa aceitar os
riscos dessa metodologia.
- O que sabemos, então? A única certeza é que, quando chegam a Lisboa, os
mazaganistas não sabem qual será seu destino.
- E quando saberão? Não sei, exatamente, mas com certeza muito
rapidamente. Os soldados sem família e os nobres de sangue não são obrigados a
instalar-se na Amazônia, mas todos os outros devem seguir viagem. E, enquanto
esperam, vivem agrupados à volta do Mosteiro dos Jerónimos
- O que é que se pode saber de seu estado de espírito? Podemos colocar a
hipótese de um choque psicológico no momento de sua chegada a Lisboa. Passam de
um universo fechado de uma fortaleza para o universo aberto de uma grande cidade.
Passam do ritmo lento de uma fortaleza para o ritmo rápido de uma capital em
reconstrução (terremoto de 1755). Esse choque deve projetá-los para um dilema, uma
situação intermediária: têm consciência de que já não pertencem à fortaleza, mas que
também ainda não pertencem à capital do império português.
Do ponto de vista dessa comunidade perdida entre dois mundos, como
analisar o significado do dia 11 de agosto? Os chefes de família foram convidados a
assinar um certificado dos valores recebidos. Qual é o significado desse gesto?
Tratar-se-á da aceitação de seu destino de colonos? Não me parece. Não podem saber
o que isso significa exatamente. Há outra coisa no gesto desses corpos que se curvam
para assinar. Vejo aí um movimento fundamental, em que os mazaganistas se
afirmam como uma comunidade de destino. Não sabem verdadeiramente para onde
vão, nem porquê, mas sabem que vão juntos.
A partir de então, assiste-se a diversos cenários:
- Alguns, embora raros, tentam fugir. Todos serão apanhados.
- Os que solicitam audiência à Corte veem seus pedidos sistematicamente
recusados.
- Nota-se também que a maioria das famílias se reorganiza para enfrentar a
viagem. Acolhem um pai, um tio, um irmão, agregados (ou seja, uma pessoa ou
família que deseja instalar-se na Amazônia e que se junta a uma família de
Mazagão)...
- Mas sobretudo, depois de terem perdido suas paredes de pedra, os
mazaganistas tentam reconstruir outras paredes, bem mais sólidas do que paredes
de pedras: as paredes da memória. Descobri, nos arquivos, um poema épico, redigido
durante sua estada em Lisboa. Conta o encontro de um membro da Corte com um
mazaganista, na chegada dos navios a Lisboa.
Desde a primeira estrofe, é a incompreensão do cortesão que é realçada, à
qual responde a incredulidade do mazaganista :
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"Pezame amigo meu do coraçáo De te ver táo aflito
em o tratado Como deixas áo nosso Mazagam
Quando esta pellos Mouros cetiado ? (...)
Nam respondes amigo náo me falas He por falta de
valor o teu calar ? Náo pertendas mostrame tanto
As más novas que assim intentas dar
( . )
Donde esta o valor dos Africanos
A donde as façanhas tam notorias
A donde estam tantos mortes, tantos danos
A donde emfim estam tantas vitorias
Que de vós conta a fama a tantos annos
E tem dado asumptos as estorias
( . )
Ay amigo responde o Africano
em lagrimas banhado e com suspiros
Ja ficou Mazagam abandonado
Ja a Praça ficou em seu puder
Je ficou todo o povo despejado
Ja náo ha em Mazagam mais que fazer
Ja tudo pelo mar vem embarcado

Que mais quereis saber de húo desgrassado Vê se agora
e me chorar meu peito erra P ois me vi em húo instante
obrigado A perder para sempre minha terra Ficando
atrito, nü despadafiado »
E o cortesão responde :
"He precizo o valor e a constancia, Que seja em os
homens mais crecidos He precizo o haver mais
tolerencia ; Náo mostrarce áo golpe táo rendido Haja
pois em hesse peito arogancia Náo se faça mais caso
do partido Que se Deos nos envia estes clamores
Bem sabe o que convem áos pecadores ".
O mazaganista inicia, então, sua narração:
"Aqui o Africano suspirou E fazendo das
tripas coraçáo Em funeste relaçáo tudo
contou".
( . )
"athe o outro dia desta sorte a gente nam parou
de discorer quando a ordem se deo o lance forte
que El Rey quer a Praça defender
porém que se embarquem para a Corte as mulheres por alguá nam morer
( . )
Apennas se devulga este manadado
Na P raça entre os seus habitadores
O povo fica todo desmaiado
De susto vay mudando ja as corer
Quazi ficou amotinado
Com palavras envoltas en furores
As mulheres comessam a publicar
Que de medo nenhum se han de embarcar".
( . )
"que teatro lastimoso se admira naquela infeliz
Praça assistabra hum grita, outro clama, outros
suspira o povo tristemente aflito obra qual no cavalo
executa sua hira qual o Alfaya pulido atira fora toda
a casta de animal, gado e reres experimentam estes
talhos e reveres
hera huo cahos de triste confuzam
hera vale verdadeiro de gemidos
de suspiros lamento afliçam
se veem aqueles peitos guarnecidos
hera pois chorado Mazagam
depois de que seos filhos ve perdidos
retrato vivo do abismo eterno
se pode haver retratos do Inferno".
(...)
"esta pois he amigo a minha estoria este o
estado do nosso Mazagam de que apennas há
hoje por memoria as ruinas da sua
perdiçam".

Assiste-se, assim, em Lisboa, a um divórcio entre a Coroa e os mazaganistas.
Face à cidade colonial que a Coroa inventa, os mazaganistas agarram-se a uma
cidade da memória. Esse tempo de espera, longe de ser um momento de inércia foi,
pelo contrário, um tempo de ruptura.
6. Se g un do mo vi men to : u ma ci dade e m pe daço s atrave ssa o A tl ân ti co
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Em 14 de setembro de 1769, entre a violência e a confusão, começa o
segundo andamento. As 340 famílias distribuídas por 10 navios, abandonam Lisboa
para atravessar o Atlântico em direção a Belém, capital do Estado do Grão-Pará e
Maranhão. Mazagão assemelha-se, então, a um grande quebra-cabeças, porque a
cidade parece ter desaparecido completamente. Os navios transportam famílias
indistintas de colonos. Mas o governador do Grão-Pará e Maranhão dispõe de todos os
elementos para construir a cidade: fisicamente (martelos, pregos, fechaduras de
porta, espingardas e enxadas) e socialmente (cartas de nomeação de funcionários). É
o kit de uma cidade, fornecido com notas explicativas, que está em viagem.
7. Belé m, ci dade de e spe ra ( 1)

Coloquemo-nos do lado da administração e tentemos entender o que se
passa, entretanto, em Belém.
O governador precisa, em primeiro lugar, escolher um local para a
construção da Nova Mazagão. Para isso, Mendonça Furtado deu-lhe indicações
precisas: a Nova Mazagão deve ser instalada na margem norte do Amazonas. De fato,
poucos anos antes (em 1763) 15.000 colonos franceses tentaram implantar-se em
Kourou (na Guiana). É certo que muitos morreram, mas Portugal receia que se
nascesse uma base francesa como aquela e seu controle da margem norte do
Amazonas estaria ameaçado. E, como indica o mapa traçado pelo cartógrafo italiano
Galuzzi, a pedido de Mendonça Furtado, Portugal praticamente já não está presente
na região. É, por isso, necessário reforçar, a todo custo, a presença portuguesa. E, em
caso de ataque contra o forte de Macapá, os habitantes da Nova Mazagão poderiam vir
como reforço e ajudar a repelir a ameaça. O governador confia ao engenheiro italiano
Domingos Sambucetti a escolha de um plano de urbanismo e ao capitão Morais
Sarmento a organização da construção.
O governador também deve prever o acolhimento e o abastecimento de 2000
pessoas em uma cidade de 10.000 habitantes. Os mazaganistas ficarão alojados na
casa dos habitantes, responsabilidade que durará até 1766.
Mas também se trata de fazer os mazaganistas sentirem que sua estada em
Belém é apenas transitória e, desse modo, a proposta de criar uma paróquia
específica para os mazaganistas. Uma paróquia sem sede territorial, sem poder,
portanto, ter qualquer contato com as duas paróquias de Belém. Com essa escolha, a
administração dá a impressão de que os mazaganistas evoluem em um espaço
diferente do dos habitantes de Belém. Mais uma vez, são mantidos em uma situação
intermediária.
Do mesmo modo, o governador deve liquidar a segunda parte do pagamento
dos soldos. Dessa vez, o pagamento é efetuado em espécie (escravos e materiais).
Por fim, é preciso organizar a transferência progressiva das famílias, à
medida do avanço da construção das casas (a partir de maio de 1771).
8. Be lé m, ci dade de e spe ra ( 2)

Coloquemo-nos, agora, do lado dos mazaganistas. Lá estão eles confrontados
com um novo período de espera. São obrigados a viver esperando para ser chamados
a se instalarem na Nova Mazagão. O que é que sabe?
- Primeiro ficam juntos durante dois anos. Depois, a partir de maio de 1771,
vivem ao ritmo das partidas progressivas e das notícias que recebem de Nova
Mazagão. E essas notícias dizem que a cidade está um caos, um local de perdição...
- Em Belém, as famílias recebem escravos africanos, com quem aprendem a
coabitar e a viver.
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- Os mais jovens, em contrapartida, não passam o tempo esperando.
Procuram emprego (muitos serão soldados, como os pais) e muitos também se casam.
Estudando cada um desses casamentos, notam-se verdadeiras estratégias
matrimoniais. Se excetuarmos os casos dos nobres, que tentam se casar entre si, no
seio da comunidade, os outros procuram sistematicamente casar-se com um ou uma
habitante de Belém. Em seguida, pedem licença para se instalar em outra povoação
que não seja Nova Mazagão, para ficarem junto da mulher ou do marido respectivos.
Se conseguem, os pais pedem autorização para morar com o/a filho/a, escapando
assim da obrigação de se instalarem em Nova Mazagão. Só após aproximadamente
vinte solicitações as autoridades percebem esse jogo que permite às famílias
subtraírem-se às ordens de Lisboa.
Nota-se, portanto, que, à medida que o tempo de espera se prolonga, a vida
começa a fissurar o edifício social construído pela administração. A cidade em kit e
em listas está quase a ruir! Assiste-se à chegada de um novo agente: a cidade vivida.
9. Te rce i ro an damen to : u ma ci dade pro je tada di ri g e - se para su as pa re de s

Quando uma família é chamada, começa, então, o terceiro andamento.
Não consegui saber porque determinada família era chamada antes de outra.
Pois bem, quando as habitações estavam terminadas, o governador organizava a
deslocação de algumas famílias, zelando pelo respeito das listas elaboradas em
Lisboa. A cada família era atribuída uma habitação. A viagem durava
aproximadamente 15 dias, sendo as famílias transportadas em canoas, com
escravos, armas, bagagens e ferramentas. Entre 1771 e 1778 são transportadas 1800
pessoas.
10. O re n asci men to de M azag ão

Antes da reconstrução, Mazagão, cidade deslocada, deu origem a três ideias
de cidades: a cidade colonial, a cidade da memória e cidade vivida. Nessas condições,
qual pode ser o objetivo do renascimento de Mazagão? O projeto de urbanismo pode
reconciliar essas ideias de cidade?
O engenheiro Domingos Sambucetti optou por construir a cidade no local de
uma "redução" índia (lugar de Santa Ana). Os índios são deslocados e sua aldeia
arrasada (à exceção da igreja). É por isso que Nova Mazagão não é uma cidade criada
ex nihilo, mas ex novo. Sambucetti prevê um traçado regular para essa nova cidade,
assim como a implantação de 340 casas (uma família, uma casa). E há dois tipos de
casas: de quatro e de seis divisões, conforme o tamanho da família. Apesar de seu
aspecto de cidade aberta, foi, de fato, uma cidade fechada que o urbanista criou.
Mas do projeto à realidade, surgirão grandes diferenças... Os construtores de
Nova Mazagão são índios. São cerca de 150, provenientes de toda a Amazônia, e são
substituídos regularmente. As técnicas de construção são igualmente índias: em vez
de utilizarem pregos, os índios preferem ligaduras vegetais. A alimentação é
igualmente índia. Nova Mazagão renasce, então, como uma cidade índia. E é essa
cidade índia em construção que as famílias de Mazagão descobrem quando suas
canoas se aproximam de Nova Mazagão.
O renascimento de Mazagão não é, portanto, uma reprodução idêntica da
antiga fortaleza. É uma cidade palimpsesta que toma forma. À cidade de papel
(imobilizada nas listas administrativas ou em um plano de urbanismo),
acrescentam-se a cidade índia, a cidade em estaleiro e a cidade colonial (com os
escravos africanos). O conjunto dá origem à cidade mestiça.
11. O apo dre ci men to da ci dade
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Essa cidade mestiça conhecerá novos problemas. De fato, ao mesmo tempo
que sai da terra, apodrece (social e fisicamente). O clima social deteriora-se
rapidamente: desde a partida de Lisboa, nasceram crianças, morreram chefes de
família, surgiram novas famílias. As listas elaboradas em Lisboa já não dão conta da
situação social de Mazagão. Daí, as lutas incessantes para a atribuição das casas e do
racionamento alimentar. Enquanto a administração colonial defende o respeito pelas
listas, os representantes dos habitantes pedem que as mudanças ocorridas durante o
deslocamento sejam levadas em conta. As listas ou a vida!
Os neomazaganistas veem-se confrontados com dificuldades de produção
agrícola (arroz ou algodão). Os escravos não têm nenhum conhecimento da região e os
índios não têm o direito de participar dos trabalhos agrícolas. Dessa forma, as
doenças e as epidemias abatem-se sobre esses corpos debilitados.
Mas também não devemos esquecer o apodrecimento das casas e outras
construções. O local escolhido é pantanoso. Em 1779, a igreja cai em ruínas; em
1786, é a vez da casa da câmara e da penitenciária.
12. Ru mo ao aban do n o de Nova M azag ão

Muitos dos neomazaganistas tentam, então, fugir ou pedem à rainha
autorização para regressar a Portugal. As queixas não param de se acumular nos
escritórios da administração. Convém que se diga que, em 1777, o Marquês de
Pombal é afastado do poder. Nessa altura, as vozes fizeram-se ouvir e é possível que a
própria Coroa tenha dado origem, involuntariamente, a essa reação. Em 1777, após a
morte de D. José I, Lisboa pede a cada região do império que organize uma festa para
"celebrar com aplausos a aclamação da Rainha Nossa Majestade e o casamento do
Nosso Sereníssimo Príncipe". O governador transmite a ordem ao senado da câmara
de Nova Mazagão, no início do mês de setembro. Serão organizados 8 dias de festa,
entre 16 de novembro e 1 de dezembro.
Após um desfile de coches nas ruas da cidade, um combate naval entre um
vaso de guerra português e uma embarcação de mouros, a celebração festiva termina
com a encenação de três óperas:
"No Domingo 23 a noute se ezecutou com toda a perfeição a opera de Demonfonte em tracia;
que se repetio segunda vez e terceira; Logo se ezecutou a de Dido desprezada,
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destruiçáo de Carthago que se repetio segunda vez, e ultimamente Eneas em Getulia
segunda parte de Dido que se ezecutou uma só vez. Finalizada esta funcçáo das Operas que
foi o dia 1°. dia de Dezembro por ter havido dois dias de descanso; no dia 3 se ezecutou por
conta do Commandante a Peça intitulada o mais heroico segredo, ou artaxerze; com que se
deo fim. E no mesmo dia se comessaráo mais tres dias de luminarias por nova direcção feita
pelo Commandante".

A escolha dessas três óperas e sua sucessão não são fruto do acaso. Suas
histórias entrelaçam-se quase perfeitamente. Seu encadeamento e repetição
produzem um sentido que ninguém, isoladamente, possui. Na Amazônia do fim do
século XVIII, nos confins do império português, uma comunidade de joelhos tenta
recuperar a dignidade. Envia, sob a forma de um discurso codificado, uma mensagem
à Coroa: a injustiça de uma decisão (o abandono) deve ser revelada, para que possa
pôr fim ao castigo e abrir o caminho do regresso.
A mensagem levará tempo para ser aprovada, mas pouco a pouco os
mazaganistas acabarão sendo ouvidos. Em 1783, a Coroa decide acabar com a
obrigação imposta aos mazaganistas de residirem em Nova Mazagão. Porém, nada
está previsto para repatriá-los... Assim termina essa trágica odisseia.
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Política administrativa e formação das vilas e
cidades na província do Rio de Janeiro
MARIA ISABEL DE JESUS CHRYSOSTOMO1
Universidade Federal de Viçosa
O objetivo do trabalho é discutir o aspecto espacial da política administrativa,
associando sua criação ao processo de multiplicação de vilas e cidades na província
do Rio de Janeiro após a chegada da Corte. Este movimento, analisado à luz da
criação e distribuição dos órgãos e funcionários públicos, induz à idéia de que um dos
aspectos que caracterizou a formação da rede urbana fluminense relacionou-se ao
aperfeiçoamento da sua política administrativa. Tal movimento foi orquestrado pelo
Estado em suas diferentes esferas e tinha como alvo a afirmação de seu poder nas
mais distantes localidades.
Práti cas e spaci ai s, po de r admi n i strati vo e ci dade s: al g u mas qu e stõe s

Durante o século XIX fundaram-se muitas freguesias, vilas e cidades na
capitania, depois província do Rio de Janeiro. Este processo se particularizou em
relação às demais regiões devido à força política e econômica desta província na
direção dos assuntos do Império.2 A partir de 1840, o poder desta região se amplia em
função do papel assumido pela bancada fluminense na condução da política
centralizadora.3
Contudo, tanto o poder político e econômico da província não era emanado da
mesma forma no conjunto do seu território como ele se transformou ao longo do
século XIX. Ou seja, ainda que de forma conflituosa, algumas cidades do Rio de
Janeiro, por desfrutarem de maior prestígio político, assumiram o comando
administrativo sobre as demais cidades da província. Este comando estava vinculado
ao poder das suas elites locais e correspondeu a um processo permanente de
reajustamento espacial. Portanto, a construção das fronteiras internas da província
vinculou-se a disputa entre as elites locais pela ampliação do seu poder político no
território, o que levou ao aparecimento de regiões no interior da província que
expressavam o poder dessas elites.

A formação dessas "regiões do mandar" correspondeu a um processo
1 Professora Adjunta de Geografia da Universidade Federal de Viçosa e bolsista da CAPES - Estágio Pós- Doutoral
(Processo 4151-09-7).
2 Tal papel, como denunciavam à época os líderes federalistas, a exemplo de Tavares Bastos, estava relacionado ao
controle excessivo do poder central (exercido pela bancada fluminense) sobre as rendas e demais assuntos
administrativos.
3 Mattos (1987) e Gouvêa (2009) analisam como os saquaremas, a despeito das lutas regionais, conseguiram se
afirmar no poder ao longo do XIX, tanto devido aos laços históricos dos políticos fluminenses com a Corte, como
assumindo os principais cargos administrativos no período a partir de 1840.

conflituoso de negociação das Câmaras na Assembléia provincial para a alocação de
infra-estruturas, instalação de instituições administrativas e definição de um novo
estatuto jurídico e administrativo, notadamente o status de comarca, vila e cidade.
Assim, a fundação e a subseqüente definição das fronteiras dos aglomerados urbanos
na província do Rio de Janeiro resultaram do processo de reajuste espacial das
cidades e regiões, isto é, pela definição do papel político e administrativo assumido
pelas diferentes áreas do seu território.4 Portanto, o processo de multiplicação de
vilas e cidades não pode ser apenas entendido pelo víeis econômico desta região, isto
é pelo bom desempenho da cultura do café, do açúcar e o pelo lucrativo comércio de
"carne humana". Oferece-se, assim, a possibilidade de refletir de que forma a política
administrativa fluminense constituiu-se como uma variável que contribuiu para o
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processo de criação das freguesias, vilas e cidades na região e, conseqüentemente,
para a consolidação dos poderes intra-regionais.
Pode-se afirmar que a discussão e distribuição das funções e atividades
administrativas provinciais e a constituição das fronteiras municipais foi um dos
mais importantes aspectos que caracterizou a formação territorial da província. Isso
quer dizer que a política administrativa não só teve o mesmo impacto nas diferentes
áreas do território fluminense como se constituiu em uma estratégia do governo
imperial para levar os "braços do Estado" aos diferentes lugares. Nesse movimento,
integrados a uma rede política, os espaços das vilas, freguesias, cidades e comarcas
foi particularmente importante como difusores dos interesses dessa nova Nação.
Entende-se, assim, que a formação de rede de cidades no Rio de Janeiro
revela uma prática espacial,5 cuja manifestação mais expressiva veio do fato de ter
promovido uma maior mobilidade social e política dos representantes do clero,
funcionários do Estado, pequenos e grandes comerciantes e fazendeiros. No caso do
governo central, a sua prática espacial pode ser visualizada ao se observar como tal
agente constrói sua zona de influência, isto é, a sua rede política. Exige-se assim, um
acompanhamento de suas decisões administrativas como o sustento dos
funcionários, o apoio às atividades econômicas e o processo de regulamentação do
uso do solo.
permite identificar de que maneira alguns atores obtêm privilégios em função de sua
4 Conforme aponta Mattos (1987), o conjunto de medidas administrativas podem ser entendidos como um exercício
de vigilância, controle e representação de estratégias de consolidação de uma política centralizadora que, em muitos
casos, devido à escassez de recursos, foi assumida por particulares.
5 O conceito de prática espacial, explorado por H. Lèfevbre (1974), e explicitado por Lobato ( 2001) se refere ao
conjunto de dinâmicas sociais que revelam o papel do espaço como sujeito e não apenas como forma.

Portanto, averiguar em que medida o Estado define uma hierarquia de investimentos
socioeconômicos, utilizando-se de critérios administrativos,
localização. Um movimento de dar visibilidade aos agentes da administração como
articuladores de um conjunto de práticas espaciais, como a valorização, seleção,
desmembramento e remembramento dos espaços. Analisar esse conjunto de
práticas, associando ao processo de criação, recriação e sobreposição dos projetos
políticos, é um dos parâmetros para se compreender como se forja a idéia de posição
geográfica. Para além da idéia de uma localização favorável, a posição de um dado
espaço se vincula a necessidade de ampliação do papel político de uma área em
relação às demais. Desta forma, em grande parte o discurso de criar redes de
estradas para integrar diferentes pontos/cidades no território se constitui como uma
estratégia para difundir o poder de determinados espaços, que são considerados
centrais em função de um projeto de ocupação. É neste contexto que a idéia de rede
se constitui, ou seja, como um movimento de conquista de espaços e de sua
transformação em territórios.6
Parte-se, portanto, da idéia de que a criação das vilas, freguesias, cidades,
comarcas, distritos etc no território fluminense representam os esforços de
disseminação de modelos ideais de racionalização e disciplinarização dos espaços
com vistas a consolidação de um determinado poder. Nesse caso, admite-se que a
discussão e montagem dos aparatos administrativos no Rio de Janeiro se
constituíram em mecanismos para disseminação desse novo modelo de sociedade e
de Estado.

6 Sobre este aspecto, Raffestan (1980) coloca como central o controle de rotas e da população, que se atinge através
da construção e desconstrução dos espaços. Isso em sua perspectiva assinala poder que determinados grupos
possuem em impor seus projetos sobre os demais. Portanto, identificar como o Estado manifesta o seu poder,
instalando e distribuindo seus imóveis e os serviços "públicos" é uma maneira de compreender como uma rede se
constitui à medida em que se formam os territórios das cidades.
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Fu n dação i ni ci al das vi l as e ci dade s n a capi tan i a do Ri o de Jan ei ro

A fundação e crescimento das cidades e vilas na Capitania do Rio de Janeiro7
ao final do século XVIII e início do XIX relaciona-se à inserção de Portugal no
emergente mercado mundial em crise, o processo de centralização política e
econômica, colocado a cabo pelo Marquês de Pombal, que ampliou o número de
cidades e vilas no Brasil8, as transformações na estrutura regional, econômica e
política pela qual passava o país em função da economia do ouro9 e, por fim, a
transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, que transformou
política e economicamente o papel dessa cidade e da sua hinterlândia, dando origem
a importantes regiões econômicas no espaço fluminense. O processo secular de
ocupação foi caracterizado por intensos conflitos de terras envolvendo índios,
posseiros, Igreja, Estado (funcionários da Coroa) grandes e médios produtores rurais.
Portanto, resultantes das lutas pela ocupação do solo, os primeiros núcleos
populacionais, se constituem em função da inserção militar do Estado, propiciado
pelo maior intercâmbio com suas diferentes áreas e pela conquista de muitos
territórios. Muitas das primeiras aglomerações urbanas na província associaram-se à
abertura das primeiras estradas, como o Caminho Velho no século XVI, que ligava a
cidade do Rio de Janeiro a São Paulo e, mais tarde, o Caminho Novo, que assegurou o
controle e acesso às Minas Gerais e a futura transferência da sede do governo para a
cidade em 1763.10 Associado à economia do ouro, esta dinâmica permitiu o
financiamento e a expansão açucareira na antiga Capitania durante o século XVIII e a
explosão cafeeira no XIX.11

7 Lembra Gouvêa (2009) que entre 1808 e 182 1 o termo "capitania" e "província" apareciam como sinônimos na
legislação , sendo ambos utilizados para distinguir uma dada unidade territorial.
8 Analisada por muitos autores, a política urbanizadora do Marquês de Pombal pretendia garantir um maior controle
administrativo e político sobre o território. Esta pode ser sintetizada a partir das seguintes medidas: levantamento
cartográfico de grandes extensões do território, criação de Companhias de comércio, resgate de índios, abertura de
caminhos, expulsão dos jesuítas, recriação de aulas de engenharia, mudança da capital para o Rio de Janeiro,
recenseamentos, elevação do Brasil a Vice-Reinadosos, criação de comarcas e ouvidorias, transformação das
fazendas jesuíticas em aldeias de índios, entre outras medidas.
9 De acordo com os estudos de Mafalada Zemella (1951) a economia do ouro da região das Minas teve papel central,
pois promoveu a ocupação e o povoamento de várias regiões do Brasil e da antiga capitania do Rio de Janeiro
10 A abertura destas e novas picadas e a intensificação do povoamento em suas margens com ranchos, roças,
estalagens e pequenos povoados, foi acompanhado pela instalação de registros, pousos de tropas, estalagens e
pequenas casas e postos de fiscalização tributária.
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11 Processo que contribuiu para a formação de uma praça mercantil localizada no Rio de Janeiro e, mais tarde, para
a consolidação do seu papel político como capital.

Vilas, Cidades, Comarcas e Caminhos do Rio de Janeiro (XVIII e XIX)

Fonte: Carta da Província do Rio de Janeiro elaborado por Candido Mendes, 1864 e Cartas dos Caminhos
de penetração da província fluminense elaborado por Alberto Lamego, 1946.

Ao final do século XVIII e início do XIX em função da maior produção e
circulação de produtos na hinterlândia da cidade do Rio de Janeiro, esta se consolida
como o principal entreposto comercial, abastecendo várias de suas cidades e vilas, às
Minas e, mais tarde, Goiás e Mato Grosso. Neste contexto de afirmação da cidade e de
sua região de influência, é preciso questionar como a sociedade colonial vivia e de que
maneira se organizava nos núcleos nascentes. Melhor ainda, como as pessoas foram
se submetendo as regras e imposições definidas para os novos espaços que foram
sendo conquistados. Trata-se de desvendar como o Estado (aí incluindo a Igreja)
dissemina o seu poder e de que maneira exerce o controle desta emergente sociedade
urbana colonial. Por isso, analisar a face espacial/territorial da política
administrativa da Coroa e depois Império brasileiro é um dos caminhos para se
enxergar o processo de disseminação das regras sociais e da imposição de um
conjunto de disciplinas para estes emergentes espaços urbanos.
A transferência da família Real portuguesa, evento que levou ao crescimento
das atividades burocráticas e econômicas na capitania do Rio de Janeiro, é um
momento emblemático na história da formação dos territórios das vilas e cidades,
já que se caracterizou pelos esforços da Coroa, depois Império, em disseminar o modo
de vida "urbano" nos mais distantes lugares.12
A chegada da família Real promove uma série de mudanças de caráter
administrativo na cidade e na capitania do Rio de Janeiro, instalando-se inúmeros
aparatos burocráticos, com fins políticos, sociais, econômicos e culturais. Tais órgãos
possibilitaram à elite política e intelectual do Brasil entrar em contato com os
costumes das civilizações distantes e a ter acesso a seu acervo científico e cultural,
instaurando-se novas formas de sociabilidade.13 Cabe ressaltar que as relações da
cidade e da capitania intensificaram-se com o exterior após a Abertura dos Portos,
estabelecendo-se algumas atividades industriais. Com a chegada de estrangeiros de
várias partes do mundo, em especial da Inglaterra e da França, após 1815, esta
relação se intensifica ainda mais.14
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O início do XIX é caracterizado pela progressiva transformação do estatuto
político e administrativo dos pequenos núcleos urbanos no Rio de Janeiro, criando-se
várias paróquias, freguesias, vilas, cidades e comarcas. Tal processo é acompanhado
pela transformação/usurpação das terras dos indígenas e posseiros.15 O Quadro a
seguir, ilustra este processo na antiga Capitania/Província do Rio de Janeiro.

Período

Freguesias

Vila

Cidade

12 Segundo Mota (1998), neste contextoconstruiu-se uma nova imagem de Brasil articulada a dois processos
distintos: de internacionalização ao mundo luso-brasileiro, ocorrido a partir de 1807-1808 e o de descolonização do
Império português, iniciadocom a insurreição nordestina de 1817 . Esta foi então: "o ponto de não-retorno e de
aceleração do processo de descolização que conduziu à Independencia e à abdicação de Pedro I em 1831, quando se
consolidou o Estado Nacional" (op. cit. p. 210)
13 Em 1808 criaram-se os serviços de polícia - Intendência Geral de Polícia da Corte e Estado do Brasil - órgãos
ministeriais como Ministério do Reino, da Marinha e Ultramar, Guerra e Negócios Estrangeiros, o Desembargo do
Paço, a Junta do Comércio e demais entidades como o Jardim Botânico, a Academia Real de Desenho, Pintura,
Escultura e Arquitetura, a Imprensa Régia, a Escola Médica - Cirúrgica, a Biblioteca Real, o teatro São João entre
outros.
14
"Da Inglaterra, importavam-se produtos manufaturados, de Portugal, comestíveis, louça e peças de uso
doméstico diário, da França,artigos de luxo, móveis, bebidas, fazendas, dos portos africanos, escravos, dos
Estados Unidos e Buenos Aires, trigo". (Re is, op.cit.. p. 325)
15 Neste processo destaca-se a mudança de nomenclatura das aldeias e vilas, que passam a adotar a nome de
membros da família real.
Antes de 1750

São Salvador, Iguaçu, Parati, Santo Antônio de Sá, São João da Barra.

Rio de Janeiro, Cabo Frio.

São Salvador, Iguaçu, Parati, Santo Antônio de Sá, São João da
Barra, Angra dos Reis, Araruama, Nova Friburgo, Cantagalo, Niterói,
de Sá. Resende, Capivari, Saquarema, Mangaratiba, Resende, Itaguaí, Maricá, Macaé São João Príncipe.
P iraí.

Rio Bonito, Magé, Iguaçu, Maricá, Santo Antonio
de Sá.

1750-1822

Rio Bonito, Magé, Iguaçu, Maricá,Santo Antonio

Rio de Janeiro, Cabo Frio.

1822-1835

Rio Bonito, Magé, Iguaçu, Maricá, Santo Antonio

São Salvador, Iguaçu, Parati, Santo Antônio de Sá, São João da Barra, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Cabo Frio,

de Sá. Resende, Capivari, Saquarema, Mangaratiba, Araruama, Nova Friburgo, Cantagalo, Niterói, Resende, Itaguaí, Maricá, Macaé, São
Piraí. Iguaçu, Rio Claro, São Fidélis.
1835-1850

João Príncipe. Barra de São João, Estrela, P iraí, Rio Bonito, Rio Claro, Itaboraí,

Mangaratiba, Nova Friburgo, P araíba do Sul.
Rio Bonito, Magé, Iguaçu, Maricá, Santo Antonio São Salvador, Iguaçu, Parati, Santo Antônio de Sá, São João da Barra, Angra dos Reis,
de Sá. Resende, Capivari, Saquarema, Mangaratiba, Araruama, Nova Friburgo, Cantagalo, Niterói, Resende, Itaguaí, Maricá, Macaé, São
Piraí. Iguaçu, Rio Claro, São Fidélis. Araruama, Rio João Príncipe. Barra de São João, Estrela, Piraí, Rio Bonito, Rio Claro, Itaboraí,
Mangaratiba, Nova Friburgo, Paraíba do Sul.Santa Maria Madalena, São Fidelis, Barra
Claro, São Fidélis
de São João, Capivari, Estrela, Pirai, Rio Bonito, Rio Claro, Saquarema.

Campos, Niterói, Angra dos
Reis.
Rio de Janeiro, Cabo Frio,
Campos, Niterói, Angra dos
Reis Parati, Macaé, Resende,
São J. da Barra.

Embora nos vinte primeiros anos após a chegada da Corte tenham sido
criadas muitas freguesias na capitania, até 1835 somente São Sebastião do Rio de
Janeiro (1565) e Cabo Frio (1615) tinham o título de cidade. Quanto às vilas, até 1820
foram criadas apenas cinco, a saber: São João Príncipe (1811), São João de Macaé
(1813), Maricá (1814) e Itaguaí (1818).16A fundação das primeiras freguesias, vilas e
cidades está relacionada aos processos de longa duração iniciado pelo poderoso
ministro do rei D. José I -Marquês do Pombal- no século XVIII. Conforme analisam
Reis Filho (1968) e Delson (1997), a política pombalina, que visava a partir da
fundação de vilas e cidades instaurar uma nova forma de ocupação do território
colonial tinha como objetivo a laicização e a maior racionalização. Na antiga
capitania, as bases teóricas deste processo vigoraram nas duas primeiras décadas do
século XIX, pois se adotaram praticamente os mesmos princípios de ocupação,
sobretudo aqueles ditados para o Diretório dos Índios.17 Marca este período o
estabelecimento de um programa inicial de colonização das terras fluminenses com a
participação de imigrantes estrangeiros. Tal proposta, que objetiva fomentar a
16 Cabe aqui ressaltar que muitas das vilas criadas na capitania do Rio de Janeiro foram aldeias de índios, sob domínio
dos jesuítas. Após a sua expulsão, estas ficaram a cargo dos padres seculares, como foi o caso de São João de Macaé,
anteriormente aldeia Nossa Senhora das Neves do Macaé, Itaguaí, anteriormente denominada São Francisco Xavier do
Itaguaí. Na província estima-se que existiram 15 aldeamentos que foram criados no século XVIII. Estes, no século XIX
foram transformados em vilas e depois cidades.
17 Conforme descreve Flexor (2004), o Diretório Índios, constituiu-se num conjunto de normas que objetivavam criar
um novo sistema de controle sobre o trabalho e as terra dos índios. Dava fim, portanto, ao poder temporal, outrora
ocupado pelos padres jesusítas passando os índios a serem administrados por padres seculares.
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produção em pequenas propriedades, redundou na criação da colônia de Nova
Friburgo em 1818 e de experiências de colonização na Fazenda Nacional de Santa
Cruz (uma das mais importantes fazendas dos padres jesuítas no século XVIII) com a
introdução de chineses provenientes de Macau (1815), de portugueses do Minho
(1817), e de espanhóis (1815) como apontam estudos de Fridman (2002).
Com a Independência em 1822, intensificam-se os esforços para controlar os
municípios, que na legislação colonial poderiam ser tanto as vilas como as cidades.
Tal processo foi caracterizado pelo maior investimento cientifico do Estado Imperial
no conhecimento da Capitania/Província do Rio de Janeiro18 e pela criação de um
conjunto de leis e instrumentos que visavam à normatização dos espaços das
Câmaras (municípios), assim como o das freguesias, distritos e comarcas.
Em um ambiente geográfico em que os denominados sertões ainda eram
habitados por índios e posseiros, a idéia que prevalecia era o de disciplinar o uso da
terra. Por isso, de diferentes maneiras, muitas ações foram promovidas pelo Estado
(Igreja) no sentido de criar freguesias em áreas que apresentavam algum tipo de
interesse.19 Com isso, um dos impactos dessa política foi aperfeiçoamento das formas
de controle dos aldeamentos, que até então estavam sob custódia do Estado
Imperial.20 Apesar de pouco explicito em termos de uma política de povoamento,
evidencia- se o esboço de um programa de ocupação, que tinha como objetivos
disciplinar a mão de obra indígena e articular, através de estradas, as diferentes áreas
da província. Tal política, no entanto, estava cimentada nos princípios de unificar a
nascente Nação, considerada heterogênea física e socialmente para os intelectuais e
políticos do Império. Portanto, como no pensamento de José Bonifácio, uma das mais
importantes figuras da geração de 1820 e 1830, essas e outras propostas visavam
tornar o Brasil mais "homogêneo e compacto".
No que refere aos espaços das cidades e vilas, muitas das idéias de José
Bonifácio assemelham-se as do Marquês do Pombal, entre elas: transformar as
aldeias indígenas em cidades e vilas, criar um outro estatuto jurídico para a terra
contemplando a pequena propriedade, fundar núcleos coloniais e, finalmente,
mercados e feiras em espaços estratégicos. Este programa tinha como idéia de fundo
eliminar paulatinamente a escravidão e promover a mestiçagem, elementos que
proporcionariam à elevação do Brasil a esfera de uma Nação civilizada.

Com a promulgação do Regimento dos Municípios em 1828, se estabelece um
18 Realizado por missionários, cientistas, exploradores, viajantes, com ou sem a participação da Coroa.
19 Tal processo ocorria tanto em áreas que eram consideradas economicamente dinâmicas, naquelas em que os
cnflitos de terra eram expressivos, ou nas que eram habitadas por índios.
20 Em 1798, com o fim das diretrizes do Diretório dos Índios, suas terras passaram a ser administradas pelo
Estado, através dos Ouvidores da Comarca. De 1833 até 1845 a função de gerir o patrimônio dos índios ficou sob
a responsabilidade dos Juízes de Órfãos, passando a partir desta data a ser administrada pelo Regulamento das
Missões, que criou o Diretório dos Índios. Inúmeras denúncias marcaram o processo de administração das terras
dos índios, principalmente aquelas que registram a usurpação do patrimônio indígena e sua conseqüente
expulsão. Cabe ainda mencionar que este processo foi substanciado através de estudos e relatórios elaborados
pelos intelectuais do IHGB.

conjunto de idéias sobre a administração das áreas municipais, que revelam uma
preocupação mais racional de controle das terras urbanas.21 Na opinião de Marx
(1991), apesar deste Regimento ter se deparado com uma estrutura administrativa
herdada do período colonial e em um ambiente no qual a questão da terra estava
indefinida, deixou reflexos importantes na maneira como a terra urbana passou a ser
concedida.22 Demonstrando velhas e novas questões relacionadas ao acesso e uso do
solo, como o povoamento, a instalação de infra-estrutura, o incremento econômico, o
controle da população e a disseminação de um modelo de civilização, esta Lei
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expressou um conjunto de intenções que revelaria o novo papel assumido pelo
Estado.23
Neste cenário, outra medida que alterou o papel dos municípios foi à
promulgação do Código de Processo Criminal em 1832. Este Código garantiu maior
poder as municipalidades ao ter proposto a criação da figura do juiz de paz - eleito
pelos cidadãos - e o júri. Contudo, em um contexto marcado por conflitos regionais e
pela força política dos liberais, dois anos mais tarde foi promulgado o Ato Adicional de
1834, criando as Assembléias Legislativas, que diminuíram o poder das Câmaras,
pois passaram a ter o poder de arrecadar e gerenciar as rendas dos entes municipais.
24. Do conjunto de propostas que tiveram participação dos moderados, 25 grupo
responsável pela elaboração daquele Ato, destaca-se a ampliação do poder das
entidades regionais e de suas elites.

Esta medida promoveu uma regionalização do poder, concorrendo para que vários
21 Há que se mencionar que na Constituição de 1822, a administração do território das províncias e
municipios é assinalado nos Capítulos I e II. No que se refere as Câmaras, as suas atribuições aparecem nos
artigos 167, 168 e 169, as quais ficam desiganadas o papel de gerir a economia das cidades e vilas a partir de um
corpo de vereadores. No artigo 169 é indicado que as suas funções municipais, posturas policiais, aplicação de
suas rendas e demais particularidades seriam decretadas por uma Lei Regulamentar.
22 Tais mudanças se expressariam até na maneira como as cartas e mapas passaram ser representadas, sendo
adotada uma nova racionalidade que denotaria o movimento de separação do público e do privado. Outro aspecto
apontado foi aquele relativo às novas normas de definição do arruamento, do alinhamento e do nivelamento das vias,
largos e jardins, que se tornaram exigências do poder público para exibir seus controles policial, tributário e espacial.
23 Marx (op.cit.) vai assinalar que este aspecto é visível na forma como as cidades serão erigidas e na maneira como
os equipamentos públicos passarão a ser distribuídos nos seus espaços. Aponta que os centros dessas cidades vão
ter o mesmo padrão urbanístico, implantados "em suaves declives, com planta em tabuleiro de xadrez e dominado
pela igreja matriz e seu largo, apresentado feição típica de fundações de um outro tempo, da República, do Estado que
se remodelava, agora separando a Igreja, e de um outro sistema de aquisição e de transmissão da terra, agora já
assentado e triunfante". (op.cit.: 106).
24 Gouvêa (op cit) assinala que a Lei das Câmaras aboliu as estruturas herdadas do período colonial, garantindo um
certo nível de autonomia local ao assegurar a eleição dos juízes locais. Contudo, a autonomia dos municípios foi
alterada com a promulgação do Ato Adicional (1834) e pela Lei de Interpretação do Ato em 1837. Ainda assim, esta Lei
permaneceu durante todo período imperial a ser a principal referência em termos de organização politico
administrativa dos munícipios.
25 Do grupo dos moderados destacava-se Evaristo da Veiga, o padre Diogo Antônio Feijó, Honório Hermeto e
Bernardo Pereira de Vasconcelos.

municípios se manifestassem contrariamente, 26 (Alencrasto, 1997).
Com o Ato de 1834, a província do Rio de Janeiro ganhou a sua autonomia
política, sendo criada a sua Assembléia Legislativa.27 Este evento teve um impacto
direto nas cidades e vilas, uma vez que se difundiram muitos dos órgãos
administrativos responsáveis pela gestão do território fluminense. Contudo, o
processo de criação e difusão dos órgãos de administração foi marcado por intensos
debates sobre o papel do Estado e da sua Administração. Nestes, participaram
influentes políticos do Império, sendo formuladas várias propostas de administração
provincial.
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Os debates sobre Direito Administrativo, 28 Direito Público e Estado foram
protagonizados por Visconde do Uruguai,29 Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí,30 Bernardo Pereira de Vasconcelos e demais líderes políticos e
intelectuais. O arranjo institucional proposto por esses políticos visava ampliar o
alcance do Estado nas mais diferentes localidades.31

Portanto, ressalta-se, que a construção das fronteiras internas do território
26 Sobre tal processo, é importante assinalar a análise de Gouvêa (2009), afirmando que os municípios tiveram seu
poder diminuído, pois ficaram submetidos ao poder das Assembléias legislativas, pois os juízes de paz passaram a ser
designados pelo presidente da província.
27 O Ato Adicional de 1834 ao criar a província do Rio de Janeiro, separou o territprio correspondente da cidade do
Rio de Janeiro, transformando-o em Município Neutro. Antes a cidade e a província eram administradas pelo
Ministério do Império.
28 Mattos (1987) compreende que um dos subterfúgios empregados pelos conservadores para justificar as ações de
um Estado centralizador era a idéia de que uma política administrativa era neutra e científica. Esta, por sua vez, se
distinguia de uma proposta de centralização governamental. Daí a sua defesa na decomposição do poder executivo,
que deveria ser forte e a constituição do que o autor denominou de "Poder Administrativo". No poder forte o Imperador
reina, governa e administra, ou seja, a sua consolidação reflete a capacidade de expansão do poder regulatório e a sua
existência é garantida a partir da criação de um "poder administrativo". Neste sentido, a idéia de um caráter apolítico
da administração pública estava ligada à própria constituição e fortalecimento do Estado, o que lhe permitia "ser o um
elemento da conservação e progresso acima das disputas políticas e das agitações revolucionárias que atingiam o
Poder Político". (op. cit. p. 197)
29
Pertencente à nova geração de políticos que se afirmou no poder por meio de alianças com os grandes
proprietários rurais, o visconde de Uruguai teve uma destacada atuação, ao mediar disputas e solucionar, em
parte, os conflitos políticos que colocavam em risco a unidade da nação.
30 Figura forte do Império, o Visconde de Itaboraí, primeiro presidente da província, formou-se em Coimbra, e
exerceu a profissão de magistério, jornalista político, matemático, além de ter sido Ministro do Estado, D eputado e
Senador.
31 Os saquaremas representavam os líderes conservadores da bancada fluminense que foram os principais
defensores da politica imperial em sua fase centralizadora. Esses líderes, articulados em torno da defesa da economia
do café e da escravidão, ocuparam os principais cargos no Conselho de Estado, no Senado, no Corpo diplomático ou
na mais alta direção administrativa da Província do Rio de Janeiro na qualidade de presidente. Ademais, também
assumiram cargos públicos de segundo e terceiro escalões, constituindo as camadas médias urbanas em muitas
localidades fluminenses.

da província, isto é a criação de vilas e cidades, foi acompanhado tanto pela discussão
e construção do modelo de Estado considerado ideal para os políticos que detinham o
poder, como pela montagem de suas estruturas de gestão. Um processo que se
caracterizou pela permanente discussão sobre as atribuições dos governos locais,
regionais e central.32 Por outro lado cabe assinalar que neste contexto a província
incorpora em seu território importantes áreas no lado ocidental e norte. Com isso,
passam a fazer parte do Rio de Janeiro, Parati,33 à época um dos mais significativos
centros produtores de açúcar, depois café, e Campos e São João da Barra em 1832, a
mais importante área produtora do açúcar.
O ano de instalação da Assembléia34 foi também aquele que deu nascimento
as cidades de Angra dos Reis, Campos dos Goitacases e Niterói, assim como a de uma
nova redefinição espacial das suas Comarcas, que de seis passaram para oito.35 A
divisão interna do território fluminense se acelerou a partir de então. De 1835 a 1850,
criaram-se dezessete cidades, assim como várias vilas. A partir de 1850, o movimento
32 Destacam-se as seguintes preocupações: a que procurava definir o que seriam serviços municipais, provinciais
e centrais, as referentes as despesas com o pagamento dos funcionários e, finalmente, como estes serviços iriam ser
distribuídos.
33 P arati estava sob jurisdição da província de São Paulo e Campos e São João da Barra antes integrado ao Espírito
Santo.
34 Conforme determinação do Ato Adicional de 1834 e a Carta de Lei datada de 28 março de 1835 assinada pelo
primeiro presidente da Província do Rio de Janeiro Joaquim José Rodrigues Torres. A partir de então elevaram-se à
condição de cidade as vilas Praia Grande, com o nome de cidade de Nictheroy, Sam Salvador dos Campos, que passou
a ser "Cidade de Campos dos Goytacazes" e "Ilha Grande, denominada Angra dos Reis. Tal medida tornou a vila de
São Salvador cabeça de uma nova Comarca.
35 A Assembléia Provincial se reuniu pela primeira vez em Niterói, cidade que foi escolhida para ser a sede da capital
da província do Rio de Janeiro.
36 O porquê somente três vilas são elevadas em 1835 a categoria de cidade explica-se em parte pela influência
política e econômica destas vilas (das suas elites políticas). Campos foi a principal área produtora de açúcar do Brasil
e até 1830, tal produto era o item mais importante da sua pauta de exportação. Angra, assim como Mangaratiba e
Itaguaí, foram as primeiras regiões produtoras do café. Niterói era pela proximidade com a Corte e, também, em
função dos seus engenhos, uma área sobremaneira estratégica.
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mais observado foi o de elevação de vilas em cidades. Tal estratégia ocorria
provavelmente em função da maior importância política das cidades em relação às
vilas, uma vez que tal título conferia a possibilidade de uma maior representação dos
interesses das localidades junto à Assembléia.36 (Ver quadro)

Anos

Comarcas

1833

6

Termos

Cidades

Freguesias

Curatos

Vilas

1835

8

4

-

-

-

1849
1850
1851

8
8

7
28

81
96
80

1
8

20
-

1854

11

1857

11

29

1860

11

1864
1866

12

29

30

113

33

33
-

-

-

19

1870

12

33

-

119

1

1875

22

32

-

1880
1885
1890

24
25
-

34
-

36
39

20
-

-

-

-

A transformação da estrutura judiciária da província foi também um outro
movimento importante observado entre os anos de 1830 a 1850. A redefinição do
poder judiciário esteve sempre no centro das discussões sobre reforma administrativa
no Império. Isso se deve em função do papel estratégico (e do poder) que os juízes de
paz, e que todo o corpo judiciário desfrutava nas localidades. Portanto, o maior
controle destas funções a partir de 1841, quando da Reforma no Código Criminal, que
submeteu os juízes ao corpo policial, possibilitou ao governo central um maior
controle político e administrativo das vilas e cidades. Esse processo foi essencial para
administrar o processo eleitoral nos municípios, sempre marcado por conflitos. Por
outro lado, cabe destacar que a figura representativa dos juízes e do poder judiciário
passou a ser cada vez mais associada à de um profissional neutro e imbuído de um
saber notório e competente, portanto mais preparado para resolver os imbróglios de
toda a natureza. 37

Importa aqui ressaltar que o maior controle do sistema judiciário pelo governo
37 Faoro (1958) associa este processo ao movimento de criação do Estado burocrático, em substituição ao
aristocrático. Para ele, no século XIX, o bacharel jurista veio a ser equivalente ao desembargador português do século
XVIII, ou seja, era um ator que tinha um papel universal em termos políticos. No Segundo Reinado, instalado no
governo, o bacharel perde a identidade da origem, aderindo aos inimigos de seu pai e seu avô, para realizar a missão de
engrandecer o Estado. Portanto, para o autor, a substituição do estamento aristocrático pelo burocrático teria
reconfigurado o papel do Estado como agente central no modelo de desenvolvimento, promovendo a consolidação de
duas forças: o estamento burocrático, povoado de funcionários, e o comércio, alimentado pelas graças e favores do
governo. "O bacharel-magistrado, presidente de província, ministro, chefe de polícia - seria na luta quase de morte
entre a justiça imperial e a do pater- família, o aliado do Imperador contra o próprio pai ou o próprio avô; o médico, o
desprestigiador de medicina caseira, que era um dos aspectos mais sedutores da autoridade de sua mãe ou se sua avó,
senhora de engenho. Os dois, aliados da cidade contra o engenho. Do Estado contra a Família." (Faoro, op. cit., p.226)

97

central, implicou numa nova organização das cidades e vilas, criando o que
chamaríamos de "centro de difusão espacial desse poder".38 Neste movimento,
destaca-se dois aspectos: o primeiro é a nova definição política que passou a ter
algumas cidades, que se tornaram capitais de comarcas, e o segundo foi à instituição
de vários serviços administrativos, o que concorreu para a ocupação destes lugares
com novos agentes sociais. Enxergando a questão sob o ponto de vista geopolítico,
observa-se que a ampliação das magistraturas e o seu processo de distribuição no
território fluminense, ao estabelecerem novas fronteiras espaciais do poder judiciário,
construíram ou consagraram o papel político de algumas áreas em relação a outras.
Este aspecto sugere que uma das importantes variáveis que caracterizaram a
formação da rede urbana fluminense foi à criação de comarcas, já que as mesmas
tanto definiram níveis diferenciados de dependência de determinadas cidades e vilas
como estruturaram as "regiões do mandar e do obedecer" (Santos, 2006). Portanto,
criar uma sede de comarca garantiu a muitos municípios recursos e poder político.
No caso da província do Rio de Janeiro, a maior concentração do poder nas
Assembléia marcou dois processos que se mantiveram mesmo depois da Lei de
Interpretação do Ato, decretada em 1840, que diminuiu as suas atribuições: o
primeiro é a perda do poder político dos municípios e o segundo, o fortalecimento da
figura dos presidentes da província, que eram os representantes escolhidos pelo
Imperador. Cabe ressaltar que inicialmente os líderes da Assembléia do Rio de
Janeiro eram os porta-vozes do Regresso, principais interlocutores da política de
centralização política que teve impulso a partir de 1840, quando então foi promulgada
a Lei de Interpretação do Ato Adicional e a Nova Reforma do Código Criminal.39
Contudo, a despeito da maior centralização política, os municípios no Rio de
Janeiro redefinem o seu papel político e administrativo, aumentando a sua
representação e poder frente ao governo provincial e central a partir de então.

38 Os juízes eram encarregados de supervisionar e controlar o funcionamento dos órgãos administrativos, as eleições
e os registros civis, a preocupação com a sua escolha nos municípios eram sempre pontuadas com grandes debates
pelo presidente da província, notadamente nas épocas das eleições municipais.
39 Essas medidas adotadas pelos politicos conservadores retiraram parte da autonomia das Assembléias e o poder
das Câmaras de escolherem seus juízes de paz, que passaram a ficar submetidos à autoridade policial.

M u dan ças admi n i strati vas e con fl i to s en tre mu n i ci pal i dade s e A sse mbléi a
Le gi sl ati va

A política administrativa da província caracterizou-se pelo embate
permanente entre os líderes políticos do governo imperial - os presidentes da
província - os deputados da Assembléia e os representantes das Câmaras. Os
primeiros, por vozes da política centralizadora do Império, foram atores que tiveram
um papel significativo no espaço fluminense. Os deputados provinciais eram, em sua
maioria, representantes da elite política e econômica do Rio de Janeiro, sendo muitos
desses, aliados do imperador. As Câmaras exerceram também um importante papel,
ainda que as leis e decretos promulgados no contexto imperial limitassem as suas
atribuições. Na disputa pelo poder não só os vereadores atuavam em prol de suas
localidades, muitos dos presidentes e deputados provinciais destacaram-se na defesa
de questões relativas aos municípios onde tinham vínculos familiares, políticos e
econômicos. Por meio dos discursos do presidente podemos identificar os principais
aspectos relacionados à administração provincial e local. Passemos então a analisar o
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programa administrativo fluminense a partir da análise dos relatórios da província do
Rio de Janeiro (1835-1850). O intuito é detectar os conflitos relacionados às
transformações na estrutura administrativa dos municípios e comarcas assim como o
processo de transformação espacial no território da província. Dois destaques em
relação à política administrativa serão feitos: o primeiro é em relação à questão das
municipalidades e o segundo a questão da política fundiária e sua vinculação com o
patrimônio dos índios.
Um dos temas de debates entre liberais, como Tavares Bastos e
conservadores, como Visconde do Uruguai dizia respeito aos limites que a lei de
organização das Câmaras imprimia aos municípios - Lei de 1o de outubro de 1828.
Apesar de alegarem motivos diferenciados, tanto os liberais como os conservadores
concordavam que tal estatuto deveria ser reformulado, sobretudo em função do
processo de multiplicação de freguesias, vilas, curatos e cidades.40 Em 1835 ainda no
contexto de transição política, na qual predominava a força do partido liberal, o 1o
presidente da província (um moderado), que depois se passou a ser uma das
principais lideranças do Regresso, indicando a incompatibilidade do Regimento da
Câmara com a precariedade das administrações das vilas e cidades, fazia o seguinte
comentário:

"Bem ao facto estaes, Senhores, dos graves defeitos da organisação das
40 Vinculados em grande parte a elite fundiária, tanto os liberais como os conservadores partilhavam de muitas
idéias em relação a administração do Brasil, em geral a questão da educação e da politica viária.

Camaras municipaes, e quando soffrem por isso os negócios, que pela Lei do 1o de
Outubro de 1828, lhes forão confiados; e se na alçada da Assemblea Provincial não
cabe remediar a todos os inconvenientes que dahia provêm, compete-lhe legislar
sobre a parte mais importante dos objectos cuja administração pertence dos
Conselhos Municipaes; quero dizer, pontes, canaes e estradas publicas. Se nossa
Provincia estivesse por modo povoada, que fosse possível estreitar consideravelmente
os Districtos Municipaes, sem correr-se o perigo de ahi não encontrar-se o numero
sufficiente de indivíduos habilitados para desempenhar os empregos que essas
divisões exigem; se não torne possível dar-se nas deliberações das Camaras
Municipaes, vistas as interrupções de suas sessões e muitas vezes falta absoluta de
suas reuniões, a promptidão reclamada pelo bem publico, se não fora em fim a falta
de empregados que efficazmente podessem executar o que pelas Camaras fosse
deliberado, seria minha opinião que todas as obras e melhoramentos materiaes, que
só dizem respeito a cada Conselho fossem por elles mesmos promovidos." (Relatório
do Presidente da Província, 1835, p. 5-6)
Ainda em relação ao Regimento e à administração dos municípios, os
presidentes da província declaravam, respectivamente, nos anos de 1844 e
1846-1847 e 1848 o seguinte:
"As Camaras Municipaes não tem podido fazer aos seus Municípios todos os
bens, que teve em vista a Lei de sua creação. Muitas causas, que para isso concorrem,
nascem dos vícios orgânicos destas Corporações, por que a Lei do 1o de Outubro de
1828, e outras confiarão-lhes muitos encargos, e importantes atribuiçoes, sem lhes
deixar todavia alguns dos meios, de que dispunhão as antigas camaras" (Relatório do
Presidente da Província, 1844: 21) .
"(...) Ou seja, pela pouca renda d'estes corpos meramente administrativos, ou
pela difficuldade de se reunirem freqüentemente os seus membros, ou por outras
causas, o certo he que as camaras municipaes não tem podido fazer aos respectivos
municípios todos os bens, que a lei do 1o de outubro de 1828 prometia." (Relatório do
Presidente da Província do Rio de Janeiro, 1846-1847, p.68 )
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"A adminstração municipal resente-se em geral dos inconvenientes de sua lei
orgânica, que se acha na mais completa desharmonia com índole e lettra da legislação
moderna. Mesmo quando essas corporações fossem sempre formadas de pessoas as
mais bem intencionadas, e que por sua intelligencia podessem supprir de algum
modo á fraqueza e defeitos, de sua organisação, ainda assim os maus effeitos de uma
lei não apropriada ás circusmstancias se farião sentir. É evidente, e geralmente
reconhecida em todo império, a necessidade de se alterar a instituição d'esses corpos,
ao mesmo tempo deliberativos e executivos, restringindo, definindo e precisando suas
diversas atribuições, no interesse da boa gestão dos negócios locaes, e segundo os
princípios de uma bem entendida centralisação" (Relatório de Presidente da
Província, 1848. p.39)
A partir desses discursos percebe-se que em dois momentos distintos: um sob
domínio dos liberais e moderados (1835-1840) e o outro já sob os auspícios dos
líderes conservadores (1840-1850), a questão das atribuições das Câmaras era
pontuada como um problema na administração provincial e, por isso, a questão de
como tornar mais adequada a sua gestão tornou-se tema de debates e conflitos
permanentes entre os presidentes, os deputados da Assembléia e as municipalidades.
Os depoimentos dos presidentes refletem esse processo: problemas decorrentes da
divisão de poderes, pouco explícitos em diferentes assuntos da administração e
pressão das lideranças locais. A partir de 1840, a despeito dos conflitos gerados pela
maior concentração do poder central, observa-se uma maior participação das
lideranças locais nos quadros da Assembléia.41 Essa participação entre os anos de
1835 a 1850 tanto é numericamente mais representativa em função da criação de
muitas vilas e cidades, como é qualitativamente mais significativa. Isso é observado,
pois líderes das municipalidades passam a disputar e ocupar importantes funções
nas comissões de orçamento e de relatoria, ambas estratégicas no processo de
negociação dos recursos provinciais.42 Contudo, a falta de clareza em relação às
atribuições da Assembléia, das Câmaras e a limitada capacidade financeira de gerir
os negócios municipais permaneceu como um dos importantes temas de debates na
Assembléia.
É possível detectar os conflitos entre as Câmaras e Assembléia por meio das
demandas apresentadas pelas Câmaras nos relatórios provinciais e nos
requerimentos e ofícios enviados pelas Câmaras à Assembléia, ao presidente da
província, para o Conselho de Ministros e mesmo para o Imperador. As queixas
também estão estampadas em alguns jornais do Rio e nos dos municípios. O destaque
dado ao tema "municipalidades" nos Relatórios do Presidente da Província a partir de
1844 é também um indicador da importância que essa questão adquiriu no processo
de construção da política administrativa da província. Analisando os pedidos,
verifica-se que as municipalidades insistiam em solicitar aos presidentes obras de
infra-estrutura que, pelo Regimento, eram de atribuição das Câmaras.

Essas demandas cresciam na medida em que novas cidades, vilas, freguesias e
curatos iam sendo criados. Isso, na perspectiva dos presidentes gerava uma
41 A esse respeito, sigo as indicações de Gouvêa (2009) que apresenta duas fases que caracterizam a participação dos
deputados na Assembléia: a primeira composta de lideranças do poder central e a segunda de líderes regionais.
42 Conforme discute Gouvêa (2009) não era à toa que a sessão de votação do orçamento provincial era a que sempre
tinha maior quórum.

sobrecarga administrativa e, por isso, ou prescreviam como solução a proibição de
fundação de curatos, freguesias, vilas e cidades, ou, utilizando-se de um discurso
científico, determinavam para sua criação o emprego de critérios com a existência de
um número determinado de população, renda, estradas, produção etc.
Sobre tais questões são ilustrativas as falas do presidente da província nos
anos de 1849: "Uma lei por tanto, já por vezes solicitada, que regulasse esta matéria,
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tomando por base a população e desenvolvimento do commercio e da industria local,
e suas proporções, exigindo certos esclarecimentos e dados positivos, que cortasse as
pretenções e ambições desarrasoadas das localidades (Relatório da Província, 1849:
16).
No fim da legislatura como vice-presidente da Província em 1851, o
comendador João Pereira Darrigue Faro apresentava ao conselheiro Luiz Pedreira do
Couto Ferraz reclamações sobre a sobrecarga dos cofres públicos com as despesas
criadas com a criação de novos municípios. Ele declarava a existência de uma lei que
proibia a sua criação:
"A necessidade de cohibir a imprudente creação de villas e freguez ias foi
attendida por uma lei especial. Hoje não se concederá algum daquelles favores a
povoações mesquinhas,sem importancia e sem representação, como por vezes se tem
feito, em prejuízo dos cofres geraes e Províncias e do serviço publico" ( Relatório do
Presidente da Província, 1851: p.6).
Durante o período eleitoral, o problema das divisões internas se agravava,
sobretudo por que os políticos não obedeciam os limites territoriais dos municípios,
gerando muita confusão no momento de computação dos votos. O conflito aumentava
ainda mais em função da não existência de uma cartografia do território fluminense,
limitando o espaço ocupado pelas vilas, cidades e freguesias. Os problemas
decorrentes nesses momentos são relatados freqüentemente, tendo destaque em
1850, quando o presidente declara os crimes que ocorreram durante as eleições,
assinalando a necessidade de reprimir a criação de freguesias.
Considerando os problemas provocados pela divisão dos municípios, a
necessidade de integrar a província e fortalecer os mercados, proposta que se tornou
quase consensual, sobretudo, a partir de 1850, foram realizados levantamentos
populacionais e cartográficos com o fim de melhor conhecer a situação das
municipalidades. Outra medida adotada foi à criação da Diretoria de Obras,
instituição que terá um papel de destaque no processo de planejamento e gestão do
território. Esta Diretoria será responsável pelo levantamento cartográfico e geológico
do terreno, identificando seus limites e potencialidades, e pela decisão, sempre
negociada com as elites locais, da alocação de infra-estrutura, essencialmente de
estradas. E isso pode explicar a evolução qualitativa e quantitativa dos papéis dessa
Diretoria ao longo do século XIX. Pode-se, também, associar a sua evolução
institucional e política com as divisões administrativas do território da província e as
disputas pelo poder.
De certa forma, a opinião de muitos líderes da província, sobretudo no
período de maior centralização, era de que as Câmaras se constituíam no "quarto
poder". Estes representantes quase sempre colocavam que as reclamações das
municipalidades eram infundadas, argumentando que a falta de rendas nos
municípios estava relacionada à incapacidade de gerir os seus recursos com
eficiência. Portanto, prevalecia a idéia que o trabalho de administração do governo
provincial era indubitavelmente superior ao das Câmaras. Assim, até
aproximadamente 1870, quase todos os representantes provinciais eram contrários
em conceder maiores privilégios as Câmaras. Ainda segundo o pensamento
prevalecente, dar maiores poderes aos municípios constituía-se num retrocesso
frente às idéias do direito público moderno. Centralizar a decisão e distribuir os
recursos de forma mais racional era o caminho ideal para se alcançar um resultado
favorável à nação.
Contudo, a despeito das colocações contrárias, a criação de novas vilas,
freguesias, cidades e curatos, intensificou-se, assim como as reivindicações sobre a
necessidade de taxação de alguns negócios municipais. Portanto, a pressão das
municipalidades para obter benefícios foi permanente, principalmente nas mais
importantes política e economicamente. Assim, acompanhando a evolução do quadro
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civil, religioso e administrativo houve um aumento dos funcionários públicos,
incluindo os padres mantidos pelo Estado. As escolas, as cadeias, casas de câmara,
casas de saúde, cemitérios, quartéis também cresceram, ampliando-se, assim, os
investimentos com delegados e subdelegados, juízes, advogados, engenheiros,
professores, entre outros.
Portanto, paralelamente à concentração das decisões administrativas do
Império, ocorreu uma disseminação do poder municipal, fato que pode ser indicado
pelas constantes reivindicações das câmaras durante os primeiros cinqüenta anos de
administração provincial. Conforme demonstra o quadro abaixo, ao longo do processo
de construção da política administrativa da província, as reivindicações das Câmaras
aumentavam, o que garantiu maiores recursos, sobretudo para os municípios mais
importantes.
Localidades

Cadeias

Casas de
Câmara

Júri

2
1846/47

18

1847
1848
1849/50
1850/51

17
12
14
19

Outros

Igrejas
(conserto,
instalação)
-

6
6
6
8

9

9

4
5
6
6

4
5
5
6

7
5
5
11

Limites do território, Cemitério, casas de caridade,
ressecamento de rios .
Cemitério, escolas de 1as . letras, praça, aterros, etc.
Praça, cemitério, aterro etc.
Cemitério, cais, aterro, calçamaito, escola de 1as. Letras etc.
Cadeira de 1as. Letras, cais, Cemitério, encanamento, etc .

O patri mô n i o do s í n di o s e a fo rmaç ão da te rra pú bl i ca

Segundo Freire e Malheiros (1997), dos inúmeros aldeamentos existentes no
Rio de Janeiro, apenas quinze conseguiram chegar ao século XIX.43 Com relação a
estes aldeamentos, Norberto Silva (1854), convocado pelo governo para relatar o
estado das terras indígenas, informava que tinha ocorrido invasões em quase todas as
aldeias. Este problema em grande parte era atribuído à falta de organização
administrativa do governo, em especial a incapacidade dos juízes de paz e os
interesses dos posseiros. Durante o período analisado, embasado por estes e outros
relatos, os presidentes da província manifestaram preocupação em relação ao destino
das propriedades dos índios. Consideradas como áreas públicas, a organização desse
patrimônio, associada à difusão de escolas para os silvícolas, se constituíram em
tema importante da política de administração da província. Tomado como um
problema administrativo, os presidentes colocavam que era fundamental reconhecer
o patrimônio dos silvícolas e de identificar o verdadeiro responsável por sua
administração os juízes de órfãos ou os diretores da Conservatória. Os presidentes
diziam que muitos "Avisos" tinham sido criados com o fim de regular a situação dos
indígenas e de suas aldeias, como por exemplo, o Decreto em 24 de julho de 1845, que
foi promulgado com o fim de melhorar "a sorte de nossos indígenas e promover-lhes
um futuro mais feliz", a Circular de 17 de outubro de 1846 e o de 24 de agosto de
1847, no entanto, muitas questões de caráter administrativo continuavam
indefinidas, notadamente as atribuições dos responsáveis pelas aldeias.
Esta indefinição agravava a situação do patrimônio dos índios, sobretudo o processo
de invasão de seus terrenos. A preocupação com esta questão foi manifestada desde o
primeiro presidente do Rio de Janeiro, que em relatório no ano de 1835 coloca a
43 Aldeia de São Lourenço (Niterói), São Barnabé (Itaboraí), São Francisco Xavier(Itaguaí), Nossa Senhora da Guia(Mangaratiba), São
Pedro (Cabo Frio), Sacra Família de Ipuca (Casemiro de Abreu), Nossa Senhora das Neves (Macaé), Santa Rita (Cantagalo),Santo Antônio
de Guarulhos (Campos), São Fidélis de Sigmaringa ( São Fidélis), São José de Leonissa ou Aldeia da Pedra (Itaocara), Santo Antônio de
Pádua (Santo Antônio de Pádua), São Luis Beltrão (Resende), Nossa Senhora da Glória (Valença), Santo Antônio do Rio Bonito
(Conservatória).

necessidade de uma melhor gestão do patrimônio indígena, sugerindo que fossem
transferidos a administração e os rendimentos dos seus bens para as Câmaras
Municipais, "ficando, todavia sujeitas ellas aos encargos que eram desempenhados
pela Conservatória". Este presidente argumentava, também, que a alienação da maior
parte dos terrenos ocupados pelas as aldeias reduziria às invasões, como estava
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ocorrendo em Mangaratiba e Valença, onde muitos "intrusos" não pagavam foro à
Conservatória dos Índios.44
Ainda que fosse comum a emissão de ordens e expedições no sentido de
melhor controlar estes espaços, a idéia que prevalecia nos relatórios é de que o
problema da "civilização" dos indígenas não tinha solução imediata. Por isso, em
quase todos os depoimentos, os presidentes apontavam a "miséria" geral dos índios e
a total desorganização do seu patrimônio. Contudo, apesar desta tarefa
administrativa apresentar fortes resistências junto às municipalidades, parece que a
divulgação dos resultados dos procedimentos administrativos nos relatórios da
província, assim a divulgação de informações como dados populacionais, tamanho
das propriedades e o estado dos índios nas aldeias, constituiu-se em um mecanismo
de imposição do projeto do governo central nestas terras.
Ainda assim, como foi indicado na fala do 1° presidente, o destino comum
destes patrimônios ou foi à alienação de suas terras para as Câmaras ou a
apropriação por particulares. Portanto, a usurpação do patrimônio dos índios é mais
um capítulo da história da formação do território de muitas freguesias, vilas e cidades
na província. Isso quer dizer que o processo de multiplicação das vilas e cidades, sob
a coordenação de lideranças locais (em geral um grande fazendeiro) ocorreu através
da invasão e conseqüente expulsão dos índios de suas terras.

O patri mô n i o das Câma ras
44 Dizia que do esclarecimento que tinha pedido aos juízes dos órfãos sobre as aldeias na Província, tinha sido
informado que existiam a de São Pedro habitada por 350 indivíduos, onde existia uma igreja arruinada e casa que
anteriormente era hospício dos jesuítas, data de terras medindo três léguas de testada, com três de fundos. Existiam
também as aldeias de São Barnabé com 114 índios, que era formada por uma sesmaria de duas léguas de terra em
quadra, com igreja e porto e a de São Lourenço com 149 índios, medindo suas terras uma légua de testada e duas de
sertão, com uma igreja matriz e uma casa onde residia um pároco.

Uma questão relacionada aos conflitos entre o poder local e provincial dizia
respeito ao cumprimento da lei provincial de 4 de janeiro de 1837, exigindo que as
Câmaras informassem à Assembléia a relação de seus bens onde se encontravam as
servidões e logradouros de uso público. Em um ambiente de indefinição sobre o
regime fundiário que iria ser adotado, havia interesse por parte do poder provincial e
central em conter o processo de ocupação, assim como de implementar alguns
projetos de ocupação dos terrenos.
A este respeito o presidente da Província informava em 1840 que não existia
um tombamento regular organizado em vários municípios. Dizia também que
algumas municipalidades declararam a existência de problemas judiciais em
decorrência dos conflitos de terras e, finalmente, que na maioria das vilas e cidades,
as autoridades disseram que não existiam bens em seu patrimônio. O relato desse
presidente é lapidar, pois representa a dificuldade enfrentada pelo poder provincial
em impor a sua política fundiária, situação que pouco se alterou após a promulgação
da Lei de Terras (1850). Portanto, enfrentando sérias dificuldades, os projetos de
regular os terrenos dos municípios e de delimitar as áreas devolutas encontrou fortes
obstáculos, pois a grande maioria dos municípios, não acatava as leis e decretos que
implicavam em um maior controle das suas terras.
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Alguns motivos gerais explicam esta postura: em primeiro, os interesses
particulares que sempre estiveram presentes no processo de gestão das Câmaras
(muitos dos vereadores eram grandes proprietários de terras); o segundo, a falta de
recursos das Câmaras (esse argumento era o mais empregado para justificar o não
cumprimento das determinações legais) e, por fim, o terceiro era desobediência
explicita das municipalidades como uma forma de reação a política fundiária da
província. A despeito destes problemas, de uma certa maneira o discurso dos
presidentes permanece o mesmo de 1835 a 1850, ou seja, era consensual que um dos
primeiros passos para a organização dos municípios vinculava-se a um bom
tombamento do seu patrimônio:
"O tombamento déssas servidões e logradouros publicos he indispensavel,
ainda que d'élle outra vantagem não resultasse senão a de difficultar o abuso com que
algumas camaras tem concedido autorisação a particulares para tapar servidões
publicas prestadas pelos seus predios e para mudal-as, não obstante ser-lhes isso
vedado pelo artigo 41 do seu regimento, visto que a tapagem de um caminho, ou a sua
troca por outro que novamente se abre, he uma verdadeira alienação de bens dos
conselhos" (Relatório de Presidente da Província, 1840: 67)
Contudo, apesar dos presidentes alertarem sobre a necessidade do
tombamento das terras municipais, principalmente para viabilizar o desenvolvimento
dos meios de comunicação, isso não significou que medidas mais radicais tivessem
sido tomadas. Nota-se, por outro lado, um deslocamento discursisvo por parte dos
presidentes, que passam a propor que os cofres provinciais aprovem mais recursos
para realizar as medições dos terrenos devolutos na Província tendo em vista as
insistentes alegações das Câmaras sobre a falta de recursos em seus cofres e a
necessidade de viabilizar alguns projetos de caráter regional. Instaura-se, assim, um
debate de cunho regional sobre a necessidade povoamento e colonização das terras
visando o fortalecimento do mercado provincial, a esta altura com problemas de
abastecimento. Um debate que se vincula aos problemas enfrentados com o tráfico de
escravo e com as ameaças da lavoura em função da falta de mão de obra. Observa- se
neste processo que a postura de muitos dos líderes municipais mudou na medida em
que ficaram convencidos da necessidade de interligar, por meio estradas, as regiões
produtivas aos principais centros comerciais, isto é, quando uma política viária
começou a ser colocada como um dos principais meios para aumentar a riqueza
provincial.
Portanto, a despeito da falta de sucesso de muitos dos planos e projetos de
ocupação da província e do fracasso da política fundiária, um dos grandes méritos
dos politicos da centralização foi ter conseguido pouco a pouco a impor o seu poder,
implantado serviços que passaram a ser considerados estratégicos do ponto de vista
regional. Tal processo implicou na estruturação de órgãos voltados para a gestão do
território que ao longo das década exerceram forte controle sobre as municpalidades.
Contudo, tal processo se viabilizou de forma conflituosa, pois muitos dos planos e
projetos foram refeitos ou boicotados nos espaços das cidades e vilas criadas.

CONCLUSÃO
A chegada da Corte instaurou mudanças significativas na cidade do Rio de
Janeiro, mas tal processo somente teve maior impulso na província após 1835
quando foi criada a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. Paralelamente a
estruturação política e administrativa da província, ocorreram mudanças
significativas nos limites internos do seu território. Com isso, de forma hierárquica e
seletiva, foram instituídas novas circunscrições civis, policiais, judiciárias, militares e
eclesiásticas. Um movimento que foi acompanhado pela instalação de equipamentos e
serviços públicos como escolas de primeiras letras, cadeias, socorros, agências da
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Guarda Nacional, casas de câmaras. Esse processo ao instaurar uma mudança
no valor (simbólico e material) dos espaços dos aglomerados urbanos, foi responsável
pela construção de níveis seletivos de dependência nas municipalidades que foram se
configurando. Portanto, na província do Rio de Janeiro o processo de conquista
espacial ganhou impulso quando se instalaram nas cidades os aparatos
administrativos de controle político, econômico e segurança. Pode-se dizer que em
algumas, por desempenharem certas atividades econômicas, criou-se uma base de
serviços necessários à circulação e ao controle, que determinou uma forte
concentração econômica, política e social.
A distribuição e concentração do poder administrativo e do dinheiro nas
cidades e vilas criadas contribuíram para a difusão do Estado Imperial. Nesse
movimento, a Província se consolida como um espaço de produção e distribuição de
mercadorias, ordens e informação. E, neste processo, a sua rede urbana vai se
construindo. A ação do Estado, neste sentido, se consagra num espaço urbano
mesclado com o rural por meio do enraizamento de práticas e normas sociais e na
territorialização de seus objetivos e metas.
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A rede urbana das Minas coloniais: esgarçamentos
e novas urdiduras no tempo e no espaço1
FERNANDA BORGES DE MORAES2
Universidade Federal de Minas Gerais
Re sta e scre ve r to da u ma h i stó ri a do s e spaço s... 3

Quando a História e a Geografia progressivamente se delineavam como
campos disciplinares específicos, no século XIX, o crescente historicismo, por um
lado, e o paradigma dominante do espaço absoluto4, por outro, acabaram por
acentuar, senão estabelecer, um profundo distanciamento entre tempo e espaço.
Aspecto que Milton Santos5 salientava, já em fins do século seguinte, ao afirmar que
o estudo das cidades, em sua formação e evolução, era parte das lides dos geógrafos
no passado, o que implicava contar a sua história, e a geografia humana
contemporânea, muito mais preocupada com a crítica das cidades do presente,
parecia não mais se ater às bases de seu urbanismo.
De fato, a dissociação entre tempo e espaço, decorrente da extrema
especialização campos disciplinares como a Geografia e também na História, acabou
por desconsiderar os aportes de outras áreas. No entanto, é inequívoco que "todas as
ciências do homem, inclusive a história, estão contaminadas umas pelas outras"6,
como bem destacava Fernand Braudel referindo-se à necessidade de um estreito
diálogo entre a História e as demais ciências do homem, alertando, porém, que o
franqueamento das

Este artigo foi apresentado no Colóquio Internacional: Cortes, Cidades, Memórias - Trânsitos e Transformações na
Modernidade/ X Seminário de Estudos Mineiros, na mesa-redonda "O urbano em Minas: mutações e permanências",
realizada em 13/11/2007, constituindo versão revisada e aumentada de temática integrante da minha tese de
doutoramento (MORAES, Fernanda Borges de. A rede urbana da Minas coloniais: na urdidura do tempo e do espaço.
Tese. 3v. il. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.)
2 Fernanda Borges de Moraes é Arquiteta, Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo
(2006) e Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1996). Professora do Departamento de
Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG desde 1996, membro do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo-NPGAU, onde desenvolve e orienta dissertações e teses nas áreas de História Urbana, Planejamento
Urbano e Regional e Políticas de Preservação do Patrimônio, com várias publicações nessas áreas.
3 FOUCAULT, Michel. The eye of power. In: Gordon, C. (Org.). Power/knowledge: select interviews and other writings
1972-1977. Nova York: Parthenon Books, 1980. p. 149
4 O conceito de espaço absoluto, que, tal como o de espaço relativo, teve origem na filosofia e nas ciências físicas,
apresenta autonomia em relação à matéria. Preliminarmente delineado pelos atomistas gregos, desenvolveu-se em
sua representação por meio do sistema de coordenadas cartesianas e ganhou substância com os estudos
newtonianos. Na Geografia, a concepção de espaço absoluto subsidiou os estudos centrados na observação e
descrição de fenômenos existentes na superfície terrestre, conferindo-lhe o status, ainda hoje vigente, de Ciência da
Terra e fazendo preponderar um caráter a-histórico. Essa visão a-histórica, grosso modo, ainda dominou os estudos
geográficos até a década de 1960, em razão do viés neopositivista que caracterizou a Geografia Analítica ou
Quantitativa. Uma discussão epistemológica abrangente da história da Geografia e da revisão dos conceitos de
espaço, território e territorialidades é apresentada em MACHADO, Mônica Sampaio. Geografia e Epistemologia: um
passeio pelos conceitos de espaço, território e territorialidade. Geo UERJ, Rio de Janeiro: UERJ/ Departamento de
Geografia, n. 1, jan. 1997. p. 17-18. Disponível em: <http://www2.uerj.br/~dgeo/geouerj1h/monica.htm>. Acesso
em: 11 ago.
2004.
5 SANTOS, Milton. A cidade e o urbano como espaço-tempo. In: FERNANDES, Ana; GOMES, Marco Aurélio (Org.).
Cidade e história. Anais do Seminário de História Urbana. Salvador: [UFBA], 1992. p. 241-246.
6 BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sócias. A longa duração. In: _______ . Escritos sobre a história. São Paulo,
P erspectiva, 1978, p. 54.
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fronteiras impostas pela especialização do conhecimento frente à busca de
compreensão da "totalidade" - pretensão dos estudos multi, inter e transdisciplinares
- não estava isento dos conflitos e dificuldades inerentes aos esforços por essa
convergência. Contudo e, felizmente,
O desejo de cada um se afirmar contra os outros está forçosamente na origem
de novas curiosidades: negar outrem, já é conhecê-lo. Mais ainda, sem o querer
explicitamente, as ciências sociais se impõem umas às outras, cada uma tende a
compreender o social no seu todo, na sua "totalidade"; cada uma invade o domínio de
suas vizinhas crendo permanecer em casa.2
Buscando resgatar esse estado de "contaminação", desconstruindo o quadro
de excessiva compartimentação das áreas do conhecimento, em especial a Geografia
e a História, o geógrafo americano Edward W. Soja evidencia a necessidade de
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construção de uma narrativa intrinsecamente espacializada, numa crítica a
vertentes historicistas que insistem em subordinar o espaço ao tempo:
Já não podemos depender de um fio narrativo que se desdobre
seqüencialmente, de uma história em eterna acumulação que marche diretamente
em frente, na trama e no desenlace, pois há coisas demais acontecendo contra o
contexto temporal, coisas demais atravessando continuamente o fio narrativo em
direção lateral3.
Contudo, uma abordagem que se pretende, ao mesmo tempo, sincrónica e
diacrônica apresenta também dificuldades, pois ... não pode haver sincronia perfeita:
uma parada instantânea, suspendendo todas as durações, é quase absurda em si,
ou, o que vem a dar no mesmo, bastante fictícia; do mesmo modo, uma descida
segundo a inclinação do tempo não é pensável senão sob a forma de uma
multiplicidade de descidas, segundo os diversos e inumeráveis rios do tempo4.
O olhar contemporâneo, ao voltar-se para o passado, porque é esse o olhar e
o tempo de onde partem nossas perquirições, não enxerga mais sustentação apenas
na idéia de sucessão - uma coisa após a outra, em estreita articulação causal - e
passa a buscar a horizontalidade, ou seja, as direções multilaterais de uma teia
urdida na "simultaneidade e extensão dos acontecimentos e das possibilidades"5.
A Geografia Histórica tem contribuído para tornar mais claro que a Geografia
é potencialmente histórica, porque existe uma dimensão histórica em todos os
problemas geográficos6. Cabe destacar que a proposta de Soja, por ser voltada para
as análises sociais contemporâneas, não se atém especificamente às lides da
Geografia Histórica, mas abre perspectivas de também orientar o olhar
contemporâneo em suas investigações do passado.
Metodologicamente, a aproximação entre os campos disciplinares da História
e da Geografia se consubstancia de forma mais evidente nas lides
com os registros cartográficos. Os registros cartográficos antigos, ao se converterem
em objeto e fonte de pesquisa, revelam não só a geografia de um lugar ou região, mas
também um determinado tempo que ficou aprisionado, inclusive, na base material
em que foram desenhados ou impressos. Tempo em que eram outras as técnicas e
unidades de medição e representação; tempo em que os lugares que conhecemos
tinham outros nomes; tempo em que nem tudo era conhecido, fazendo com que
extensas áreas em branco falassem de sertões a desbravar e que refinadas
iluminuras revelassem o sonho de encontrar o Eldorado; também nos contando a
respeito do medo de monstros medonhos, que povoavam os mares e as florestas; ou
mesmo do assombro dos primeiros aventureiros diante do exotismo de terras
recém-descobertas.
O processo de colonização do Novo Mundo, nesse sentido, confunde-se com a
evolução da própria cartografia, que, paulatinamente, passou da representação de
espaços simbólicos e imaginários, para assumir, progressivamente, um papel
estratégico, tornando-se um instrumento fundamental para a conquista e
manutenção das terras descobertas. Os esforços empreendidos na busca e
exploração das riquezas minerais na América Portuguesa revelam-se na cartografia
então produzida, o que faz dela um tipo de narrativa bastante eloqüente.
No entanto, a exploração das cartografias históricas como fonte documental,
implica, necessariamente, o esforço em cotejá-las com outros registros documentais
possibilitando, por um lado, uma contextualização mais segura de idéias e fatos e,
por outro, distinguir as nuances entre o imaginário e o real, entre o explícito e o
implícito, inerentes aos documentos cartográficos.
Pautando-nos pela busca de uma interação entre sucessão temporal e
simultaneidade espacial, é que buscamos encaminhar nossas reflexões no sentido de
reconstituir da rede urbana colonial das Minas Gerais, identificando suas
permanências e transformações, pautadas por contextos mais amplos: dos processos
simultâneos não só d(n)a América portuguesa como além-mar, como também
SOJA, Edward W. Geografiaspós-modernas; a reafirmação do espaço na teoria social crítica. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1993. p. 32.
4 BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sócias. A longa duração. In:___. Escritos sobre a história. São Paulo,
Perspectiva, 1978, p. 59-60.
5 SOJA. Op. cit. p. 32.
6 Uma discussão sobre as questões sobre o campo de atuação e a identidade dos geógrafos encontra-se em
MIKESELL, M. As fronteiras da geografia como ciência social. Boletim de Geografia Teorética, Rio Claro, 1 (13), p.
111-137, 1977.
3
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aqueles que pautam as ações de reconhecimento, valorização e preservação do
patrimônio cultural de origem colonial na atualidade.

To da ci dade ( .. .) te m qu e se r re co lo cada n o co mpl ex o do s campo s pró x i mo s que
a ro de i am, e també m de sse s arqu i pé l ago s de ci dade s vi zi nh as 7

O processo de ocupação e urbanização da América portuguesa revela sua
complexidade e dinâmica na imbricada dialética de uma rede capaz de articular
urbano e sertão, na qual ganham importância pólos inequívocos como as cidades e as
vilas, mas também outros não tão evidentes, mas estratégicos por sua posição
estratégica associada a outras atividades produtivas que não as preponderantes na
macroeconomia colonial. Nas especificidades do mundo colonial, não devem ser
negligenciados os espaços produzidos na subversão da ordem vigente - os dos
motins, dos quilombos, dos contrabandos - pois foram fundamentais como vetores
capazes de gerar inflexões e, portanto, mudanças na ordem estabelecida. Ou seja, é
preciso considerar uma série de sutis articulações expressas na organização de
espaços de caráter microrregional em suas relações de dependência, hierarquia,
função e especialização fundamentais na conformação de um sistema integrado que é
a rede urbana. Trata-se, portanto, de aprofundar naquilo que Braudel nos oferece na
frase que intitula esta seção do artigo.
Este historiador8 também nos chama a atenção para o fato de que "todas as
palavras mudam e devem mudar..." Sertão é uma dessas palavras que ganha
destaque no mundo colonial. De etimologia desconhecida, seu uso esteve
intimamente associado à empresa colonial de Portugal, sendo que suas primeiras
menções remontam ao século XV, quando do início da expansão portuguesa nas
terras além-mar.
O processo de colonização da América portuguesa foi marcado pela
conversão contínua do sertão em território, alcançada por meio da mobilidade de
fronteiras, que se expandiam à medida que terras incógnitas iam sendo desbravadas
e ocupadas e, assim se convertendo de espaço simbólico - do mítico, do fantástico, do
maravilhoso e também do perigo - a espaço geográfico... territórios. Frente à noção
inicial de bruto, vazio, deserto, abandonado, inabitado, o termo sertão passou, com a
marcha da colonização, a ser associado a regiões de baixa densidade, pouco
conhecidas ou freqüentadas, cujos limites ainda se mantinham fluidos e subjetivos.
Em seus relatos - frutos de viagens nas quais percorreu grande parte da
América portuguesa, entre 1816 e 1822 - o naturalista francês Auguste de
Saint-Hilaire 9 sugere uma definição do que seriam seus sertões, associando-os,
sobretudo, à escassez de população em determinadas porções de seu território. Nessa
definição, características específicas de suas paisagens não foram levadas em
consideração: florestas e pradarias, sem distinção, poderiam ser parte dos sertões.
Saint-Hilaire, contudo, buscou localizá-los: Bahia, Pernambuco, Goiás, Espírito
Santo, Minas, quiçá todas as províncias teriam seu sertão, dizia.
Em Minas Gerais, ao longo de seu povoamento, o termo sertão passou a
assumir diferentes significados no corpus documental pesquisado, refletindo com
clareza as transformações ocorridas num território em constante expansão. É o que
podemos depreender do esforço de Saint-Hilaire em detalhar os "limites", ainda que
fluidos, dos sertões de Minas Gerais. Limites que procuramos mapear, cotejando tal
descrição com as informações representadas na Carta Geographica da Capitania de
Minas Geraes (1804) e tomando este mapa como base para a elaboração do Mapa
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Gerais. Paris: Grimbert et Dorez Librairies, 1830, tomo II). Utilizamos a edição de 1975, co-editada pelas editoras
Itatiaia e da Universidade de São Paulo, mais especificamente o capítulo XXX - Quadro geral do Sertão. Ver
SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia: São
Paulo: Edusp, 1975. p. 307.
7
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110, no qual foi destacada a área que se enquadraria em sua definição de sertão.
Mesmo considerando as distorções de escala, os anos que separam a
produção desse mapa das viagens de Saint-Hilaire, bem como as ausências na
representação de várias localidades existentes à época, o que esse viajante
denominou sertão das Minas abrangia uma área superior à metade de seu território.
Tratava-se de um território imenso - pontuado por apenas duas vilas, Minas Novas e
Paracatu, umas poucas freguesias, alguns arraiais e um sem-número de fazendas e, por ser pouco conhecido, servindo de refúgio para bandidos e incorporando rotas
de contrabando, concentrava parte expressiva dos registros, patrulhas e guardas da
capitania.

Utilizamos a reprodução do mapa de MIRANDA, Caetano Luís de. Carta Geographica da Capitania de Minas
Geraes (Anno de 1804). In: COSTA, Antônio Gilberto; RENGER, Friedrich Ewald; FURTADO, J. Ferreira; SANTOS, M.
M. D. Cartografia das Minas Gerais - da Capitania à Província. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. (prancha em
bolso). Cabe ressaltar que este mapa abrange território da capitania ainda sem a incorporação da região do atual
triângulo mineiro, que só foi incorporado ao território mineiro em 1816. Foi tomado como base cartográfica de
referência, a despeito do gap temporal em relação ao período em que ocorreram as viagens de Saint-Hilaire, o que
buscamos minimizar com a transposição dos dados para uma base atual.
10
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O Distrito Diamantino, embora o texto de Saint-Hilaire não seja muito
preciso, aparentemente também fazia parte do sertão das Minas. Ainda que sequer
viesse a receber o foro de vila no período colonial, o arraial do Tejuco, sede da
Intendência dos Diamantes, tornou-se um poderoso centro administrativo e
econômico da Capitania de Minas Gerais. Mais importante e opulento, inclusive, que
Vila do Príncipe, sede da Comarca do Serro Frio. Na condição de excepcionalidade
territorial e administrativa, nem mesmo o ouvidor da Comarca do Serro Frio, mas
somente a autoridade dos governadores fazia face à Intendência. Se, por um lado, o
rígido controle sobre as terras diamantíferas induzia ao isolamento, o próspero
arraial do Tejuco constituía um importante pólo regional, mas Saint-Hilaire não o
destacou sequer como um enclave "urbano" em meio ao sertão.
Já o não-sertão - as Minas urbanas - revelavam uma considerável
concentração de assentamentos humanos: a cidade de Mariana, as demais vilas à
exceção de Paracatu e Minas Novas, a maior parte das freguesias constituídas,
alguns registros, muitas fazendas e inúmeros arraiais. Nem todos se originaram da
mineração, mas fruto da necessidade de suporte e abastecimento das áreas
mineradoras, seja pelo desenvolvimento de atividades primárias seja como parada e
pouso pontuando as rotas comerciais.
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Urbano e sertão se articulavam pela rede de assentamentos humanos,
caminhos e trocas que foi se estabelecendo na capitania e desta com as demais. Tal
rede que não poderia se sustentar, dadas as proporções do território, apenas pela
polarização constituída por cidades e vilas. E o arraial do Tejuco bem exemplifica que
a criação de vilas e cidades se pautava muito mais por questões político-estratégicas
do que propriamente as da economia e cotidiano locais e/ou microrregionais.
Tal quadro encontra eco no âmbito do território da América portuguesa. Fica
evidente que doze cidades e 213 vilas seriam insuficientes para estruturar a
complexa economia existente às vésperas da Independência. Esses núcleos de maior
grau hierárquico foram minuciosamente escolhidos pela Coroa Portuguesa para
abrigar todo um aparato administrativo, judiciário e militar destinado ao controle de
regiões que iam se tornando cada vez mais estratégicas para a macroeconomia
colonial, bem como para a defesa do território. No Mapa 2, é possível acompanhar o
processo de criação de cidades e vilas ao longo do período colonial. Este mapa
também evidencia concentrações territoriais em meio a vastíssimos sertões.
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No primeiro século da colonização, a ocupação territorial apresentava um
caráter essencialmente costeiro, com as conexões se desenvolvendo por via marítima,
o que tornava praticamente impossível o desenvolvimento de uma rede terrestre que
articulasse esses núcleos e propiciasse condições para o surgimento de povoações
significativas ao longo de seus percursos. Os colonos se contentavam em andar
arranhando a costa como caranguejos, conforme a metáfora utilizada pelo Frei
Vicente do Salvador, pois, numa situação ainda de fixação muito precária,
dependiam do contato com as naus, que traziam mantimentos, ferramentas de uso
cotidiano e para as plantações, armas e munições, sementes e também ordens e
notícias.
Mesmo com o desenvolvimento da indústria canavieira, não se chegaram a
produzir articulações mais substantivas na ainda incipiente rede urbana. O receio do
despovoamento11 litorâneo e de sua conseqüente fragilização em termos de defesa
influíram na localização preferencial dos engenhos, mais próximos da costa,
Segundo Iglesias, a população de Portugal, em 1527, era de 1.122.112 habitantes, do que podemos inferir que o
investimento de recursos humanos em suas várias colônias - no Oriente, América, África e em ilhas do Atlântico e do
Índico -, era, de fato, um problema. IGLESIAS, Francisco. Minas e a imposição do Estado no Brasil. Revista de
História. São Paulo, n. 50, p. 257-273, out./dez. 1974. p. 261.
11
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aproveitando-lhe ainda o clima quente e úmido, o solo massapé e a facilidade de
acesso aos portos. Como base de um sistema agro-exportador, ainda que os
engenhos fossem complexos aglomerados humanos, considerando suas
características de auto-sustentação, bastava-lhes um pólo litorâneo para canalizar a
produção e exportá-la para Europa ou concentrar a importação de escravos, não
demandando, portanto, a presença de uma rede urbana mais complexa e pouco
significando em termos de interiorização.
O mesmo se aplicava à pecuária em seus primórdios. As primeiras cabeças
de gado foram introduzidas na colônia no segundo quartel do século XVI, em São
Vicente e depois na Bahia, onde atividade figurou, inicialmente, como suporte à
indústria açucareira, basicamente fornecendo força motriz. Embora não gerando, de
imediato, uma fixação humana mais expressiva, sua expansão, como atividade
extensiva e seminômade virá proporcionar, mais tarde, o desbravamento de
expressivas porções dos sertões, conformando grandes vetores de penetração
Um desses vetores mais significativos seguia pela margem esquerda do rio
São Francisco, em território pertencente à capitania de Pernambuco, atingindo os
chamados "sertões de dentro", ou seja, do Piauí e Maranhão, chegando ao Ceará.
Outro, passando ao largo do litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte, pelos
"sertões de fora", também alcançava o Ceará.
As atividades pastoris e as expedições de desbravamento alimentavam-se
mutuamente dos conhecimentos adquiridos sobre sertões. Até meados do século
XVII, houve uma série de expedições de reconhecimento, exploração e conquista,
conforme indicado no Mapa 3, com destaque para aquelas que se direcionaram rumo
à extensa região do vale do rio São Francisco, desde a sua foz até a barra do rio das
Velhas.
Ainda que mal sucedidas em seu objetivo de encontrar riquezas minerais,
não gerando uma ocupação efetiva das regiões percorridas, tais
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expedições proporcionaram um acúmulo de conhecimento que contribuiu, direta ou
indiretamente, para o desenvolvimento da pecuária, revelando o potencial das
grandes vargens do rio São Francisco, uma região rica em depósitos de sal,
extremamente necessários à criação do gado, o que lhe conferiria o epíteto de "rio dos
currais".
Até então, o desenvolvimento do sistema de vias de comunicação
acompanhou o povoamento que, em sua incipiente interiorização, gerou um padrão
basicamente homogêneo, caracterizado pela ausência de conexões intermediárias
expressivas e constituído por vetores autônomos na forma de vias terrestres ou
marítimas, com duas extremidades básicas - o sertão e o litoral - e tendo a via
marítima como único eixo capaz de conferir-lhes unidade.
Até fins do século XVII, os esforços de povoamento da América Portuguesa
resultaram na criação de sete cidades litorâneas - Salvador da Bahia de Todos os
Santos (1549), São Sebastião do Rio de Janeiro (1567), Filipéia de Nossa Senhora das
Neves (atual João Pessoa -1585), São Luís do Maranhão (1612), Nossa Senhora da
Assunção do Cabo Frio (1615), Nossa Senhora de Belém (1616) e Olinda (1676) - e 51
vilas. Em sua maioria, esses núcleos urbanos pontuaram uma considerável extensão
do litoral, ocupando preferencialmente sítios nos quais as características propícias à
defesa e escoamento de produtos para exportação imperaram em sua escolha.
O vetor de interiorização mais expressivo até então se restringia à região do
vale do Paraíba e o entorno da vila de São Paulo, cujos habitantes, submetidos ao
relativo isolamento imposto pela serra do Mar, acabaram por desenvolver contato
mais estreito com os habitantes da terra e uma grande capacidade de adaptação e
domínio das condições hostis do sertão, nele se movimentando com desenvoltura.
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Após a Restauração (1640), os esforços de exploração dos sertões se
intensificaram (Mapa 4), fossem em busca de riquezas minerais ou das chamadas
drogas do sertão, fossem para coibir invasões ou expandir fronteiras. Ao
contribuírem para o desbravamento do território e exploração de suas riquezas, tais
esforços irão se consubstanciar em rotas comerciais cobrindo e articulando vastas
regiões da América portuguesa (Mapa 5).
A descoberta de ouro, em fins do século XVII constitui um ponto de inflexão
no lento processo de estruturação da rede urbana da América portuguesa. A partir do
século XVIII, as cinco últimas cidades erigidas no período colonial emergiram dos
sertões - São Paulo de Piratininga (1711), Mariana (1745), Oeiras (1761), Cuiabá e
Goiás (1818). Foram erigidas 118 vilas nesse século e mais 44 nas primeiras duas
décadas do XIX. Efetivamente, o processo de interiorização, com a paulatina
ocupação dos sertões e desenvolvimento de uma efetiva rede urbana, se deu a partir
de fins do século XVII, desencadeado pela busca e descoberta de ouro nas Minas, com
claros desdobramentos nos sertões do nordeste, sudeste, sul e centro-oeste12.
O Mapa 2, pela ausência da representação de pólos intermediários -sejam
freguesias, arraiais ou mesmo registros ou fazendas -, não expressa a complexidade
de uma rede urbana forte o suficiente para ter mantido a integridade de um território
de dimensões continentais. É preciso considerar que, no mundo colonial, a baixa
densidade de ocupação não é aspecto suficiente para que esses vastos sertões se
mantivessem totalmente à margem da estrutura social, política e econômica da
capitania.
Se foram as riquezas minerais capazes de, simbólica e economicamente,
colocar Minas no mapa da América Portuguesa, processos mais lentos e sutis como a
exploração dessas áreas de pastagem e uma incipiente agricultura tiveram primazia
no desbravamento inicial de seu território, abrindo, literalmente, os caminhos para a
aventura do ouro e, sobretudo, para o desenvolvimento de uma economia de amplo
impacto na América Portuguesa.

A região amazônica, pelas suas especificidades, teve outros motores de ocupação e desenvolvimento que vão
desencadear a criação das primeiras vilas somente a partir da segunda metade do século XVIII, fruto de uma política
de ocupação desenvolvida na administração pombalina (1750-1777), centrada na fixação de fronteiras, na
manutenção da unidade territorial da colônia e no controle das comunicações com o centro-oeste via o sistema fluvial
Madeira-Mamoré-Guaporé.
12
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M i n as u rban as

Francisco Iglesias ressaltava que, "ao longo do século XVIII, inúmeros
núcleos urbanos da Capitania de Minas Gerais estariam em condições de receber
títulos de cidade ou de vila"13. No entanto, no período colonial foram erigidas em
território mineiro apenas quinze vilas e uma única cidade, Mariana, enquanto
capitanias que apresentavam urbanização bem menos intensa, como, por exemplo,
a da Bahia e a de São Paulo, contavam com 40 e 31 vilas, respectivamente (QUADRO
I).
Quadro I - América Portuguesa: número de vilas criadas no período colonial (15321820), por século e estado da federação em que hoje se situam

ESTADO
Alagoas

NÚMERO DE VILAS CRIADAS POR PERÍODO
XVI
XVII
XVIII
XIX
TOTAL
0
3
2
3
8

IGLÉSIAS, Francisco. Minas Gerais. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Dir.). O Brasil monárquico; Dispersão e
unidade. Rio de Janeiro: São Paulo: Difusão Européia do Livro-DIFEL, 1960, t. II, v. 2. p. 372.
13
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Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do
Norte
Rio Grande do
Sul
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
TOTAL

0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1

0
0
5
1
1
0
1
0
0
3
0
2
1
0
6
0

1
8
27
13
2
1
3
4
14
8
4
3
1
2
2
3

0
0
5
4
1
0
3
1
2
0
1
1
6
0
9
0

1
8
40
18
6
1
7
5
16
11
5
6
10
2
17
4

0

0

1

5

6

0
5
1
0
14

1
11
2
0
37

3
13
3
0
118

0
2
0
1
44

4
31
6
1
213

Fonte: Adaptado de: AZEVEDO, Aroldo de. Vilas e cidades do Brasil colonial; ensaio de
geografia urbana retrospectiva. São Paulo: [USP], 1956. 93p. (Boletim, 208; Geografia, 11)

No desenho do território das Minas, esses núcleos desempenhavam um
papel de pólos regionais, sendo que algumas de suas quase 70 freguesias14 e muitos
arraiais figuravam como importantes centros de articulação macro e microrregional,
expressando a coesão de uma complexa rede urbana, que favoreceu o
desenvolvimento de "uma sociedade diversificada do ponto de vista social e
produtivo, dotada de estruturas burocráticas complexas, de mobilidade social, de
vida cultural e artística com uma insuspeitada força"15.
O processo de ereção das primeiras vilas e seus respectivos termos em
território mineiro iniciou-se pela carta régia de 09 de novembro de 1709 que, ao criar
a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, apresentava a Antônio de Albuquerque a
seguinte recomendação, em relação à arrecadação dos quintos: "que se arrendem por
comarcas ou distritos, fazendo-se de cada um deles um arrendamento pelo menos
tempo que possa ser, contando que nunca passará de dois anos"16, acrescida da de
levantar casas de fundição, em território mineiro.
Para tanto, era necessário criar vilas, que por sua vez, viriam a ser as sedes
das comarcas, e nelas implantar todo aparato necessário para que pudesse proceder
aos arrendamentos. A criação das primeiras vilas em território mineiro, além das
questões de administração e justiça, era uma forma de organizar o território por
meio de recortes jurisdicionais, fazendo saber às populações a quem deveriam se
remeter na resolução de seus problemas e no cumprimento de suas obrigações para
com a Coroa.
Circunscrita basicamente à área mineradora central, com alguns focos na
região do rio das Mortes, a Guerra dos Emboabas (1708-1710) acabou retardando
por um lado, a criação de vilas em território mineiro, mas, por outro, veio evidenciar
sua premência. Certamente, estabelecer vilas tão próximas entre si, como foi o caso
das três primeiras - Vila Rica, Ribeirão do Carmo e Sabará (1711 - Mapa 6)17 - foi
uma medida de cunho objetivo e pragmático, determinada pela necessidade
Dados do final do século XVIII, cf. COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais. Belo Horizonte,
Imprensa Oficial do Estado, 1970. p. 21-23.
15 PAULA, João Antônio de. Raízes da modernidade em Minas Gerais. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 14.
16 [CARTA de Sua Majestade para o Sr. Governador e capitão-general Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho,
em que se dá a forma de ereção deste governo de São Paulo e Minas e direções para ele. 9 de novembro de 1709].
VEIGA, Jose Pedro Xavier da. Efemérides mineiras 1664-1897. Belo Horizonte/ Centro de Estudos históricos e
Culturais da Fundação João Pinheiro, 1998. v. 3/4. p. 960.
17 Ribeirão do Carmo distava, aproximadamente, 13 km de Vila Rica, e esta 106 km de Sabará.
14
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imediata de coibir e controlar possíveis focos de revolta, bem como garantir a
adequada arrecadação dos tributos numa das mais rendosas regiões, que
concentrava, num raio de proporções relativamente pequenas, vários
assentamentos mineradores.
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Dentro do mesmo espírito que estabeleceu as vilas anteriores, mais três vilas
foram criadas: São João de ElRei, em 1713, Vila Nova da Rainha (Caeté) e Vila do
Príncipe (Serro), em 1714 (Mapa 7). Nesse desmembramento, o termo de Vila Rica
sofreu uma drástica redução, mantendo-se inalterado e figurando como o menor de
todos, a partir desse momento. Ribeiro Costa acredita que essa foi uma forma de
reduzir os encargos das autoridades da vila, por ser ela também sede da capitania.18
Contudo, a Capitania de Minas Gerais não havia sido criada ainda, e havia outros
aspectos a serem considerados. A distância entre Vila Rica e São João era de,
aproximadamente, 140 km, compreendendo um trecho do Caminho de São Paulo em
que já existiam muitos arraiais mineradores. Além disso, a descoberta de lavras de
ouro de beta em São João, por volta de 1704, desencadeou um grande afluxo de
pessoas, o que veio reforçar o caráter estratégico dessa região, à qual também se
tinha acesso pelo Caminho Novo. Lembrando que a Coroa estava mais interessada
nas lavras de beta, por considerá-las mais perenes, atribuindo à exploração das de
aluvião como responsável pela excessiva mobilidade de mineradores nos sertões.
O desmembramento decorrente da criação da Vila Nova da Rainha e da Vila
do Príncipe também provocou uma sensível redução do termo de Sabará. A primeira,
também situada na região central, distava 30 km da de Sabará; a segunda, contudo,
tinha uma localização mais periférica em relação às demais vilas, distando,
aproximadamente, 270 km de Vila Rica e 230 km de Sabará.
Atribui-se a fundação do arraial de Pitangui a alguns desses paulistas que,
julgando-se isolados e desdenhados com o desfecho da Guerra dos Emboabas, foram
desertando da área central das Minas em direção aos sertões do oeste da Comarca do
Rio das Velhas. Lá, "com tão grande fama no princípio de muito ouro entenderam lho
iam tomar os reinóis, e assim se quiseram tapar com trincheiras e fazer corpo de
guarda "19, chegando, inclusive, a abrir um caminho ligando arraial diretamente a
São Paulo.20 Se os reinóis não tinham acesso à região, e foram eles que acabaram
ocupando muitos dos os principais cargos nas vilas criadas21, seria, certamente,
difícil impor a ordem naquelas paragens.
A criação da vila de Nossa Senhora da Piedade de Pitangui, em 1715, foi uma
decisão que, provavelmente, se orientou por tais acontecimentos. Também deve ter
concorrido para tal decisão, a notícia da descoberta de
uma rica cata22, por Domingos Rodrigues do Prado, de onde se "tirou muita pedra
cristalizada tão crivada de ouro que escondia a cor da pedra. "23
O termo da vila de São José del Rei (atual Tiradentes), criada em 1718 (Mapa
8), implicaria um substantivo recorte do território de São João del Rei,
correspondendo, contudo, a vastas áreas desocupadas, contando apenas com o
território da vila recém-criada e o arraial de Prados.24
Esse quadro de recortes territoriais permaneceu inalterado durante doze
anos, até a criação da vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do
Araçuaí, em 1730, a última da primeira metade do século (Mapa 8). Seu nome
COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1970. p. 78.
FURTADO, Bento Fernandes. Notícias dos primeiros descobridores das primeiras minas de ouro pertencentes a
estas Minas Gerais, pessoas mais assinaladas nestes empregos e dos mais memoráveis casos acontecidos desde os
seus princípios. In: CÓDICE COSTA MATOSO. Coleção de notícias dos primeiros descobrimentos das minas na
América que fez o doutor Caetano da Costa Matoso sendo ouvidor-geral das de Ouro Preto, de que tomou posse em
fevereiro de 1749, & vários papéis. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/ Centro de Estudos Históricos e
Culturais, 1999. v.1. p. 207.
20 ANASTASIA, Carla Maria Junho. Motins de Pitangui (verbete). In: BOTELHO, Ângela Vianna; ROMEIRO, Adriana
Dicionário histórico das Minas Gerais; período colonial. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p. 203.
21 A despeito das orientações conciliatórias do rei, na carta régia de 09 de novembro de 1709, de que fossem eleitos
paulistas e reinóis para o governo dessas vilas, Antônio de Albuquerque acabou por não segui-la, já que os paulistas
haviam desertado da região.
22 Denomina-se cata o "poço escavado em rocha friável, em forma de funil, através do qual se explora o ouro,
abrindo-se em rampas com taludes que impedem o deslizamento das terras". Cf. CÓDICE COSTA MATOSO. Coleção
de notícias dos primeiros descobrimentos das minas na América que fez o doutor Caetano da Costa Matoso sendo
ouvidor-geral das de Ouro Preto, de que tomou posse em fevereiro de 1749, & vários papéis. Belo Horizonte:
Fundação João Pinheiro/ Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1999. v.2. p. 85.
23 FURTADO, Bento Fernandes. Notícias dos primeiros descobridores das primeiras minas de ouro pertencentes a
estas Minas Gerais, pessoas mais assinaladas nestes empregos e dos mais memoráveis casos acontecidos desde os
seus princípios. In: CÓDICE COSTA MATOSO. Coleção de notícias dos primeiros descobrimentos das minas na
América que fez o doutor Caetano da Costa Matoso sendo ouvidor-geral das de Ouro Preto, de que tomou posse em
fevereiro de 1749, & vários papéis. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/ Centro de Estudos Históricos e
Culturais, 1999. v.1. p. 207.
24 Cláudia Damasceno apresenta um documento do Arquivo Histórico Ultramarino, de 1806, que apresenta parte da
história da vila de São José: "... Au commencemente le 'termo' ne se composait que du territoire de la 'vila' ainsi que de
celui d'un petit 'arraial' appelé Prados; tout lê reste était des 'sertões' incultes, que servaient de refuge aux Noirs évadés
et aux 'gentios' barbares et féroces". FONSECA, Cláudia Damasceno. Des terres aux villes de l'or, pouvoirs et
territoires urbains au Minas Gerais (Brésil, XVIIIe siècle). Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2003. p. 343.
18
19
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expressava a descoberta tardia de ouro, ocorrida em 1727, implicando um novo vetor
de expansão para além da região da Vila do Príncipe, registrado, inclusive, pelos
padres matemáticos25 em seus mapas de ca. 1734-35 (Mapa 9). Estava, contudo,
vinculada judicialmente à ouvidoria do Serro Frio e, administrativa e militarmente, à
Bahia.
Passar-se-iam, então, 59 anos até que outras vilas viessem a ser instaladas
na Capitania de Minas Gerais. Ribeiro Costa, assim como muitos historiadores,
associaram tal situação
...ao drama vivido pelas Minas na segunda metade do século, quando a
exaustão das lavras, pelo menos em condições de mais fácil extração de ouro, aliada
à imprevidência dos mineiros, lança por toda a parte a decadência e o desânimo, e a
pobreza se alastra a todos os arraiais, despovoando-os e tirando-lhes por longo
tempo as condições para sua constituição de vilas.26
A economia mineira, contudo, há muito já não se sustentava apenas na
mineração e, se assim o fosse, é preciso ressaltar que o auge da arrecadação dos
quintos em Minas Gerais, segundo Virgílio Noya Pinto, ocorreu entre 1735 e 1739,
com valores em torno de 10637kg/ano, e a redução da arrecadação foi uma linha
descendente relativamente suave, que teve, em 1763, o último ano em que se
alcançou a cota de cem arrobas anuais de ouro.
Não havia meios de se calcular quanto ouro foi extraído, dados os seus
grandes descaminhos, e a Coroa bem o sabia, pois sempre que alterava o sistema de
arrecadação, estava claro que o que se buscava era uma forma mais eficiente de
coibi-los e aumentar suas receitas. Há que se considerar, ainda, a extração dos
diamantes, que continuou sendo um negócio extremamente lucrativo para a Coroa
ao longo de todo o período colonial.27

D. João V designou, pelo alvará de 18 de novembro de 172930, para realizar um levantamento cartográfico
completo da América Portuguesa o italiano Domingos Capassi e o português Diogo Soares, ambos jesuítas, que
passaram a ser conhecidos como os "padres matemáticos". Tratou-se de um projeto pioneiro e ambicioso,
denominado Novo Atlas da América Portuguesa, cujos serviços a serem feitos foram descritos no referido alvará e
detalhados minuciosamente na provisão régia de 18 de novembro de 1729.
26 COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1970. p. 17.
27 Noya Pinto, inclusive, aponta que o decréscimo nos preços dos diamantes, nas últimas décadas do século XVIII,
decorreu dos "primeiros sintomas da desorganização geral que a Revolução Francesa traria para os mercados
europeus". PINTO, Virgílio Noya. O ouro do Brasil e o comércio anglo-português. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1979. p. 223.
25
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Mapas base: COSTA. Antônio Gloerto; RENGER. Friednch Ewald: FURTADO. J. Ferreira: SANTOS. M. M 0. Cartografia das
(pranchas em bolsof-
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Gerais: da Capitania á Província. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2002. 84p.:

Se a criação daquelas nove primeiras vilas figurou como necessidade de
instalação de uma estrutura administrativo-judiciária e fiscal em territórios onde
grassavam conflitos, descaminhos dos quintos e problemas de jurisdição, a partir
dos anos de 1730, essa estrutura já estava em franco processo de consolidação,
respondendo relativamente bem aos seus propósitos.
O processo de povoamento da Capitania estava em franca expansão, mas
muito mais atrelado ao desenvolvimento e consolidação de outras atividades
econômicas, como a agricultura e a pecuária, do que no surgimento de novas áreas
de mineração de grande rentabilidade. Nessas sim, poderia haver um interesse mais
imediato da Coroa em instalar um aparato administrativo-judiciário e militar, que
justificasse a criação de novas vilas, sobretudo se fossem muito afastadas das áreas
mineradoras tradicionais.
Além disso, com a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo ao cargo de
Ministro e Secretário de Estado da Guerra e Negócios Estrangeiros (1755-1777) de D.
José I, o movimento adotado pela Coroa foi o da centralização e da racionalização de
seus aparelhos burocráticos, no qual a instalação de novas câmaras na Capitania de
Minas Gerais e a conseqüente ampliação da autonomia desses núcleos urbanos e do
poder das elites locais não se encaixava.
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As inconfidências do Curvelo, ocorridas em 1760 e 1776, podem também ser
interpretadas como uma das razões de não serem erigidas novas vilas, sobretudo
nessa região desse arraial. Santo Antônio do Curvelo, apesar de ser povoação antiga,
tornou-se freguesia em 16 de março de 1750, quando há tempos figurava como um
importante pólo fornecedor de bovinos e gêneros alimentícios, pela sua localização
privilegiada no caminho que ligava os sertões nordestinos à área mineradora central.
Seria de se esperar - em razão desse papel polarizador e de sua localização
estratégica de articulação dos caminhos para a Bahia e para os sertões do
centro-oeste - que ali fosse instalada uma vila, tendo em vista a inexistência de
qualquer outra na extensa porção norte e noroeste da Comarca do Rio das Velhas.28
Tal ação, certamente, viria minimizar os problemas de acesso à justiça para os
moradores dessa extensa região, bem como contribuir para o controle sobre o
comércio e a circulação de pessoas.
Com a expansão do povoamento, o acesso às poucas vilas existentes
tornava-se extremamente oneroso e penoso para aqueles que habitavam em
localidades distantes. Além dessas questões, a ascensão à vila interessava também
aos membros das elites locais, pois viria lhes conferir prestígio e poder pela
possibilidade de ocuparem cargos e terem acesso franqueado às autoridades e ao
próprio rei.
A ascensão a uma categoria administrativa superior também se colocava
como possibilidade de uma determinada localidade alcançar uma prosperidade
então perdida, em razão, por exemplo, de um quadro de decrescimento demográfico.
Como vila ou cidade, tal localidade passaria a
figurar como pólo administrativo-judiciário, quiçá comercial, de uma região, atraindo
novos habitantes.
Mas essa era uma possibilidade que não se colocava, especificamente, em
relação às áreas mineradoras centrais. A grande concentração de núcleos urbanos
acabou por congestioná-las. Especificamente o termo de Vila Rica, embora contendo
a sede da capitania, já sofria os reveses do esgotamento de suas lavras e da
impossibilidade de vir a se expandir, ocupando áreas como solos mais férteis, onde
pudessem ser desenvolvidas outras atividades econômicas.
Em 1772, a própria câmara de Vila Rica já reconhecia o processo de
deslocamento do eixo econômico da capitania, ao comparar a situação de sua
comarca com as demais. Produziu um documento por meio do qual tentava
sensibilizar o então governador da capitania (1773-1775), D. José Luís de Meneses
Abranches Castelo Branco e Noronha, o Conde de Valadares. Os camaristas dessa
vila buscavam alternativas que, ao mesmo tempo, possibilitassem recompor sua
receita, a partir da anexação, ao seu território, de seis arraiais pertencentes a outros
termos, e obter a redução da quota de 100 arrobas, porque temiam que pudesse ser
lançada uma derrama, já que a de 1763 não chegou a ocorrer.
Argumentavam que já não havia mais, em seu território, lavras e terras que
pudessem ser trabalhadas; que seu termo pertencia à menor e mais pobre das
comarcas, enquanto a do Rio das Velhas, também chamada de Sabará, era a mais
extensa e a do Rio das Mortes, extremamente rica em razão do comércio de seus
produtos, que eram vendidos, inclusive, para outras regiões. Com relação à Comarca
do Serro Frio, destacavam tanto o grande número de pessoas envolvidas na extração
dos diamantes, quanto seu ativo comércio.29
Em fins do XVIII, já era visível o deslocamento do eixo econômico da
capitania das áreas mineradoras centrais para, sobretudo, a região da Comarca do
Rio das Mortes que, em razão da fertilidade de suas terras e figurando como centro de
comércio em expansão, acabava por incorporar a mão-de-obra escrava excedente
oriunda das áreas auríferas em processo de exaustão. Os Mapas 10, 11, 12 e 13
possibilitam comparar o desenvolvimento da rede urbana das comarcas de Vila Rica
e Rio das Mortes a partir das informações dos mapas produzidos pelos padres
matemáticos (1734-35) e por José Joaquim da Rocha (1778).
Se a corrida do ouro, que implicou no povoamento assaz intenso da Comarca
de Vila Rica nas três primeiras décadas do século XVIII, o desenvolvimento da
agropecuária se mostrou nas quatro décadas que se seguiram na conformação de
Curvelo distava das vilas mais próximas, Sabará e Pitangui, um pouco mais de 150 km.
FONSECA, Cláudia Damasceno. Des terres aux villes de l'or; pouvoirs et territoires urbains au Minas Gerais
(Brésil, XVIIIe siècle). Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2003. p. 279.
28
29
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uma rede urbana bem mais densa e extensa territorialmente na Comarca do Rio das
Mortes, evidenciando mudanças expressivas no eixo econômico da Capitania. As
atividades agropecuárias, portanto, contribuíram para redefinir notavelmente
algumas das linhas da política administrativa e econômica da capitania, bem como
para reestruturar as rotas e hierarquias de sua rede urbana.
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Das sete vilas erigidas do último quartel do século XVIII até o fim do período
colonial, seis pertenciam à Comarca do Rio das Mortes - São Bento do Tamanduá
(1789, cidade de Itapecerica), Queluz (1790, cidade de Conselheiro Lafaiete),
Barbacena (1791), Campanha da Princesa da Beira e Paracatu do Príncipe (1798),
Baependi e São Carlos do Jacuí (1814) - e uma, Paracatu do Príncipe (1798), à
Comarca do Rio das Velhas (Mapas 14
e 15).
Ao se criar essas novas vilas na Comarca do Tio das Mortes, tanto os termos
de São João quanto de São José del Rei sofreram expressivas perdas territoriais, o
que certamente enfraqueceu o poder das elites locais, desconcentrado espacialmente.
O termo da vila de São Bento do Tamanduá incluiu a nova conquista do
Campo Grande, conforme consta de uma carta de 20 de novembro de 1789, do então
Governador da Capitania (1788-1797), Luís Antônio Furtado de Mendonça, o
Visconde de Barbacena, dirigida ao ouvidor da Comarca do Rio das Mortes, Luís
Ferreira de Araújo Azevedo. Nessa carta, datada do mesmo dia em que foi erigida essa
vila, o governador menciona os problemas vividos pelos moradores do Campo Grande
se ressentiam das longas distâncias para recorrer à justiça, sobretudo em relação à
vila de São José, o que se resolveria com a criação dessa nova vila, que distava
daquela, aproximadamente, 170 km. Também questões de segurança, decorrente da
presença de uma série de quilombos na região, bem como de bandidos e malfeitores,
poderiam ser mitigadas pela presença de um corpo militar efetivo.
A elevação daqueles seis núcleos urbanos à categoria de vila a partir de 1789
- quando os boatos da decretação da derrama e as articulações dos inconfidentes
estavam em curso e, logo depois, se instaurou a devassa - é indicativa de uma
tentativa de apaziguamento de ânimos por parte da Coroa Portuguesa, o que, por um
lado, reitera notavelmente o argumento acerca das visíveis relações estabelecidas
pela Coroa entre o controle sobre os caminhos e da hierarquização da rede urbana da
capitania e a reafirmação da autoridade real. Por outro lado, é exemplar por
evidenciar as limitações da ação da Coroa como as suas estratégias de "dividir e
reinar".
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Todo esse processo evidencia o tipo de concessão que, habitualmente, mesmo
o poder absolutista era obrigado a fazer no sentido da manutenção de seus domínios,
o que, nesse caso, é representativo de aspectos importantes por meio dos quais se
desenvolveu a rede urbana mineira no período colonial e do status adquirido por suas
unidades constitutivas, seus pólos urbanos, fossem ou não vilas e cidades.
Esgarçame ntos e novas urdiduras: a herança colonial
Minas não nasceu do ouro, a despeito do nome, nasceu do gado, dos
caminhos, mas sobretudo das trocas. Troca de conhecimento entre indígenas e
colonos; troca de mercadorias, em meio a comerciantes e contrabandistas; trocas de
pessoas que iam, outras voltavam e outras iam e vinham; trocas de idéias e sonhos,
que tudo permeavam.
Se, com o ouro, o nome de Minas Gerais emergiu como expressão de seu core
- as minas do Ouro Preto, do ribeirão do Carmo, do rio das Velhas, do Caeté,
alinhavadas pelo complexo do Espinhaço -, essa foi a percepção dos primeiros
aventureiros do rush da mineração e dos olhos cobiçosos das autoridades reais. Bem
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antes, contudo, muitos seguiram dos sertões nordestinos para aqueles sem nome e
sem dono, subindo o São Francisco com o gado, recebendo extensas sesmarias sem
que soubessem, ao certo, que porções do território lhe foram concedidas, muito
menos a que jurisdição pertenciam.
Veja-se ainda a criação de vilas, na primeira metade do século XVIII, auge da
exploração aurífera, bem como do Distrito Diamantino, um recorte atípico. Se
comparadas com o que ocorreu daí por diante, quando questões mais locais
passaram a influir em novos recortes de um território em expansão de fronteiras
geográficas e econômicas, observa-se que, no bojo delas, estava a diversidade:
política, econômica, social e cultural.
Todos esses processos foram impingindo rugosidades ao espaço, e as rugas30,
mais do que mero sinal de envelhecimento, fizeram-se indiciárias da passagem do
tempo e das transformações que ele trouxe. Passados dois séculos, voltamos, então, o
olhar para verificar a perenidade da rede urbana colonial mineira.
Os registros cartográficos revelaram permanências, que se mostraram
extremamente evidentes ao transitarmos nesses caminhos tornados rodovias e nos
esplêndidos arraiais e freguesias, que por vezes, mergulhados na decadência, mal
passaram de povoados.
Desde a segunda metade do século XVIII e ao longo do XIX, a busca e
desenvolvimento de alternativas à economia mineradora - arrefecida, mas não
extinta, figurando ainda como importante atividade exportadora31 -,
marcou a emergência de uma sociedade mais ruralizada, mas não implicou em
bruscas rupturas na estrutura da rede urbana colonial. Pelo contrário, a diversidade
produtiva que marcou a trajetória das Minas, desde seus primórdios, manteve uma
dinâmica inercial, diferenciada, contudo, em suas regionalizações e ainda,
expressando um aspecto deveras interessante: trata-se de uma ruralização que
resultou da urbanização que a precedeu.32
Mário Rodarte, ao abordar a urbanização mineira no século XIX, destaca, por
um lado, um deslocamento de parte dos lugares centrais superiores e intermediários
para o sul e sudeste da Província de Minas Gerais, em razão da economia cafeeira; e
por outro, indica a permanência da vitalidade do núcleo central minerador, pela sua
capacidade de capitalizar a riqueza gerada em outras regiões das Minas.33
O processo de criação de cidades continuou ocorrendo nas antigas áreas
mineradoras, também se expandindo por todo o território da então província e,
depois, do estado. A complexa rede urbana instalada e ampliada se constituiu numa
dinâmica rede de abastecimento, tanto de gêneros de produção interna quanto
daqueles trazidos de longas distâncias. Com a fronteira agrícola em expansão,
grandes porções do sertão continuavam a ser incorporadas aos espaços produtivos,
demandando mão-de-obra escrava, fortalecendo-se como mercado exportador,
dinamizando os núcleos urbanos de polarização regional já existentes e fazendo
surgir novos.
O caráter dinâmico da circulação de mercadorias propiciou o deslocamento
de recursos, que se dava das regiões produtoras para as áreas centrais e também do
rural para o urbano, estimulando, nas cidades, o surgimento e desenvolvimento de
atividades mais especializadas, bem como a melhoria da infra-estrutura urbana e de

Lembrando que ruga é origem latina do termo rua que é, por definição, estrutura de articulação entre espaços, ou seja, caminho.
Slenes,em sua polêmica com Roberto Borges Martins sobre as razões da dinâmica econômica de Minas Gerais nos oitocentos,
sugere que Minas continuou exportando muito mais ouro e diamantes do que os dados oficiais indicavam, mascarados pela ação dos
coletores de impostos e contrabandistas. Com isso, a riqueza acumulada possibilitava a importação de escravos, fazendo com que
Minas sustentasse o maior plantel de mão-de-obra escrava do Brasil até a abolição da escravidão. Cabe ressaltar, contudo, que ambos
os autores questionam o paradigma dos ciclos econômicos defendido por Roberto Simonsen, segundo o qual a economia mineira
entrou em
30
31

processo de estagnação com o declínio da mineração. Ver SLENES, Robert W. os múltiplos porcos e diamantes: a
economia escrava de Minas Gerais no século XIX. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 18, no 3, p. 449-495, 1988; e
MARTINS, Roberto Borges. Growing in silence: the slave economy of nineteenth century Minas Gerais, Brazil.
Nashwille: [mimeo], 1980. 337p.Tese de doutorado - Vanderbilt University.
32 Tal aspecto foi abordado com mais profundidade por CUNHA, Alexandre Mendes. A diferenciação dos espaços
econômicos e a conformação das especificidades regionais na elite mineira entre os século XVIII e XIX. In: XXIII
SIMPÓSIO Nacional de História. Anais.... Londrina: ANPUH, 2005. Disponível em: <http:
//www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/textos/ALEXANDRE%20MENDES/o20CUNHA.pdf>. Acesso em:
04 nov. 2005.
33 RODARTE, Mário Marcos Sampaio. O caso das Minas que não se esgotaram; a pertinácia do antigo núcleo central
minerador na expansão da malha urbana da Minas Gerais oitocentista. Belo Horizonte: [mimeo], 1999. 179p.
Dissertação de mestrado - CEDEPLAR/UFMG.
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propriedades privadas: aspectos que, desde o período colonial, conferiam status e
prestígio social às elites econômicas e políticas nelas residentes.34
Ainda assim, no século XIX e nas primeiras décadas do XX, os antigos
núcleos de origem colonial mineradores não experimentaram uma expressiva
expansão demográfica e nem de sua malha urbana. O sistema ferroviário implantado
a partir do final do século XIX chegou a gerar alguns impactos, trazendo novidades,
propiciando mobilidades, incrementando o comércio e condicionando a ocupação,
sobretudo nos vetores constituídos pela implantação das estações. Nas cidades mais
antigas, o casario sofreu transformações na organização de seus espaços internos,
ganhando ainda
puxados e novos pavimentos e também foi submetido a modernizações e atualizações
estilísticas, condicionadas pelos avanços na técnica, pelo surgimento de novos
materiais, por alterações programáticas e, até, pelos modismos da época.
Mas foi a partir da segunda metade do século XX, que mudanças mais
substantivas vieram a ocorrer, tanto no tecido dos núcleos urbanos quanto na
própria a rede urbana mineira, desencadeadas pelo processo de industrialização e
urbanização, que também se verificou em todo o país. O desenvolvimento da
indústria de base e, mais tarde, da de bens de consumo duráveis trouxe novamente o
desenvolvimento para alguns dos antigos núcleos mineradores que, já sem o ouro e
as pedras preciosas, mas ricos em ferro, manganês e bauxita, passaram a atrair
grandes empresas mineradoras e beneficiadoras e, com elas, um substantivo exército
industrial de reserva que foi responsável pelo expressivo crescimento populacional.
Muitos desses núcleos não só se adensaram, mas também se expandiram.
Além dos novos bairros e loteamentos, novas vias foram abertas no tecido urbano
setecentista, que passou a vivenciar os problemas decorrentes do crescimento
desordenado, do déficit habitacional, da alta densidade, do tráfego intenso, do fluxo
desmesurado de turistas, da criminalidade e da pobreza urbana.
A opção pelo modelo de transporte rodoviário, nos anos de 1950, provocou o
paulatino desmonte do sistema ferroviário, condenando ao isolamento inúmeros
núcleos urbanos de menor porte que, pelas dificuldades de acesso e pelas poucas
possibilidades de inserção na rede produtiva por meio do desenvolvimento de
atividades econômicas mais dinâmicas, ficaram reféns de uma economia de
subsistência e não alcançando sequer autonomia política.
Um exemplo bastante expressivo dessa situação é o da antiga Comarca de
Vila Rica, o mais dinâmico centro minerador e a mais densa rede urbana das Minas
coloniais, abrigando ainda as sedes da capitania e do bispado: Vila Rica e Mariana,
respectivamente. Dos 44 núcleos identificados35 na cartografia de Joaquim José da
Rocha (1778), apenas 17 (38,63%) vieram a se emancipar, figurando como sedes
municipais. Os demais figuram como distritos e povoados, com baixas taxas de
crescimento e infra-estrutura urbana precária.
Já nas antigas comarcas do Rio das Mortes, Sabará e Serro Frio, 78%, 61% e
59% de seus respectivos assentamentos urbanos de origem colonial vieram a se
constituir em sedes municipais. De fato, foi na Comarca de Vila Rica que o impacto
da crise da mineração foi mais expressivo e a

RODARTE, Mário Marcos Sampaio. O caso das Minas que não se esgotaram; a pertinácia do antigo núcleo central
minerador na expansão da malha urbana da Minas Gerais oitocentista. Belo Horizonte: [mimeo], 1999. Dissertação
de mestrado - CEDEPLAR/UFMG.
35 Consideramos os cinco mapas elaborados por José Joaquim da Rocha em 1778 - um de toda a capitania e os
demais de cada comarca - o melhor e mais completo registro cartográfico da Capitania de Minas Gerais no século
XVIII e, portanto, apesar de outros registros datados de ca. 1800, 1804 e 1821, optamos por tomá-lo como principal
referência. Não foi possível identificar os topônimos atuais de todos os assentamentos humanos registrados nessa
cartografia, porque muitos deles, sobretudo nas comarcas do Rio das Mortes, Serro e Sabará, constituíam fazendas.
Algumas delas vieram dar origem a núcleos urbanos, e outras foram desmembradas e tiveram seus nomes alterados,
impossibilitando identificar sua correspondência nas bases cartográficas atuais consultadas. ROCHA, José Joaquim
da. Geografia Histórica da Capitania de Minas Gerais; Descrição geográfica, topográfica, histórica e política da
Capitania de Minas Gerais. Memória histórica da Capitania de Minas Gerais. Belo Horizonte:Fundação João Pinheiro,
Centro de Estudos Histórico e Culturais,1995 .228p. 5 mapas (em bolso)
34
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situação de estagnação econômica de seus núcleos urbanos agravou-se ainda mais
com a mudança da capital para Belo Horizonte, em 1897. Situação semelhante
ocorreu também na região do Distrito Diamantino que, como na Comarca de Vila
Rica, apresentava poucas áreas propícias para o desenvolvimento de atividades
agrárias. O isolamento e o forte controle impostos à região pela Coroa portuguesa
parecem ter deixado marcas indeléveis.
Ainda assim, analisando o mapa atual do estado de Minas Gerais, a região
centro-sul, correspondente às Minas urbanas setecentistas se destaca pelo maior
grau de urbanização, corroborado pela densidade populacional, número de
municípios e pela densa rede rodoviária instalada, enquanto nas regiões de
urbanização mais tardia - coincidentes com os sertões descritos por Saint-Hilaire predominam municípios de maior área e menor densidade, caracterizados pela
presença de grandes latifúndios, voltados para atividades agropastoris.
Em partes do leito dos antigos caminhos construíram-se grandes rodovias,
interligando Minas às outros estados e regiões do país, ou seja, continuando a
alinhavar, sobretudo, a rede rodoviária nacional. A BR-381, cujo nome, justa
homenagem ao sertanista Fernão Dias Paes Leme, ainda que parcialmente
obedecendo ao trajeto de 300 anos atrás, continua alinhavando vários núcleos
urbanos de origens coloniais. A BR-040, ligando o Rio de Janeiro às minas do Ouro
Preto, seguiu o leito do Caminho Novo. Articulações entre estradas vicinais e as MGs
129, 259 e 010 refizeram o percurso do Caminho para o Distrito Diamantino. O mesmo
ocorreu com o Caminho dos Currais ou do São Francisco, com parte de seu leito
reproduzido pelos trajetos das BR-496, MG-161 e BR-135. Também outros grandes
eixos viários, como os vários caminhos para Goiás, Mato Grosso e Bahia mantiveram
sua lógica de articulação ainda hoje (MAPA 16).
Em muitos casos, imperativos de ordem técnica e econômica felizmente
preservaram partes dos leitos originais, em razão de desvios que chegaram a proteger
os caminhos setecentistas dos impactos negativos do tráfego intenso e da natural,
mas indesejável, ocupação das áreas lindeiras às rodovias.
Por outro lado, a sanha política de muitas administrações municipais
resultou no asfaltamento de muitas estradas vicinais, buscando angariar votos das
populações rurais ou atrair um maior número de turistas, comprometendo a
integridade de antigas pontes de cantaria localizadas em seus percursos.
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Mapa 1í - Estado de Miras Gerais: remanescênclas caminhos coloniais, com Indicação aproximada de
seus trajetos e principais núcleos urbanos que os pontuam, confrontados com a rede rodoviária atual,
csstcccndo-se ÜS escadas atuais que o: reproduzem pa'dalr exe.
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Ainda assim, determinadas permanências - e não são poucas - vêm
demonstrar como as origens coloniais das Minas condicionaram seu
desenvolvimento ulterior, e se mantiveram, inclusive simbolicamente, associadas à
imagem do estado veiculada no país e no exterior. Até mesmo a estagnação das áreas
mineradoras contribuiu para isso. Tal situação, experimentada por vários núcleos e
apesar de seus efeitos negativos, evitou processos de renovação urbana e a
descaracterização do tecido urbano setecentista; assim como o seu relativo abandono
e isolamento contribuíram para a permanência de hábitos e tradições antigas, como é
caso das festas religiosas.
Dos 51 municípios detentores dos 209 bens culturais tombados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN em Minas Gerais, entre
1938 e 2002, 37 deles concentram 167 (80%) bens culturais produzidos ao longo do
período colonial (Mapa 17). Isso vem revelar não só o reconhecimento do valor desse
patrimônio, mas também aspectos da infra-estrutura urbana e da qualidade artística
das obras produzidas nessas localidades que são indiciários do alto grau de
desenvolvimento e valores cultivados pela sociedade da época, lembrando ainda que
a menção a esses aspectos, muitas vezes, constava das argumentações usadas nas
solicitações de ereção de novas vilas e cidades. No entanto, em algumas das antigas
vilas coloniais - Campanha da Princesa, Baependi, São Carlos do Jacuí, São Bento do
Tamanduá e Queluz -, processos de renovação urbana e arquitetônica acabaram por
descaracterizar seu patrimônio edificado.
As cidades de Ouro Preto, Mariana e Sabará - as primeiras vilas criadas em
1771 - concentram 41, 22 e 18 desses bens, respectivamente. Contudo, poucos
foram os pequenos distritos e povoados que tiveram seus bens tombados
nacionalmente, dos quais cinco distritos do município de Mariana, quatro de Ouro
Preto, dois de Sabará, um de Ouro Branco e um de Santa Bárbara.
Além disso, dos dez bens culturais brasileiros inscritos na Lista do
Patrimônio Cultural da UNESCO, três deles estão em Minas - a cidade histórica de
Ouro Preto (1981), o Santuário do Bom Jesus em Congonhas (1985) e o centro
histórico da cidade de Diamantina (1999) - todos eles nela inseridos por figurarem
como testemunhos da cultura e da arte barroca do período colonial, e configurando
eles mesmos outros tipos "caminhos" no interior da rede urbana mineira.
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Mapa 2 - Bens culturais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórica e Artístico Nacional-IPt IAN em Minas
Gerais (1938-2002) referentes ao período colonial: observa-se a concentração de bens tombados nos
municípios na região do complexo da serra do Espinhaço, região de mineração do oura e dos diamantes no
período colonial. Oura Preto, antiga Vila Rica e sede da Capitania de Minas Gerais, é a cidade e o município
que concentram parte expressiva desses bens.
Fonte:
BRASIL. Ministério da Cultura. Inslitulo do Patrimônio Histórico s Artístico Naclonol. Bens móveis, e imóveis
inscrilos nos Livros do Tombo do Inslitulo do Patrimônio Histórico e Artislico Nacional. 4. ed. rev.ompl. Rio de
Janeiro: Mine/IPHAN, 1994.251 p.
__. Bens culturais lombadas em Minas Gerais. Disponível em: <nttp://www.iphan.gov.br>.
Acesso em: ago. 2003.
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Embora haja todo um patrimônio localizado nas principais cidades históricas
mineiras já identificado, reconhecido e estudado, há muito ainda o que ser
descoberto, registrado e conservado. A importância de um maior conhecimento da
rede urbana setecentista de Minas Gerais está na possibilidade, em nível regional,
de se identificar os assentamentos humanos então existentes e os trajetos precisos
que os articulavam e, em nível local, os vestígios materiais e imateriais
remanescentes, com o intuito de produzir conhecimento, resgatar saberes,
promover sua valorização e conservação, identificar seu valor e explorar seu
potencial.
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O Comércio e a cidade mineira oitocentista de São
João del Rei.
AFONSO DE ALENCASTRO GRAÇA FILHO
Universidade Federal de São João del Rei
1)

i n tro du ção :

Qualquer organização da espacialidade precisa incluir a distinção entre
urbano e rural. Aliás, essa é uma contraposição básica para qualquer região ou
estudo de uma localidade. Esse antagonismo entre os dois modos de vida e
sociedades é um paradoxo, segundo Paul Bairoch 36 , já que são realidades
interdependentes, sobretudo pelo excedente agrícola que possibilita o nascimento do
fenômeno urbano. O próprio desenvolvimento urbano depende da produção agrícola
e de seu transporte. Como pensava Max Weber, as cidades são essencialmente
centros de consumo37.
A cidade sempre foi um lugar de interações humanas como também possui
uma geografia interna social e de seus ofícios. Lugar de intersecção entre os que
procuram e oferecem eventualmente os serviços urbanos ou terciários, burocráticos
ou religiosos. Tradicionalmente, as cidades crescem em torno dos seus marcos
fundamentais, como a sede governamental, a catedral, o mercado. Em seus
primórdios, os percursos essenciais eram facilmente transpostos a pé, como o
deslocamento para o trabalho, a igreja ou mercado, sendo as plantas baixas mais
valorizadas do que as áreas elevadas, de acesso mais penoso e para onde era
empurrada a população mais pobre38.
Por suas dimensões exíguas, em comparação com as megalópoles atuais, a
cidade numa sociedade tradicionalmente agrária estava mais próxima ao campo,
exercendo múltiplas funções: comercial, industrial, cultural, administrativa etc.
Ainda que pequena, a cidade não pode ser confundida com aglomerações de pessoas
ou aldeias. Já na Grécia antiga se observava essa distinção, onde "uma 'cidade
genuína' era um centro político e cultural", com sua definição estético-arquitetônica
composta pelos prédios públicos, teatros, fontes de água etc39.
Ainda assim, para cidades pequenas mineiras dos Oitocentos, a fronteira
entre o urbano e o rural é bastante tênue. O campo ainda penetra na cidade de
diversas formas, com pequenos terrenos cultivados dentro do perímetro urbano, as
chácaras, fazendolas e hortas em seus arredores40.
Nas vizinhanças do centro urbano e comercial, onde a ocupação era mais
adensada, podíamos avistar numerosas chácaras e pequenos sítios na zona
intermediária com a propriamente rural. Mesmo, no interior dessenúcleo mais denso
de habitações, não deveriam ser raras as queixas de moradores contra animais
desgarrados e pocilgas, como às vezes apareciam nas colunas de queixas dos jornais
do Rio de Janeiro nos Oitocentos, ou ainda, a curiosa prática da Câmara Municipal
de expedir licenças para se poder abrigar vacas de leite em casas das principais ruas
do centro de São João del Rei, que durou até fins do século XIX41.
A história urbana do Brasil tem suas peculiaridades. Em comparação com a
função centralizadora e articuladora de largo alcance regional dos centros urbanos da
América colonial hispânica, a rede urbana no Brasil foi bem mais modesta e limitada.
A criação de uma malha de cidades subordinadas ao um pólo urbano regional foi um
fenômeno muito mais presente na América espanhola do que na portuguesa42.
A colonização portuguesa não usufruiu de uma estrutura urbana e de
comunicações que a antecedesse, a exemplo dos povos nativos da América
espanhola. O comércio colonial, localizado nos portos do litoral, o controle
metropolitano, as precárias vias de transportes, o sistema de exploração das terras,
marcado pela agroexportação e a escravidão, estreitavam ainda mais as
BAIROCH, Paul. "Cidade/campo" in EnciclopédiaEinaudi. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, v. 7, 1986,
p.256-276.
37 WEBER, Max. Economiay sociedad.2a ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1964, p. 938-1046.
38 HERLIHY, David. "Urbanización y cambio social" in TOPOLSKY et ali. Historia económica: nuevos enfoques y
nuevos problemas. Barcelona: Crítica, 1981, p. 111-143.
39 FINLEY, op. cit., p. 170-171.
40 NOUSCHI, André. Iniciação às ciências históricas. Coimbra: Almedina, 1977, p. 60.
41 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Livros de Receitas e Despesas, anos de 1873 e 1874.
42 HOBERMAN, Louisa S.; SOCOLOW, Susan M. Ciudades y sociedad emLatinoaméricacolonial. Buenos Aires: Fondo
de Cultura, 1986, p. 20.
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possibilidades da vida urbana, cultural e do trabalho livre que caracterizam o
cotidiano citadino43.
Os grandes proprietários rurais tinham forte influência nas cidades coloniais
brasileiras. Mantinham moradias nas urbes, se ausentando do campo
esporadicamente ou de forma permanente, e participavam das câmaras municipais.
Portanto, as linhas divisórias entre o mundo rural e o urbano eram de difícil
percepção.
As cidades coloniais devem ser vistas também como ligação entre o comércio
externo e o interior, que com suas festividades e feiras, atraíam as pessoas dos
arredores rurais. E que, aos poucos, foram formando as suas comunidades
mercantis, agregadas em ruas dedicadas aos diversos ramos de negócios, nas
irmandades religiosas e nas associações da categoria. Fortaleciam essas alianças o
casamento endogâmico ou entre famílias do mesmo ofício44.
As cidades coloniais pré-capitalistas, sem a presença hegemônica do capital
industrial, permitiram que se formassem grupos mercantis capazes de dominar a
produção rural e urbana através dos diversos tipos de crédito, coexistindo com o
comércio metropolitano. Mais uma vez, a relação entre o mundo rural e urbano se
estreitava45.
Algumas conjunturas foram mais favoráveis ao desenvolvimento urbano na
América portuguesa, especialmente a partir do século XVIII. A mineração aurífera
ajudou a consolidar os povoados e caminhos interligados ao seu abastecimento e,
apesar de ser uma atividade itinerante, serviu para assentar pequenas cidades
espalhadas pelo território de Minas Gerais, com destaque para Vila Rica (Ouro Preto),
São João del Rei, Mariana, Caeté, Sabará, Vila do Príncipe (Serro), Arraial do Tejuco
(Diamantina)46.
A primeira consideração que devemos fazer para resgatar a real dimensão da
cidade no passado mineiro é notarmos a pequena dimensão de suas urbes, marcadas
pelas atividades itinerantes do garimpo e imersas na paisagem agropastoril, onde a
população rural buscava os serviços citadinos, o comércio e a diversão das festas
religiosas ou do teatro e demais atividades urbanas.
Uma rápida comparação populacional com a Corte ou a capital baiana de
Salvador nos demonstraria a pequenez das vilas de Ouro Preto (Vila Rica), Mariana
ou de São João del Rei, que sequer se aproximavam da densidade demográfica das
freguesias urbanas do Rio de Janeiro. Para efeito de visualizarmos essas grandezas,
agrupamos diversas informações populacionais, anualmente próximas, em blocos
temporais:
Quadro n. 1
Comparação entre as populações de algumas cidades e municípios no século XIX.
Local/ano da informação
1803 a 1809
1821 a 1823
1831 a 1838
São João del Rei (cidade)
São João del Rei (município)
Ouro Preto (cidade)
Ouro Preto (município)
Mariana (cidade)
Mariana (município)
Rio de Janeiro (cidade)
Salvador (cidade)

25.452
7.000
22.222
3.651
49.810
46.944
51.112

4.939
31.029
4.901
18.225
2.040
51.675
112.695
-

7.058
22.135
2.972
55.302
137.078
-

1872

10.733
35.225
13.567
46.815
40.824
266.831
108.138

Fonte: ALDEN, Daril. Late colonial Brazil, 1750-1808. In: BETHELL, Leslie (Ed.). Colonial Brazil.
Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 288; LINHARES, M. Yedda; LEVY, M. Bárbara.
Aspectos da história demográfica e social do Rio de Janeiro, 1808-1889. In: CNRS. L'histoire quantitative
du Brésil de 1800 a 1930. Paris: CNRS, 1973, p. 130 e 134. MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia,
século XIX: uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 107-111; MATOS,
Raimundo José da Cunha. Corografia histórica da província de Minas Gerais, 1837. Belo Horizonte:
LINHARES, Maria Yedda; SILVA, Francisco C. Teixeira da. História da agricultura brasileira. São Paulo: Brasiliense,
1981, p. 151-154. REIS FILHO, Nestor G. Evolução urbana do Brasil. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1968. COSTA,
Emília Viotti da.3a ed. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo: Brasiliense, 1985,
p.194-208.
44 FRAGOSO, João. "A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial (séculos XVI
e XVII)" in FRAGOSO, João; BICALHO, Maria F.; GOUVÊA, Maria de F. O antigo regime nos trópicos. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2001. SOCOLOW, Susan. Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio. Buenos
Aires: Ediciones de la Flor, 1991. GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o mito da decadência de
Minas Gerais. São Paulo: Annablume, 2002. OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de Oliveira. Negócios de famílias. Bauru:
Edusc; Juiz de Fora: Funalfa, 2005.
45 CHIARAMONTE, José Carlos. Mercaderes del litoral. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 1991.
HOBERMAN, op. cit. FRAGOSO, João L. R. Homens de grossa aventura. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992.
BACELLAR, Carlos de A. Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial. São Paulo: Fapesp/Annablume, 2001. GRAÇA
FILHO, op. cit.
46 FURTADO, Júnia Ferreira. Homens de negócio: a interiorização da metrópole e do comércio nas Minas
setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999.
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Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1981, v. 1, p. 99, 107, 121; v. 2, p. 60; CAMPOLINA, Alda P. et al. Escravidão
em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro; Secretaria de Estado de Cultura de Minas
Gerais; Copasa, 1988, p. 31; MARTINS, Maria do Carmo Salazar. Revisitando a província: comarcas,
termos, distritos e população de Minas Gerais em 1833-35. In: CEDEPLAR. 20 anos do seminário sobre
a economia mineira. Belo Horizonte: UFMG; FACE; Cedeplar, 2002, p. 57, 68 e 70; PAIVA, Clotilde
Andrade. População e economia nas Minas Gerais do século XIX. Tese (Doutorado) - FFLCH, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 1996, p. 172; SILVA, José Joaquim. Tratado de geografia descritiva especial da
província de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997, p. 79, 81 e 85. LEWKOWICZ,
Ida. Espaço urbano, família e domicílio. In: Revista Termo de Mariana: História e documentação. Ouro
Preto: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, p. 91.

E fácil observar que a capital de Minas Gerais, seu maior centro urbano,
tinha uma população infinitamente menor do que as da Corte e de Salvador. A soma
dos habitantes de Ouro Preto, ou de São João del Rei, caberia numa única freguesia
carioca, se considerarmos apenas a do Sacramento, que era a da Sé do Rio de Janeiro
e teve sua população variando entre 1821 e 1872, de mais de 22 mil a 27 mil
habitantes. Porém, se englobarmos a população municipal que gravitava em torno
dessas urbes de Minas, a situação se altera razoavelmente. Por exemplo, somando-se
os municípios vizinhos de Ouro Preto e Mariana, alcançamos uma população
superior, no início do século, ou próxima a de Salvador em 1872. A mesma coisa
poderíamos dizer da vila de São João del Rei, que estendia a sua órbita de atração a
uma vasta região da antiga Comarca do Rio das Mortes e aos pequenos arraiais dos
municípios vizinhos, como os de São José del Rei, com uma população estimada em
mais de 24 mil pessoas no ano de 1808 ou 34 mil em 1835. Isto sem esquecermos que
Minas Gerais foi a província mais populosa de todo o Império.
2)

O co mé rci o e o ru ral e m S ão Jo ão del Re i no O i to ce n to s:

A reorganização da economia são-joanense, com a chegada da Corte em 1808
e o avanço da cafeicultura fluminense, daria um novo ânimo à comarca do Rio das
Mortes. Nas décadas de 1820 e 1830, temos também a comprovação da boa
performance da economia mineira, que segundo João Fragoso, através dos registros
fiscais de despachos e passaportes de escravos da Polícia da Corte, comprovou a
grande participação de Minas no comércio negreiro carioca. Entre 1825 e 1830,
Minas absorveu cerca de 43% dos escravos distribuídos pelo Rio de Janeiro, mais do
que as levas de cativos destinadas ao Vale do Paraíba e o Norte Fluminense, que
juntas expressaram 38,4% do total dos despachos cariocas de escravos47. Só no ano
de 1830, esse ingresso, de 12.053 cativos, representaria cerca de 6 % daquela
população residente em Minas.
Sobre as atividades econômicas da vila de São João del Rei, uma primeira
constatação é a freqüente observação de que a sua fortuna era proveniente do
comércio. Desde os relatos de viajantes da primeira metade do século XIX, como Spix
e Martius, John Luccock ou Saint-Hilaire, a referência ao dinamismo de seu comércio
destoa do cenário mais acanhado que em geral as praças mercantes de Minas
apresentavam48.
Saint-Hilaire, por exemplo, observaria que o comércio são-joanense, por ter
maior vulto do que os de outras localidades mineiras, se renovava com uma forte
participação de jovens portugueses, que após servirem como caixeiros, começavam a
negociar por conta própria49. Essa predominâncialusa no comércio atacadista em
Minas fora detectada por Júnia Furtado desde os Setecentos, oriunda na maior parte
da região norte de Portugal e que dificilmente constituíam famílias legítimas50.
Ao final do século XIX, Carlos de Laet escreveria que a praça mercantil de São
João não possuía competidores na Comarca do Rio das Mortes:
A vida comercial é aqui muito mais intensa que a de Barbacena, estendendo-se
a área das permutas a toda a zona do Oeste em Minas, ao Rio de Janeiro e a São
Paulo.
47FRAGOSO,

João L. R. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro
91790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992, p. 146. FRAGOSO, João; FERREIRA, Roberto Guedes. Alegrias
e artimanhas de uma fonte seriada. Os códices 390, 421, 424 e 425: despachos de escravos e passaportes da
Intendência de Polícia da Corte, 1819-1833. In: BOTELHO, Tarcísio R. et al. (Org.). História quantitativa e serial no
Brasil: um balanço. Goiânia: Anpuh-MG, 2001, p. 247.
48SPIX, Johann. B. V. & MARTIUS, Carl. F. P. Viagem pelo Brasil: 1817-1826. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo:
Edusp, 1981, v. 1, p.195; LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil. Belo
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975, p.312; SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelo distrito dos diamantes e
litoral do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1974, p.111.
49 SAINT-HILAIRE, Auguste de, op. cit., p. 113.
50 FURTADO, op. cit., p. 153-154.
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Bem antes, Sebastião Ferreira Soares, pioneiro na organização das
estatísticas econômicas brasileiras, admitiria em seus "Elementos de Estatística"
(1865) que São João del Rei se destacava como "a principal cidade comercial da
província de Minas Gerais"51. Em 1861, o município só perdia em arrecadação fiscal
para a capital Ouro Preto52.
Na verdade, é preciso saber quais negócios mercantis formaram essa riqueza,
concentrada por alguns são-joanenses. É por demais conhecida a situação dessa
praça mercantil como centralizadora da intermediação de boa parcela dos produtos
animais, como toucinho e couro, dos panos e mercadorias da ampla região do Rio das
Mortes, que desciam para a Corte. Sem esquecermos que as suas fazendas também
serviam para a invernada do gado destinado ao Rio de Janeiro53.
Ao analisarmos os inventários post-mortem dos bens arrolados para fins de
herança e os livros cartoriais de compra e venda, podemos perceber que os
negociantes forneciam a maior parte do crédito para os agricultores e pecuaristas da
região munirem seus empreendimentos com as mercadorias necessárias e capitais
para as suas despesas. Em São João del Rei, 48,4% de 171 contratos de dívidas dos
períodos de 1831-1840 e 1861-1870 pertenciam a negociantes que conseguimos
identificar.
Isso não foi incomum. Negociantes coloniais concorriam com as santas casas
e instituições religiosas no financiamento produtivo, dando certa autonomia aos
colonos diante da Metrópole. Stuart Schwartz, pautando-se na pesquisa de Rae Flory
para o crédito na Bahia, entre 1680 e 1715, reproduz que as instituições religiosas e
a Santa Casa da Misericórdia detinham 45,3% de 300 contratos de dívidas,
secundadas pelos negociantes, com a parcela de 24,8% do valor deles54. Para o Rio de
Janeiro, João Fragoso estudou a atuação dos negociantes de grosso trato desde fins
do século XVIII, onde o capital mercantil também se transformava em usurário e no
grande fornecedor de empréstimos ao mercado. As escrituras de hipotecas que
consultou, entre 1800 e 1816, revelaram que mais de 50% estavam em poder de
negociantes. Isso permitia que o negociante de grande porte pudesse ampliar a sua
margem de lucros vendendo fiado ou por empréstimos de quantias, ambas com
cobrança de juros20.
Outro ramo de atividade que recentemente pôde ser percebido entre esses
negociantes foi o tráfico de escravos. Podemos ver a seguir o envolvimento de alguns
grandes negociantes são-joanenses na revenda de escravos do Rio em Minas:
Quadro n. 2
Negociantes sáo-joanenses no tráfico terrestre de escravos para Minas Gerais
Nome
Ramo
Anos dos registros
Escravos
Antonio Gonçalves Liberal
Batista Caetano de Almeida

Francisco de Paula Almeida Magalhães

Carlos Batista Machado
Francisco José Dias
Francisco José Alves de Santiago
João Batista Machado & Cia.
João Pereira Pimentel
José Dias de Oliveira
José Francisco Lopes
José Maximiano Batista Machado
Manoel Ferreira Pinho
Antonio José Pacheco
João Pereira Pimentel
José Antonio das Neves

Loja de fazendas e molhados
Armazém
de
molhados
e
produtos do Reino em sociedade
(1819/28)
com
Francisco
Magalhães
Armazém
de
molhados
e
produtos do Reino em sociedade
(1819/28) com Batista Caetano
Loja de fazendas e outros
Loja fazendas, molhados e drogas
Armazém de molhados e loja de fazenda
Loja de fazendas secas
Loja de fazendas secas e outros
Negócio de fazendas secas
Fazendas secos e molhados
Armazém de fazendas secas
Loja de fazendas e molhados
Negociante inventariado
Loja de fazenda seca por atacado e varejo
Loja
de
fazendas
molhados e drogas

secas,

1829
1824/26/28/29/30

10
98

1820/22/32

3

1828
1816/17/18/19/28
1813/16/28/31
1816/18/21/22
1819/29
1819/28/29/31
1809/13/15/16/17/18/ 26/27/29
1822/28
1827/29/31
1813/16/17/19/24/31
1819/29
1817/20/30

25
78
29
117
9
17
62
6
16
18
9
6

SOARES, Sebastião Ferreira. Elementos de estatística. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1865. v. 2, p. 305. Nesta obra,
Sebastião Soares também indica Ouro Preto, São João del Rei e Diamantina como as cidades mais comerciais e
industriosas, sem iguais em toda a província.
52 SOARES. Elementos de estatística, p. 305; GIROLETTI, Domingos. Industrialização de Juiz de Fora (1850 a 1930).
Juiz de Fora: UFJF, 1988. p. 47.
53 LENHARO, Alcir. As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1808-1842. São
Paulo: Símbolo, 1979. Uma descrição dos negociantes mineiros no século XVIII pode ser obtida em FURTADO, Júnia
F. op. cit. FURTADO, Júnia e VENÂNCIO, Renato Pinto. Comerciantes, tratantes e mascates. In: PRIORE, Mary del
(Org.). Revisão do paraíso. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 93-114. Para São João del Rei, no século XIX, descrevi a
composição e a atuação de sua praça mercantil em GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o mito
da decadência de Minas Gerais. São Paulo: Annablume, 2002.
54 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Cia. das Letras,
1988, p. 181, cf. tabela 18.
51
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Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DEL REI. Licenças municipais de negociantes e
ofícios, 1830-32. MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Inventário post-mortem de Antonio José
Pacheco, 1837. ARQUIVO NACIONAL. Intendência de Polícia. Passaporte e despachos de escravos.
Códices 411, 419, 421 e 424.

Quanto ao investimento em imóveis, comum aos negociantes de grosso trato
do Rio, o interesse dos congêneres são-joanenses foi menor. Uma comparação entre a
propriedade imobiliária na urbe de São João del Rei e do Rio de Janeiro, feita por
Zephyr Frank, demonstra que na primeira o investimento em imóveis não era uma
prática tão concentrada21. Somente em alguns casos percebemos o investimento em
renda imobiliária pelo grande comércio, como no exemplo do comendador João
Batista Machado, com 11 propriedades, quatro delas alugadas na década de 182022.
Apesar dos inventários post-mortem dos grandes negociantes de São João del Rei
FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio
de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992, p. 203.
21 FRANK, Zephyr L. Wealth Holding in Southeastern Brazil, 1815-60. The Hispanic American Historical Review, v.
85, n. 2, p. 223-257, may 2005.
22 Pode-se conferir essa informação no livro de lançamento do imposto da décima urbana, de 1826, pertencente ao
acervo do Arquivo Histórico do IPHAN de São João del Rei.
20

apresentarem sempre a propriedade de mais de um imóvel, muitas vezes adquiridos
por herança, a prática do investimento em renda de aluguéis não parece ter atraído
suficientemente essa elite mercantil.
Alguns eram negociantes-fazendeiros, mas a maioria deles se dedicava ao
comércio apenas. Susan Socolow lembra que os comerciantes de Buenos Aires
(1778-1810) raras vezes invertiam capitais em terras de cultivo ou pastoreio, e
quando o faziam era geralmente para usufruto das hortas e para o lazer, como
residências de campo. A mesma coisa se daria na Bahia em fins do século XVIII,
segundo Catherine Lugar, onde menos de 10% dos comerciantes de destaque eram ao
mesmo tempo donos de engenho. Apesar disso, o matrimônio era um forte vínculo
entre os interesses urbanos e rurais, podendo transformar um negociante em
fazendeiro. Já o trabalho de João Fragoso adianta a transformação da acumulação
mercantil na reiteração do sistema agrário, fazendo do negociante um futuro
fazendeiro55.
Cabe aqui uma pequena indagação, podemos considerar esses negociantes
são-joanenses como de grosso trato? Na concepção que encontramos em Fernand
Braudel, o termo referia-se ao grande negociante de longo curso europeu, que tratava
do comércio em grande escala, diversificando suas atividades ao mesclá-las com
empresas de seguros, bancos, especulação imobiliária, incursões no setor industrial
ou minerador. Nenhum ramo do comércio ao seu alcance é capaz de absorvê-lo
totalmente. "À sua volta, apoderam-se de tudo o que valha a pena, terra, imóveis,
rendas..."56.
Os negociantes de grosso trato cariocas tinham esse perfil, sublinhando-se a
atuação no comércio negreiro como armadores e diretamente com os portos de
embarque na África57. Podemos dizer que todos os negócios à mão dos negociantes
mineiros obtiveram suas atenções, mas não existem vestígios de coligações com
cariocas para explorar o tráfico atlântico de escravos, por exemplo. A hinterlândia de
Minas ficava à mercê dos capitais monopolizadores da Corte e muitos dos negociantes
mineiros estariam alijados da participação de alguns ramos de investimentos, como o
de seguros, monte-pios, composição acionária dos principais bancos ou casas
bancárias, do comércio de cabotagem etc. Nesse sentido, os negociantes mineiros,
ainda que criassem casas bancárias e investissem em uma companhia têxtil, como o
comendador Custódio de Almeida Magalhães, em São João del Rei, não poderiam se
igualar aos negociantes de grosso trato do Rio de Janeiro envolvidos diretamente com
o ramo mais lucrativo de todos, o comércio transatlântico de escravos, mesmo que
SOCOLOW, SUSAN. Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio. Buenos Aires: Ediciones de la
Flor, 1991, p. 80. LUGAR, Catherine. Comerciantes. In: HOBERMAN, Louisa S.; SOCOLOW, Susan M. (Org.).
Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 1993, p. 9 1. FRAGOSO.
Homens de grossa aventura... , op. cit.
56 BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Lisboa: Teorema, 1985, p. 63. BRAUDEL, Fernand. Os Jogos das
Trocas. Lisboa; Cosmos, 1985, p. 361 et seq.
57FRAGOSO. Homens de grossa aventura; FERREIRA, Roquinaldo. Dinâmica do comércio intracolonial: geribitas,
panos asiáticos e guerra no tráfico angolano de escravos (século XVIII). In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria
Fernando; GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos
XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
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sua fortuna fosse equiparável. Talvez o termo seja inaplicável, em geral, para o alto
comércio de Minas, mais restrito à intermediação da economia de abastecimento, em
especial com a Corte, e ao crédito. Mas também não se deve confundi-los com o
simples negociante das vendas e lojas. Formavam uma elite dentro da hierarquia
social das pequenas vilas mineiras. O nível de suas fortunas muitas vezes alcançava
o patamar dos grandes negociantes das outras províncias, como Rio e Bahia26.
A importância desses homens está escrita também nos episódios políticos
que foram vivenciados em Minas. Estavam presentes nas câmaras municipais, nos
cargos da administração jurídica, nas instituições filantrópicas, nas irmandades e
possuíam capacidade de mobilizar a sociedade local.
3)

U m a to po l o g i a e con ô mi ca e po l í ti ca do co mé rci o são -j o anen se :

Podemos supor que existisse uma "geografia" do comércio na cidade. A
concentração de tavernas não poderia ser mais previsível do que nas ruas extremas
do centro urbano, da rua de São Miguel prosseguindo pela sugestiva rua da Cachaça
e a do Carmo. Pelas informações da Câmara em 1854 sobre as 95 casas de negócios
de São João, podemos visualizar a distribuição espacial de seus estabelecimentos:
Quadro n.3
Distribuição das casas comerciais são-joanenses por logradouros
Ruas
Vendas
Tavernas
Lojas
Barro

5

Beco

1

Cachaça

1

Cais

2

Chafariz

2

Curral

3

1

9

6
8

Intendência

4
1

Matola

2

Ponte

1

Prainha

1

2

2

7

1

3

Praia

5

Prata

2

1

Rosário

7

5

1

S. Miguel

5

S. Roque

1

Total

Armazéns

3

Direita

Carmo

Boticas

31

22

33

3

4

5

Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Resposta à portaria de 10 de novembro de 1854, à
Coletoria das rendas provinciais, exigindo a relação das lojas, boticas, armazéns, tavernas e engenhos.
Sessão ordinária de 18 de fevereiro de 1855. Arquivo Público Mineiro, códice SP. 570.

A rua do Curral (ou do Comércio, atual Marechal Deodoro) confluía para a da
Cachaça, em cuja proximidade do seu entroncamento deveriam se situar as suas
nove tavernas listadas em 1854. Formava-se, assim, uma área tradicional de
concentração da venda de bebida a varejo e refeições populares, bem como dos jogos
e da prostituição. Com muita propriedade

26

GRAÇA FILHO, op.cit., p. 86-95.

tentou-se mudar o nome imemoriável da Rua da Cachaça para Rua da Alegria, mais
recatado que, porém, não vingou58.
Vemos também que o alto comércio se distribuía pela rua Direita (hoje,
Getúlio Vargas), área mais nobre da ocupação da cidade, com seus casarios
imponentes e centenários, delimitada nos extremos pelas igrejas de N.Sra. do Rosário
e N. Sra. Do Carmo, com a igreja matriz de N. Sra. Do Pilar eqüidistando de ambas.
Era também a passagem obrigatória das procissões religiosas e comemorações de
58

BURTON, Richard. Viagens aos planaltos do Brasil. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1941, t.1, p. 222.
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importância social. Nada de estranho que a elite econômica da vila tenha escolhido
residir em suas proximidades, já que ela própria estava envolvida com as ordens
terceiras, como a do Carmo, na construção dos templos religiosos e simbolizava seu
status social ocupando lugares de destaque nas procissões.
No livro da décima urbana de 182659, que arrolou 828 imóveis da vila, a rua
Direita era composta somente pelo trecho da Matriz até a igreja do Carmo, com 64
propriedades, a parte restante até a igreja do Rosário era denominada rua do Rosário,
com mais 33 imóveis. Somente a sua paralela, a do Curral, disputava-lhe em número
de edificações, com 75 delas. Cortando-lhes na transversal, seguia a rua da
Intendência (ou rua Municipal, depois Moreira César e hoje, Artur Bernardes),
seccionada pela ponte da Cadeia (antiga Ponte Nova ou da Intendência). O centro
comercial agrupava-se em torno da rua do Rosário, da Intendência e do Curral. O
trecho da interseção entre essas três ruas, chamado "Quatro Cantos", era ponto da
concentração dos folguedos carnavalescos e outras manifestações populares.
Ainda que não possamos confiar na avaliação dos imóveis para fim de
pagamento da décima urbana, cuja taxa era de 11,1% do valor estimado, podemos
ver que a disparidade das residências da rua Direita para a da Cachaça transparece
na média de 21.577 réis de 62 imóveis avaliados da primeira em contraste com a
média de 12.131 para 51 edificações da segunda60. O percentual de aluguel é quase o
mesmo, de 31,2% para a rua Direita (20 imóveis alugados) e 26,4% para a da Cachaça
(14 imóveis de aluguel). Sendo a rua Direita residência de famílias mais afortunadas
da cidade é de se estranhar que esse percentual fosse pouco maior do que o de suas
vizinhanças populares. Provavelmente a resposta está na opção de alguns inquilinos
em residir próximos às suas famílias, como o tenente Luís Alves de Magalhães, o
capitão Antonio José de Castro Moreira e o capitão João Pereira Pimentel.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Livro de lançamento da décima urbana de 1826. Arquivo Histórico
de São João del Rei/IPHAN, informações em banco de dados cedido por Fátima de Vasconcelos/IPHAN.
60 N a lista de imóveis de ambas as ruas foram isentos da avaliação da décima urbana uma edificação demolida, uma
em obra e outras duas pertencentes à Santa Casa de Misericórdia.
59
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Mapa n.1

SÃO JOÃO DEL-REI
Séculos XVIII - XIX

Um dos problemas que enfrentamos para a localização dos imóveis era a
ausência da numeração. A ordenação das habitações por número era desconhecida
até fins do Império. O periódico local, A Verdade Política, de 20 de outubro de 1888,
discorreu sobre essa necessidade diante do adensamento de moradias no centro e nos
subúrbios da cidade, arrematando com a queixa de que eram poucas as casas
numeradas em São João del Rei:
Por este e por outros meios desaparece a possibilidade, até agora existente, de
conhecerem-se todos os habitantes, e assim hoje mesmo, se qualquer um de nós, já não
dizemos um estranho, tem a necessidade de procurar uma pessoa cuja residência
ignora, há de ir às apalpadelas perguntando aqui e ali, até chegar ao ponto buscado.
Os prédios públicos, como o da Intendência ou da Câmara, ou religiosos e
sobrados que sobressaíam serviam de referências locais. Seria tentador imaginarmos
também uma organização espacial da elite política da época.
A residência do líder da repressão conservadora à revolta liberal de 1842, o
major Francisco José Alves de Santiago61, se situava na rua da Intendência, tendo ao
falecer como vizinhos duas das maiores fortunas são-joanenses, os negociantes
Candido José Dias e
o capitão, depois comendador, Custódio de Almeida
Magalhães. Custódio fora chefe do partido saquarema no segundo reinado, tendo
ocupado a presidência da Câmara e outros cargos políticos na cidade.
Parece-nos indiscutível que a riqueza aproximava espacialmente a elite, como
ainda em nossos dias, mas também ajudava a sociabilidade e os laços familiares entre
o comércio e a política, dando coesão ao seleto corpo do alto comércio são-joanense.
Podemos reconstituir alguns aspectos biográficos do major Santiago e de seus
vizinhos como exemplo.
Em 11 de setembro de 1842, chegava a passeio o Barão de Caxias, vitorioso contra
os rebeldes liberais. O jornal A Ordem registraria no dia seguinte as comemorações
com todos os seus detalhes. Senhoras da janela da casa do Dr. José Coelho de Moura
atiraram flores ao ilustre visitante e "a mesma artilharia de flores foi continuada da
casa vizinha do Sr. Santiago" 31. À noite, Caxias seria recepcionado com um baile na
residência do negociante legalista Francisco de Paula de Almeida Magalhães, pai do
comendador Custódio, na rua Direita.
Nota-se que a casa do outro vizinho de Santiago, o comendador e negociante
Carlos Batista Machado não é mencionada na chuva de flores na passagem do barão
de Caxias.
Provavelmente, a família Batista Machado, de filiação liberal, acompanhara
apreensiva o desenrolar da reação conservadora. A elite mercantil da cidade
MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Inventário post-mortem do major Francisco José Alves de Santiago, 15
de abril de 1869, cx. 229.
61
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cindira-se. A Revolta de 1842 pode ser considerada o término da hegemonia liberal em
São João del Rei, com o declínio da família Batista Machado no comércio local. Após
esse marco político da consolidação da hegemonia regressista, a elite são-joanense
assiste à progressão da riqueza mercantil dos Santiago e dos Almeida Magalhães,
próceres do partido conservador na cidade.
Um fato curioso é que a rebelião trouxera uma situação no mínimo
desconfortável para a esposa do major Santiago, acusado pelo padre José Antonio
Marinho de ser "o mais canibal sectário das reações"62. Messias Candida de Jesus era
irmã dos negociantes comendador Carlos Batista Machado e do líder dos liberais
são-joanenses, o comendador José Maximiano Batista Machado, comandante
interino dos batalhões da Guarda Nacional dos municípios de S. João del Rei, S. José
del Rei e Oliveira nomeado pelos rebeldes63.
Como veremos, se o negociante de fazendas secas e molhadas, José Coelho de
Moura, fora mais do que um vizinho, na verdade, um correligionário e braço direito do
major Santiago, ao lado, a família Batista Machado não tinha muito o que comemorar.
José Coelho de Moura ocupara o cargo de delegado de polícia e adotou
medidas arbitrárias ao perseguir seus oponentes após a derrota liberal, seguindo o
mando do capitão Santiago. O cargo de delegado de polícia passara a ser
de
nomeação do chefe de polícia da província,acumulando funções do juiz de paz com a
Apud CINTRA, Sebastião de Oliveira. Efemérides de São João del-Rei. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1982, v.
2, p. 408.
31

reforma do Código Processual em 184164.
O livro de receitas e despesas da Câmara de São João del Rei revelam que o
capitão Santiago e sua família lucraram com o fracasso dos liberais, que haviam
dominado a política da cidade durante a Regência. A virada política o colocara na
posição de coletor das rendas da Câmara sobre as aferições de mercadorias, venda de
cabeças de gado e impostos sobre a aguardente de cana. Dividiria essas arrematações
com seu filho mais velho, o sargento-mor Joaquim José Alves de Santiago, que logo
ostentaria a patente de tenente-coronel da Guarda Nacional em 1861. O
tenente-coronel Joaquim de Santiago ficaria responsável de arrecadar os direitos de
passagem da família sobre a ponte do Rio das Mortes, exercendo a função de coletor
das rendas municipais durante muito tempo, mesmo após a morte do seu pai em 186
965.
Mas o que lucrara o delegado-negociante José Coelho de Moura?
Em 1858, viria a falecer, sendo inventariado por sua esposa, D. Maria
Candida Júlia Dias, neta e sobrinha do rico negociante e também saquarema, capitão
Francisco José Dias. Entre seus bens e mercadorias da loja figurava uma tipografia
aparelhada, avaliada em 150$000 réis, que poderia ter sido usada para fins políticos.
Como bens de raiz, além da sua morada vizinha a do major Santiago na rua da
Intendência, com armação de loja e armazém, incluía uma morada de casas de
estalagem e um pequeno terreno nos arredores da cidade. Com alguns devedores, o
delegado Moura falecia com dívidas passivas elevadas com a cúpula dos saquaremas
em São João del Rei. Devia ao major Santiago, 1:232$680 réis; ao signatário da
mensagem de felicitações à Caxias, Antonio Balbino Negreiros de Carvalho,
1:626$901 réis; ao sub-delegado, nomeado pelo presidente da província Bernardo
Jacinto da Veiga, e negociante atacadista José Dias de Oliveira, a maior soma delas,
de 3:817$870 réis.
Os bens do casal tiveram que ir a leilão em praça pública no ano de 1860,
para pagar os credores. O major Santiago implacavelmente apresentaria a cobrança
de seu crédito com juros, que agora crescera para 1:296$654 réis, recomendando que
não fosse questionado, pois possuía os comprovantes66.
MARINHO, José Antônio. História da Revolução de 1842. Brasília: Senado Federal, 1978, p. 328.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Livro de registros das portarias e ordens do Exmo. Governo
Provincial dirigidas à Câmara municipal desta cidade.Registro de uma portaria do Exmo. Presidente interino da
Província sobre a nomeação do comandante superior das Guardas Nacionais. São João del Rei, 3 de julho de 1842.
64 FLORY, Thomas. El juez de paz y el jurado en el Brasil imperial. México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p.267.
65 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Livros de receitas e despesas da Câmara Municipal no período de
1860 a1877.
66 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Livro de registros das portarias e ordens do Exmo. Governo
Provincial dirigidas à Câmara municipal desta cidade. Relação dos suplentes do delegado chefe da polícia, subdelegados e seus suplentes dos distritos do município. Ouro Preto, 25 de maio de 1842. CINT RA, op. cit., p. 407.
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Restaria ao filho homônimo, José Coelho de Moura, a inscrição como escrivão
da coletoria municipal e a continuidade da hospedaria na rua do Matola, área
afastada do centro67.
Ao falecer o major Santiago, em 1869, já estaria recomposta a sua vizinhança,
com a presença do parente da esposa do delegado falido, onegociante Candido José
Dias e o negociante e banqueiro, Custódio de Almeida Magalhães, herdeiros de
tradicionais famílias conservadoras.
Custódio recebera o sobrado por herança de seu sogro da primeira esposa, D.
Maria Carlota Batista de Almeida, filha do comendador Carlos Batista Machado68.
4)

A di stri bu i ção e spaci al do co mé rcio e su as fo n te s:

Dessa topografia do comércio são-joanense podemos notar uma divisão de
áreas nobres de sua elite e as periféricas, ocupadas pelo comércio miúdo e
particularmente, pela venda de bebidas e refeições nas tavernas. Entretanto, as
informações sobre o tipo de comércio são desencontradas nas fontes disponíveis,
como as licenças da Câmara, os inventários postmortem e os levantamentos do poder
público sobre as casas de negócios em São João.
As licenças só passaram a fornecer a localidade do comércio na segunda
metade do século XIX. Nos livros de Receitas e Despesas da Câmara, só conseguimos
localizá-las a partir do ano de 1860, com interrupções até os anos de 1880. Em
compensação, não são mais descritos os tipos de estabelecimentos, somente o ramo
de comércio e se "em ponto pequeno". Os valores das licenças para os pequenos
comerciantes das boticas, quitandas ou tendas de ofícios eram de até 2$000 réis, a
metade do que pagavam os demais licenciados, sendo as mais caras as das
hospedarias, taxadas em 8$000 réis.
Com base nessas matrículas do ano de 1860, vemos que o pequeno comércio
se distribuía pelo centro comercial e pelas ruas de maior importância. O diminuto
número de licenças restrito a essa pequena área nos alerta para a precariedade das
informações, por conseqüência, da fragilidade da fiscalização, ainda que se
cobrassem multas a quem tentasse renovar a matrícula atrasada. Nesse aspecto, bem
diferentes foram os registros para os anos de 1830, 1831 e 1832, lavrados em livro
próprio e que foram os mais completos para a Vila, totalizando respectivamente 190,
224 e 195 estabelecimentos de comércio e 69, 76 e 69 licenças para ofícios diversos.
Infelizmente negligenciaram o porte dos estabelecimentos e os endereços69.
Outro levantamento cuidadoso foi o do governo provincial sobre os engenhos
e casas de negócios de Minas, em 183670. Os números do comércio do município se
aproximaram das referidas licenças, listando 143 estabelecimentos classificados em
somente três categorias: 82 vendas de aguardentes, 28 lojas de fazendas secas e 33
armazéns. Aqui também não encontramos os endereços na Vila e houve uma
simplificação dos ramos de negócios e tipos de estabelecimentos, estando ausentes as
boticas, quitandas, tavernas etc.
Para uma rápida noção de imprecisão dessas classificações podemos tomar
os exemplos da companhia de Francisco de Paula Almeida Magalhães, que aparece ali
com duas vendas de aguardente, ou o major Santiago, também com duas vendas da
bebida. No entanto, em 1830, Francisco Santiago possuía um armazém de molhados
do reino e efeitos da terra (produtos secos nacionais) e uma loja de fazendas,
molhados e drogas. Em 1831 e 1832, renovaria as licenças de ambos os negócios. Em
1854, a Câmara informaria que o capitão Santiago era proprietário de uma loja e
botica na rua da Intendência. Ao falecer em 1869, com patente de major, tinha entre
outros imóveis, um sobrado com armazém, outra morada com armazém e mais um
armazém térreo naquela mesma rua.
O comendador Francisco Almeida Magalhães era dono de uma loja de
fazendas, molhados e drogas, bem como de um armazém de molhados e efeitos da
MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN. Inventário post-mortem de José Coelho de Moura. São João del
Rei, 1 de junho de 1858, cx. 507.
67 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Livros de receitas e despesas da Câmara Municipal no período de
1860 a1877.
68MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN. Inventário post-mortem de D. Maria Carlota Batista de Almeida.
São João del Rei, 03 de setembro de 1857, cx. 422.
69 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI. Livros de licenças para negociantes e ofícios, 1830-1832.
70 MINAS GERAIS. Relações de casas de negócios de 1836. Arquivo Público Mineiro, SPPP1/6, organizadas em banco
de dados cedido por Marcelo Magalhães Godoy e Clotilde Paiva.
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terra, que explorava com sua companhia, segundo as licenças de 1830. Um dos
maiores negociantes da cidade, acumulou um patrimônio variado de imóveis,
inclusive fazendas e chácaras, tendo residência em um grande sobrado com grades de
ferro na rua Direita, no largo do Carmo 71 . Jamais poderia ser considerado um
pequeno vendeiro.
Podemos concluir, evidentemente, que a classificação das casas de negócios
de 1836 não faz jus à dimensão do comércio dessas duas grandes fortunas da cidade.
Co n clu sõe s

O comércio de São João del Rei fora o mais importante das Minas
oitocentistas e sua elite pôde acumular capitais através do financiamento aos
produtores rurais, colocando em sua órbita uma vasta região mineira da comarca do
Rio das Mortes.
A própria distribuição espacial do comércio revelava a hierarquização social
do corpo mercantil, ocupando as áreas mais nobres com seus sobrados, tendo anexos
de armações de lojas e armazéns.
Essa disposição geográfica favorecia as sociabilidades entre seus membros,
fortalecida pela coesão dos casamentos entre as famílias e pelos auxílios de ordem
política. Se a organização espacial não poderia se guiar estritamente por uma
disposição política, de qualquer forma, a escolha da vizinhança poderia ter sido uma
estratégia para o fortalecimento dos interesses mercantis e políticos da elite
são-joanense.

MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI/IPHAN. Inventário post-mortem do comendador Francisco de Paula de
Almeida Magalhães. São João del Rei,1849, cx. 400.
71
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Impressões sobre a cidade: a urbanização vista pelos
jornais. Diamantina e Juiz de Fora, 18841914
JAMES WILLIAM GOODWIN JUNIOR
CEFET/MG
I.

O U rb an o e m M i n as

Durante o século XIX, em lugares tão díspares como Amsterdam e o Cairo, Chicago e
Tóquio, uma palavra parecia definir o zeitgeist, o "espírito da época": progresso. Progresso
sustentado por um sistema econômico, o capitalismo industrial. Progresso materializado nas
descobertas científicas e nas invenções tecnológicas. Progresso identificado com um modelo
sociocultural, a "civilização burguesa" da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América
(ou, ao menos, das elites dominantes nessas duas regiões do mundo). Civilização que, por
difusão econômica, cultural e/ou militar, tornou-se a aspiração de muitos grupos sociais em
diferentes lugares do planeta.
Nessa mundialização do capitalismo, e das formas socioculturais de vida com ele
identificadas, o espaço urbano tornou-se lócus privilegiado para a instalação de um modo de
vida burguês em países e regiões que, muitas vezes, distanciavam-se da industrialização e do
liberalismo - e não apenas em termos geográficos. E isto por duas características que se
complementam e se reforçam.
A sociedade capitalista e industrial que, a partir da Europa e dos EUA, procurou
moldar o mundo à sua imagem e semelhança, fazia-se representar pelas suas obras e
realizações. As mais concretas delas eram os produtos industriais: máquinas, artefatos
cotidianos, aparatos tecnológicos, os quais eram exportados como mercadorias do comércio
internacional, mas também como "sinais visíveis da civilização". A implantação de uma linha
telegráfica ou ferroviária, a eletrificação, o funcionamento de um tear a vapor - tudo isso era
mais do que um investimento econômico-tecnológico. Se não era possível - ou às vezes, nem
mesmo desejável -reproduzir em todos os lugares a democracia e o mercado liberais, ainda
assim a "civilização burguesa" poderia ser vivenciada pelas pessoas através de sua
representação maior: a tecnologia.
A historiografia tornou clássica a relação entre a industrialização e a transformação
do espaço urbano. A cidade tornou-se uma vitrine privilegiada para ver e viver as mudanças
e as novidades. Isto foi percebido na Europa e nos EUA (mas não só!) de várias formas, e
registrado e elaborado em diários, crônicas, romances e diários pessoais, bem como em
fotografias - ao mesmo tempo registro e fruto da modernidade industrial.
Fábricas, transportes, comunicações, equipamentos urbanos de saneamento - a
própria tessitura do espaço urbano passou a ser considerado um elemento da modernização.
As reformas de Viena, Paris, Recife, Rio de Janeiro; a construção de Washington, La Plata e
Belo Horizonte; todas essas obras sinalizaram uma nova compreensão da urbe, como lugar
da modernidade, da burguesia, da civilização. O embelezamento dessas cidades era parte de
uma cultura comum; ainda que sua concretização guardasse especificidades,
apontavam todas para um mesmo ideal, um mesmo discurso, uma mesma visão de cidade.
O discurso da civilização-modernidade do século XIX também se fez presente em
Minas Gerais, uma região de intensa ocupação urbana desde praticamente o início da
ocupação do território pela conolização portuguesa.
Assim, é legítimo falar-se de uma vocação urbana em Minas Gerais, em que pese ser
esta trajetória entrecortada por diversas diferenças, em variados campos da realidade
urbana. Trata-se, enfim, de reconhecer a existência de uma história densa do fenômeno
urbano em Minas Gerais, singular nos quadros da trajetória histórica brasileira. Atente-se,
em primeiro lugar, para a própria multiplicação de núcleos urbanos. Minas Gerais como
capitania, como província, como Estado, terá sempre o maior número de unidades urbanas
do Brasil. (PAULA, 2000, p. 38)
Esta tradição urbana não se traduziu, todavia, numa aceitação automática da nova
cultura citadina; pelo contrário, a implantação da cidade moderna enfrentou em Minas
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Gerais dificuldades variadas, desde limitações objetivas, como a ausência de recursos
financeiros, até a resistência intencional de grupos urbanos que se recusavam a mudar suas
formas tradicionais de viver o - e no - espaço urbano.
I I . A U rban i zação vi sta pe lo s Jo rn ai s

O centenário da inauguração de Belo Horizonte, em 1997, incentivou uma intensa
produção historiográfica, centrada na Cidade de Minas. Esses trabalhos abordaram aspectos
arquitetônicos, socioculturais e políticos da nova capital construída para o novo momento do
Estado republicano. É consenso que a cidade foi construída para representar, de forma
cristalina, os ideais da modernidade e da civilização que se pretendiam instalar em Minas
Gerais. Daí a importância, simbólica e prática, da destruição do Arraial de Belo Horizonte e
da deportação de seus antigos moradores (sob o pretexto sanitário da erradicação do bócio),
que precederam ao início das obras da nova capital. Mesmo ali onde se buscou construir a
cidade sobre o vazio, porém, surgiram dificuldades para a plena implantação da cidade
moderna.
Mais complexo foi o processo de aculturação e implantação da moderna civilização
em áreas urbanas já constituídas, o que faz delas um lugar ainda melhor para observar as
mudanças e permanências, as tensões e adaptações exigidas, quer do modelo cultural que
chegava, quer da cidade - e seus habitantes - que já existia(m).
Duas dessas áreas urbanas já constituídas eram Diamantina e Juiz de Fora. Ambas
poderiam ser consideradas "capitais regionais" mineiras, a primeira da região
Norte-Nordeste, a segunda da Zona da Mata a sudeste. Apesar de suas características
bastante distintas, nas décadas finais do século XIX e iniciais do XX, figuras da elite letrada
local, em ambas as cidades, lideraram um movimento visando à transformação do espaço
urbano, conforme os parâmetros da civilização, da modernidade e do progresso. Parâmetros
donde derivam nossos marcos temporais: em 1884 foram instaladas as primeiras linhas
telefônicas em Juiz de Fora; em 1914 a linha ferroviária chegou a Diamantina.
A importância relativa dessas duas cidades pode ser percebida na comparação
populacional com as capitais (Ouro Preto até 1897, depois Belo Horizonte) e com Sabará, um
dos maiores centros urbanos de Minas Gerais desde o século XVIII. Pelos dados do censo
realizado em 1890, a paróquia de Diamantina abrigava uma centena a mais de pessoas que a
soma das duas paróquias centrais da capital Ouro Preto (Pilar e Antônio Dias, totalizando
17.860 - vide Tabela I). O município de Juiz de Fora já rivalizava com o de Sabará, como
mostra a Tabela II; dez anos depois chegou a ter quase o dobro de sua população; os dados do
recenseamento de 1900 registraram ali a maior população do Estado de Minas Gerais (cf.
Tabela III). E preciso lembrar que os registros de município incluem a população que não
residia na cidade sede. Mesmo assim, esses dados da população urbana em Minas Gerais
servem para comparar as cidades abordadas, bem como para dimensionar o espaço urbano e
as populações com que estamos lidando na presente discussão.
Tabela I - Censo 1890: Quadro por Paróquia
Paróquia População Belo Horizonte 8.009
Nossa Senhora da Conceição do Sabará 4.959 Nossa Senhora
do Pilar de Ouro Preto
11.166 Nossa Senhora da
Conceição de Antônio Dias 6.694 Santo Antônio da Sé da
Diamantina
17.980 Santo Antônio do Juiz de Fora
22.586
Fonte: Banco de Dados. 1890 - Quadros Originais: 4. Dados por Paróquia,
IN PUNTONI; DOLHNIKOFF, 2004.
Tabela II - Censo 1890: Quadro por Município
Paróquia População
Sabará 77.754 Ouro
Preto
59.249
Diamantina
42.414
Juiz de Fora
74.136
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Fonte: Banco de Dados. 1890 - Quadros Originais: 3. Dados por Município.
IN PUNTONI; DOLHNIKOFF, 2004.

Tabela III - Recenseamento de 1900
Município População Bello Horizonte
13.472 Sabará 51.187 Ouro Preto
65.383 Diamantina
46.572 Juiz de
Fora
91.119
Fonte: Synopse do Recenseamento de 31 de Dezembro de 1900, Estado de
Minas Geraes, 1905, p. 42-48.
A ocupação do território mineiro formou uma vasta mancha de aglomerações
urbanas. Diamantina é um bom exemplo desse processo. O arraial do Tejuco nasceu das
explorações minerais iniciadas no final do século XVII; com a confirmação oficial da
descoberta de diamantes, em 1725, cresceu muito, tornando-se um pólo aglutinador de
pessoas e atividades na região. Mineração, abastecimento e comércio foram as bases para o
crescimento regional. O arraial conviveu com diferentes formatos administrativos, inclusive o
monopólio real implementado pela Real Extração, sob um regime diferenciado para o Distrito
Diamantino. Somente após a independência do Brasil, em 1838, organizou-se como Vila
Diamantina, obtendo sua autonomia política.
As décadas de 1860-1870 foram um período de grave crise econômica. Os preços dos
diamantes caíram, conseqüência da exploração das jazidas na África do Sul; pouco depois
caíram os preços e a demanda do algodão plantado a norte, resultado tanto da exploração
britânica do algodão indiano quanto da recuperação da lavoura algodoeira do sul dos
Estados Unidos após o fim da Guerra de Secessão. Para o Império do Brasil, esta foi uma
época de investimentos em processos de modernização econômica e de diversificação das
atividades produtivas. Parte das elites diamantinenses aderiu a esse discurso, buscando
alternativas para o progresso e desenvolvimento da cidade e região.
Essa diversificação econômica e a expansão geográfica levaram, durante o século
XIX, ao surgimento e consolidação de novos núcleos urbanos em Minas Gerais. A Vila de
Santo Antônio do Parahybuna, posteriormente Cidade do Juiz de Fora, é fruto desse
processo, principal núcleo urbano da Zona da Mata, a região mais dinâmica da economia
mineira oitocentista. A ocupação da região ocorreu de forma esparsa e descontínua durante
todo o século XVIII, intensificando-se após a abertura do Caminho Novo, que ligava as regiões
auríferas ao Rio de Janeiro. Ao longo dessa rota foram criadas roças, pousos de descanso e
abastecimento. A principal atividade econômica passou a ser, a partir da década de 1820, a
cafeicultura, atraindo pessoas e investimentos tanto da Província do Rio de Janeiro quanto
das áreas mineradoras mineiras.
A formação da riqueza juizforana foi o resultado de diferentes atividades econômicas:
a transferência de capitais das decadentes áreas de mineração; a agricultura de
abastecimento, voltada para o mercado interno (a princípio, de outras áreas da Província, e
mesmo da Corte; depois, da própria região); o comércio urbano; e principalmente os negócios
ligados ao cultivo, ao fornecimento de mão-de-obra, ao transporte e à exportação do café.
Desde cedo em sua formação, a cultura urbana que se formou em Juiz de Fora,
especialmente por parte de suas elites, buscava se aproximar do modelo adotado como ideal
pelas elites políticas e culturais do Segundo Reinado e início da República. Modelo tributário
do mundo europeu ocidental e, em escala menor, porém crescente, dos Estados Unidos da
América. Quanto à cidade isto significava uma clara adesão aos princípios da modernidade
urbana, sintetizados (mas não esgotados) na reforma haussmanniana de Paris. O próprio
traçado urbano da cidade refletia essas influências, sendo objeto de debates e intervenções
da Câmara Municipal. A ação das elites, através da municipalidade, buscou desenhar uma
cidade que fosse bela e desenvolvida, como preconizava o modelo urbano emulado. Além
disso, nas décadas finais do XIX e no início do século XX, a cidade viveu um processo de
industrialização que ampliou os horizontes locais, tornando-a parte ativa do reordenamento
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capitalista vivido pela economia brasileira. Ao mesmo tempo as elites tentavam manter o
controle sobre grupos considerados perigosos para a manutenção da ordem social:
desocupados, escravos e ex-escravos, trabalhadores em geral, imigrantes, criminosos,
agitadores políticos.
Esta, aliás, uma característica comum a ambas as cidades: a ideia geral de
modernidade urbana perseguida pelas elites letradas tinha um aspecto duplo. Ao mesmo
tempo em que mirava os centros desenvolvidos do capitalismo, fortalecia os laços de controle
social sobre os grupos subalternos, os quais deveriam ser "educados" para adequarem-se às
novas ordenações do espaço citadino. Vale lembrar outra característica comum a essas
cidades: a riqueza das regiões por elas
capitaneadas havia sido construída ao longo do XIX sobre a exploração do trabalho escravo.
Escravos eram largamente utilizados na extração dos diamantes e na cafeicultura; escravos
eram responsáveis por muitas das tarefas urbanas, particulares ou públicas.
Portanto, o final do século XIX apresentou às elites letradas, tanto em Diamantina
quanto em Juiz de Fora, desafios múltiplos. Demarcar um novo espaço urbano, diferenciado
da tradição mineira, o que exigia repensar as relações entre o urbano e o rural, e as vivências
e práticas internas à cidade. Convencer e controlar os grupos e segmentos da população
urbana que não viam necessidade de alterar suas práticas, ou cujas vivências estavam em
franca desarmonia com o novo espaço urbano a ser constituído. E fazer tudo isso num
momento particularmente complicado da vida nacional e regional: a abolição da escravidão,
talvez mais do que o final da monarquia, exigiu uma reorganização não apenas econômica,
mas de todos os valores, hábitos e parâmetros de interpretação da realidade.
Para as elites letradas de Diamantina e Juiz de Fora, a solução era uma nova cidade.
I II . I mpre ssõe s: as Ci dade s de Pape l

Impressões sobre a(s) cidade(s)
Entre os "sinais visíveis da civilização" mais difundidos no mundo ocidental, a
imprensa tem um lugar especial. Resultado ao mesmo tempo de avanços tecnológicos e da
cultura liberal, a imprensa é, simultaneamente, produto e produtora da modernidade.
Produto, pelo que representa em termos de avanços tecnológicos, bem como do ambiente de
consumo da informação que se constitui no mundo burguês. 72 Produtora, pelo que
representa das ideias liberais, como a liberdade de expressão, a importância da educação
formal e, principalmente, pela sua atuação na difusão dessas mesmas ideias.
A imprensa, todavia, não é mero reflexo da sociedade; para ficar nas metáforas
iluminadas, a imprensa está mais para farol: sua luz (termo caro, desde o XVIII, em
associação à razão e racionalidade) busca indicar o caminho à sociedade. E isto ela faz
através dos artigos de fundo e editoriais, mas também através das notícias selecionadas para
publicação, do destaque dado na diagramação, no uso das fontes e outros instrumentos
gráficos. Nas páginas impressas os homens de imprensa apresentavam-se como porta-vozes
de e para toda a sociedade. Na construção (figurada e física) do jornal os homens de imprensa
queriam estabelecer as ideias novas como as novas verdades universais.
Quanto à cidade moderna, essas novas verdades universais poderiam ser
esquematicamente reduzidas a quatro sinais visíveis do carater civilizado daquela localidade:
a presença de artefatos tecnológicos; a adequação às regras do sanitarismo; o
embelezamento estético do ambiente urbano; e a civilidade de seus habitantes, entendida
como a conformação de seus hábitos e costumes aos valores burgueses.73
Diamantina e Juiz de Fora eram diferentes, tanto em sua história quanto em sua
realidade socioeconómica; ainda assim, é possível identificar esses quatro eixos na imprensa
de ambas. A leitura dessas páginas revela, pois, o esforço para concretizar, em nível local, um
conjunto de ideias, conceitos e valores sobre o que era uma cidade moderna, e como deveriam
ser seus habitantes.
Para diferentes análises sobre anúncios em jornais mineiros, ver GOODWIN, 2004; PAIXÃO, 2004; VALENTE,
2006.
73 Para o impacto dos artefatos tecnológicos na concepção do progresso e da modernidade, ver HARDMAN, 2005;
para uma noção geral do sanitarismo, ver HOCHMAN, 1998.
72
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Um dos sinais mais visíveis do progresso era a eletrificação. Além de todo o conjunto
tecnológico envolvido no processo, com suas ramificações económicas, a eletricidade
efetivamente alterava o mundo das pessoas. A iluminação era diferente: não apenas pela
tonalidade e força da luz, mas também pela ausência de cheiro e calor, associados às
lamparinas de óleo ou lâmpadas a gás.
Em Diamantina, o jornal A Idéa Nova transformou a implantação da energia elétrica
na cidade em pauta regular de suas páginas ao longo do ano de 1910. Lendo seus elogios e
sugestões, podemos perceber o caráter errático do processo, e sua limitação à área central da
sede do município. Outro aspecto que surge nas entrelinhas é a concentração dos negócios
ligados aos melhoramentos nas mãos de poucos: a empresa que efetivamente realizou a
eletrificação, Ramos, Guerra, Araujo e Companhia, também era responsável pela construção
do ramal ferroviário, além de ser a proprietária da loja Ao Primeiro Barateiro, com constantes
anúncios nos jornais locais (por exemplo, A Idéa Nova, 05/06/1910).
A instalação dos postes para os fios elétricos foi considerada um "grande e importante
melhoramento" (A Idéa Nova, 14/08/1910), e assumiu desde o início o caráter de verdadeiro
espetáculo de modernização da cidade:
LUZ ELÉCTRICA // Domingo passado, os srs. Ramos, Guerra, Araujo & Comp. fizeram
espalhar boletins, convidando ao publico para assistir a iniciação dos trabalhos da luz electrica e, á hora
marcada, presentes grande numero de pessoas, a musica do 3o. Batalhão, etc. afincaram o primeiro
poste no largo da Cavalhada Velha, terminando a cerimonia com delirantes aclamações á empreza, ao
sr. Agente Executivo, ao dr. Wenceslau Braz, etc. // Em quasi todo o centro da cidade os postes já se
acham afincados na distancia de 40 a 45 metros, mais ou menos, em linha recta e nas curvas, esta
distancia varia, segundo a necessidade. (A Idéa Nova, 07/08/1910)

Em Juiz de Fora a eletrificação havia sido implementada quase 21 anos antes, em
setembro de 1889, pela Companhia Mineira de Eletricidade, de Bernardo Mascarenhas. Mas
a cidade ainda conviveu por um longo tempo com as dificuldades de um equipamento
precário e com a necessidade constante de expansão do serviço. Na virada do século,
encontramos várias reclamações contra a qualidade do serviço:: "Notavam-se hontem faltas
de algumas lampadas da illuminação publica, à rua Direita, entre as ruas Halfeld e da
Imperatriz [região central da cidade]" (Pharol, 04/03/1900).
Apesar desses problemas, também em Juiz de Fora os postes tornaram-se mais do
que meros suportes para os fios e lâmpadas da iluminação. A eletricidade parecia ter o dom
de reformular o espaço da cidade, distanciando o "seculo das luzes" do mundo soturno e
tenebroso implicitamente identificado com a natureza, o universo rural, o atraso. A ausência
de energia elétrica levava à redação de reclamações que, muitas vezes, construíam narrativas
quase literárias, de tom dramático:
Luz // Moradores do Largo do Riachuelo pedem-nos levemos ao sr. dr. agente
executivo uma solicitação, que nos parece de toda a justiça seja attendida por aquelle digno
chefe do município. // Allegam os mesmos que o largo está ás escuras ou mui fracamente
illuminado somente pelas lampadas espaçadas da rua Direita, naquelle ponto, e assim
pedem que sejam collocados, para illuminar o largo propriamente, tres postes, ao menos.
Achamos justo o pedido porque á noite, especialmente na presente estação chuvosa,
o largo sem illuminação se torna um logar desolado, augmentando ainda mais a sua tristeza
o coaxar incessante de sapos, em numero incalculavel, que encontram no terreno alagadiço
daquella parte da nossa cidade excellente morada para darem seus concertos vocaes, o que,
longe de deleitar os moradores do Riachuelo, póde leval-os ao desespero. // Contando com a
boa vontade por parte do sr. dr. agente executivo em favor das familias do Largo do
Riachuelo, aqui deixamos a reclamação. (Pharol, 28/11/1900)
Sem luz, a noite transforma a cidade num lugar desolado. A chuva completa o
cenário, e a cidade torna-se um espaço soturno e tenebroso, brejo ritmado por incalculáveis
sapos coaxantes... Os melhoramentos urbanos, aqui representados pela energia elétrica, são
a tênue barreira que mantém o mundo rural, terrivelmente próximo, distante da urbe
-impedindo o desespero de seus moradores.
Os problemas com a eletrificação em Juiz de Fora ainda subsistiam à época da
eletrificação em Diamantina. Mesmo assim, em ambas as cidades a eletricidade era
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Devido à falta de energia elétrica durante a Mesa-Redonda, este trabalho foi
apresentado à luz da tela de um laptop, o que certamente facilitou a identificação com os
reclamantes de então.
considerada o lado brilhante do progresso. Brilho que produzia suas próprias
sombras, algumas das quais se projetavam nas páginas dos próprios jornais que tanto a
valorizavam.
A preocupação em distinguir o universo rural do ambiente urbano parece ser uma
das principais marcas da "nova urbanidade" que se construía em Minas Gerais na virada do
XIX para o XX. Para tanto, era preciso eliminar do espaço da cidade elementos que até então
eram vistos não apenas como seus componentes, mas como partes necessárias ao seu bom
funcionamento.
Os animais, especialmente os de transporte, são um claro exemplo disso. No século
XIX, como dito, Diamantina havia se transformado no "Grande Empório do Norte", como
frisava o epíteto de uma de suas principais firmas comercias, a Casa Mota. Toda essa rede de
abastecimento, que ligava as principais praças do centro político e econômico do país e de
Minas Gerais ao Norte e Nordeste mineiro e ao Sudoeste baiano, tinha nas tropas de mulas
seu principal elemento de ligação.
Portanto, mulas em grande quantidade, e cavalos, eram algo normal em Diamantina.
A tal ponto que um antigo rancho foi ampliado e elevado à condição de mercado municipal,
um ponto de convergência de tropeiros, suas mercadorias, e seus animais. A grande presença
destes, e sua conflitante relação com o espaço urbano, tornaram-se uma preocupação
constante da imprensa local, principalmente da redação d'A Idéa Nova:
Queixas e reclamações // Os habitantes do largo do Barão do Guaicuhy pedem energicas
providencias ao sr. delegado de policia contra o abuso dos tropeiros em tocar os animaes a todo o
galope pelas ruas. // A qualquer momento teremos de lamentar grandes desastres, pois pelas ruas
andão creanças que poderão ser esmagadas pelos animaes. (A Idéa Nova, 24/06/1906)

As cartas publicadas com alguma regularidade, bem como os artigos e notícias,
indicam a consolidação de uma linha de argumentação comum, centrada nos inconvenientes
causados pelos animais de tropa - os mesmos que carregavam os produtos que eram a razão
de ser do mercado, e garantiam o abastecimento local. Isso não parecia suficiente, porém,
para compensar o que era apresentado como grande risco à saúde pública:
Queixas e reclamações // Mercado
Escrevem-nos: // "Causa extranheza e desolação, mesmo ao observador menos exigente, o
lamentavel estado da praça Barao de Guaicuhy, uma das mais habitadas e centraes desta cidade. // Alli
se acham o mercado dos generos alimenticios e a mais repugnante estrumeira, paraizo das moscas,
devido á permanencia dos animaes naquelle ponto durante longas horas do dia. // A camara poderia
attender ao assumpto, prohibindo essa permanencia, inconveniente sob todos os pontos de vista. [... ] As
dejecções dos animaes, em continuo estado de fermentação, formam, com a agua das chuvas, poços de
lama pútrida, d'onde se desprendem exhalações nauseabundas, pondo em perigo a saude e a vida de
todos que tem a triste necessidade de frequentar tal esterqueira. [...]" (A Idéa Nova, 06/05/1906)

Um mês depois, o jornal voltou a tratar do tema, num longo artigo que terminava
pedindo, em nome dos direitos da população, “Cousa mais adequada aos foros de uma
Cidade Civilizada como a Nossa” (A Idéa Nova, 03/06/1906). A premissa (ou o desejo) de ser
Diamantina uma “Cidade Civilizada” é aqui utilizada como argumento maior para uma
intervenção no espaço urbano. Diamantina ainda pagava um alto preço por depender, para
seu abastecimento, de um sistema de transporte pouco alterado desde o período colonial,
bem como da permanência de várias tradições quanto ao trato com os animais. O que estava
em choque com os parâmetros estabelecidos pela imprensa local para o que deveria ser uma
Cidade Civilizada. O deliberado esforço para distinguir o espaço urbano do ambiente natural
revelava suas limitações também face às intempéries. As chuvas torrenciais, os tremedais de
lama, as enchentes, traziam à tona a fragilidade da “Civilização Urbana”, que se queria
implementar. Ou antes, levavam-na por àgua abaixo.....
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Em janeiro de 1906, Juiz de Fora sofreu com uma grande enchente do rio Paraibuna.
Não apenas as áreas de várzea foram alagadas, mas o próprio centro comercial da cidade.
Fotos produzidas à época retratavam carroças em meio à água, ruas alagadas, pessoas
ilhadas; as "vistas panorâmicas" produzidas no dia inicial da inundação foram postas à
venda pelo fotógrafo Antonio Francisco de Lemos, com a promessa de reverter 50% do
produto das vendas às vítimas da inundação (Jornal do Commercio, 17/01/1906).
A gravidade da situação não impediu, porém, que a imprensa vinculasse a enchente
a outros assuntos locais, mesmo com certo humor, como nesta carinhosa e irônica
personificação da cidade:
APANHADOS // Tornou-se tristemente memorável para Juiz de Fóra o dia 14 de janeiro. Faz
hoje sete dias, portanto, que vimos a nossa encantadora princeza mettida num collossal banho de
immersão! Caprichos da Real Senhora, que, não satisfeita com os repetidos banhos de chuva, resolveu
experimentar um formidando semicupio, convencida, sem duvida, da efficacia do tratamento
hydrotherapico para a cura radical dos seus incommodos... financeiros!... Sahiu-lhe, porém, o trunfo ás
avessas: os finos bordados da fimbria graciosa de sua régia saia - que, figuradamente, podem representar
as bellas casas que salpicavam a parte baixa da cidade - estragaram-se, ruiram-se. // Triste experiência!
Triste e commovedora a calamidade que nos visitou, infelicitando-nos. (Jornal do Commercio,
21/01/1906)

Ou como neste poema em tom jocoso, a propósito da estréia de uma peça de
teatro:
Há por toda parte enchente que
tempo tão degradante! Em nosso
theatro, gente,
desoladora vasante! (Jornal do Commercio, 13/01/1906)

O impacto da enchente sobre a cidade foi tão grande, que o redator-chefe de um dos
jornais locais foi averiguar pessoalmente a situação. Seu relato descreve quase toda a região
central da cidade. E em meio à desolação causada pelas águas, surgem galinhas e perus,
denunciando a permanência de hábitos antigos de abastecimento:
UM PASSEIO DE BOTE // Informações do Dr. Andrade Pinto // O Dr. João Pinheiro // O
redactor-chefe desta folha, querendo verificar de visu os effeitos da inundação, tomou hontem ás 51/2
horas da tarde em companhia do consul italiano uma canôa no largo do Riachuelo afim de percorrer os
pontos inundados. Do largo do Riachuelo desceu pela rua de S. Sebastião, inteiramente submergida. Logo
á entrada, a água attingiu uma altura de metro e 45 acima do nível da rua. / / Na Avenida Municipal a
água attingiu 3 metros acima do nível. As casas baixas estão ahi quasi submergidas. // Esse ponto
offerece o aspecto de um verdadeiro mar: só se vê água, o cimo das casas e as copas do arvoredo. Vêem-se
gallinhas e perús pousados nos telhados. // Á rua Fonseca Hermes quasi todas as casas tém água acima
das janellas. [...] (Jornal do Commercio, 15/01/1906)

Outras notícias, outros jornais já haviam reclamado contra a permanência dessas
práticas tradicionais de sustento. Na pequena nota abaixo, a permanência dos cultivos
domésticos e o antigo problema das formigas mostravam a incapacidade das instituições
municipais em transformar o território num espaço urbano: "Pede-se á camara municipal a
extincção de formigueiros existentes na rua Antonio Dias, proximo á rua do Commercio; pois as
formigas nesse bairro não deixam seus moradores com uma plantação que não seja cortada
por ellas" (Pharol, 09/01/1900). Objetivo que era negado, algumas vezes, pelas próprias
instituições que deveriam persegui-lo:
Chamamos a attenção do sr. fiscal da camara municipal para uma tropa de burros que pastam
diariamente nos terrenos que ficam proximos ao largo do Riachuelo, constando que pertencem elles á
empresa da limpeza publica, o que não inhibe seja prohibida alli sua pastagem. (Pharol, 30/01/1900)

Ei-los de novo, os muares na cidade! Quer em Diamantina, quer em Juiz de Fora, o
final do século XIX e o início do XX ainda era uma época em que a presença de animais
atentava contra o ideal de cidade limpa, moderna e bela defendido pelos homens de imprensa
nas páginas de seus jornais.
A preocupação como o "embellezamento" aparece em vários discursos, nos jornais e
em outros documentos da época, como em atas da Câmara Municipal. Além do aspecto
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estético, o termo traduzia a concepção de um espaço organizado, simetricamente dividido,
racionalmente disposto, no qual não apenas veículos e comerciantes tivessem facilidade para
o trânsito, mas também os modos e as modas burgueses encontrassem espaço para se
manifestar e florescer. Ruas bem traçadas, conservadas e limpas; parques e jardins
arborizados, belos, a natureza domesticada. A cidade deveria ser um espaço agradável, bem
construído, e com atividades de lazer dignas de um povo civilizado - o que não incluía as
manifestações populares como folguedos, congados, entrudo, batuques e quetais.
Muitos sãos os textos publicados, nos jornais de ambas as cidades, em que se
anunciam obras de melhoramento do espaço urbano. Nos exemplos abaixo, próximos no
tempo, revela-se a preocupação diamantinense com o embelezamento, e a importância dada
em Juiz de Fora à padronização das calçadas, espaço de trânsito e de sociabilidade:
OBRAS PUBLICAS // Depois de completamente reconstruida e embellezada a importante rua
do Amparo, a Camara Municipal (segundo nos consta) mandará reformar varias ruas e praças d'esta
cidade. // Nos districtos estão sendo emprehendidos melhoramentos de alta monta, como sejam:
estradas, pontes, chafarizes, escolas, etc. ( A Idéa Nova, 01/05/1910)
Os novos passeios da rua Halfeld // O dr. Oscar Vidal promette melhorar a illuminação e o
calçamento da importantissima arteria commercial.// [...] Resolveu-se que os novos "trottoirs" sejam de
mosaico de um só padrão, tendo 2.20 de largura. // Ao terminar a reunião o dr. Oscar Vidal prometteu
envdar esforços no sentido de melhorar o calçamento e a illuminação da rua Halfeld. (Diario Mercantil,
26/01/1912)

Na exata medida da importância dada às obras, estavam as críticas à sua ausência
ou má realização. Constantes eram as denúncias contra as autoridades municipais e seus
funcionários, especialmente quando o jornal assumia uma postura oposicionista. O uso
político dos periódicos não desvaloriza a existência desse tipo de crítica; pelo contrário, revela
que as obras urbanas possuíam papel importante na conceituação da administração
municipal. Apontar erros, deslizes, omissões, era uma forma de atingir adversários políticos
no poder, exatamente porque o melhoramento e o embelezamento da cidade eram tidos como
fundamentais para o esforço de modernização do espaço urbano.
Os trechos selecionados como exemplos, de Juiz de Fora e Diamantina, mostram não
apenas o desleixo com os impostos cobrados à população ou a verve política dos jornais, mas
também a importância que tais assuntos adquiriam como evidência do caráter civilizado da
cidade. E, certamente de forma não intencional, revelam ao leitor atento os limites desse
processo.
Os serviços publicos feitos nas ruas desta infeliz cidade são admiravelmente administrados! //
Para exemplo, citamos apenas o que ora se faz na rua Direita, em frente ás officinas do sr. George F.
Grand, onde estão 13 trabalhadores da camara a raspar lama e pondo no mesmo logar terra pura! // E é
assim que se emprega o dinheiro extorquido aos depauperados municipes! (Pharol, 31/01/1900)
Escrevem-nos:
"Quem subisse, domingo transacto, a rua da Luz, ficaria impressionado com o movimento
insolito que a animava. // Sua população, composta, em geral, de gente pobre, aproveitava o dia para
concertar a rua, afim de que podesse dar transito á procissão do Mez de Maria. // Era interessante
presenciar aquelle ardor e era edificante ver o povo trabalhar, certo e convencido de que a Camara...
não tem obrigação de mandar tapar os buracos das ruas. // Mas, que fará, sr. Redactor, o governo
municipal com o dinheiro que cobra do contribuinte? // Faz politicagem?! // Faz parque?!...." ( A Idéa
Nova, 03/06/1906)

A população em ação é outro tema importante para os homens de imprensa das
cidades mineiras, nem sempre aparecendo sob uma luz tão positiva quanto na notícia acima.
Muitas vezes, os habitantes citadinos são o alvo de pesadas críticas e admoestações dos
redatores, quase sempre por não adotarem uma postura condizente com o ideal de civilidade
que deveria caracterizar suas cidades. Em alguns casos condenam-se atos de violência ou
crimes contra o patrimônio; em outros, é a permanência de antigos hábitos e costumes, que
no entender dos homens de imprensa, não têm mais lugar numa cidade civilizada.
No cruzamento desses dois elementos, a notícia abaixo mostra o conflito que se
construía entre os novos artefatos tecnológicos (no caso, o transporte público por bondes) e a
inadequação do novo espaço urbano para a frivolidade infantil, prenunciando os atuais
"meninos de rua". Aparece também a tensão entre civilidade e violência presente em muitas
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das brincadeiras populares, como a de jogar objetos nas pessoas (como os "limões" e bexigas
d'água atirados durante o entrudo):
Hontem, o bond que faz o serviço central desta cidade, foi assaltado por um grupo de meninos,
á rua da Imperatriz. // Esses gavorches atiraram aos passageiros e familias que faziam o trajecto pedras
e outros projecteis que encontravam á mão, não attingindo felizmente a ninguem. // Si o sr. delegado de
policia désse as provdencias que exige o facto, procederia com justiça. (Pharol, 06/07/1900)

Também em Diamantina os jornais pedem providências contra antigos hábitos,
vistos como inadequados para o novo momento que a cidade vivia. A hoje decantada boemia
local era vista então, pelos homens de imprensa, como um obstáculo à vivência ordeira e bem
comportada - quando a sociedade brasileira ainda sofria com o processo de transformação do
trabalho regular em algo digno, honrado, e que deveria ser almejado por todos os bons
cidadãos (diferentemente da visão herdada do longo período escravista, tão recentemente
encerrado).
Queixas e reclamações // Ao Sr. Delegado de Policia // Na rua Santos Dumont, antigo becco da
Tecla, mal cae a noute, abre-se logo um extranho concerto musical, que só termina quando os gallos
soam no clarim as glorias da alvorada.// Ouvem-se gritos aguardentados, o arrular de flautas, o som
plangente dos violões, descomposturas de arrieiro, o mastigar fanhoso das sanfonas, modas, lundús,
cantigas de Reis e ais doloridos de quem nào sente muito acatada a sua integridade physica. // Seria
bom que o sr. capm. Gasparino mandasse para lá um regente, que, com a sua battuta, moderasse os
ardores dessa infernal orchestra.// É a reclamação dos que, embora amando a musica, suppoem não
errar, afirmando que a noute foi feita para se dormir. (A Idéa Nova, 29/04/1906)

Contra o prazer musical (e outros, aparentemente), a solução proposta em Diamatina
é a mesma sugerida em Juiz de Fora contra os meninos desordeiros: a ação severa de
autoridades policiais. O enquadramento dos habitantes que resistem à nova ordem civilizada, bela, ordeira, higiênica, capitalista, burguesa - é visto pelos homens de imprensa,
pelas elites letradas, como um caso de polícia.
IV. As Cidades de Papel
Outros elementos podem ser percebidos nas páginas dos jornais dessas duas
cidades, no período aqui delimitado. Mas o que foi apresentado até aqui já permite algumas
considerações a guisa de conclusão.
Embora pareça óbvia, é preciso reforçar a distinção entre o que essas cidades são,
num sentido mais pleno, e como elas aparecem nas páginas dos jornais. Trabalhamos aqui
com a noção de que, para o historiador, nunca é possível essa visão plena de qualquer objeto
- este é sempre parcial, incompleto, (re)construído a partir de fragmentos e vestígios. Neste
caso, isto é ainda mais claro e importante.
Como todo documento histórico, o jornal é uma construção social, e foi
deliberadamente utilizado pelos homens (e algumas poucas mulheres) da elite letrada
mineira como tribuna para defender seus pontos de vista. Tanto em Diamantina quanto em
Juiz de Fora, o que temos nas páginas impressas é a construção de "cidades de papel",
traçadas em consonância com uma cultura urbana moldada pela sociedade burguesa, que se
constituía nesse momento como se fosse a melhor, se não a única, forma civilizada de viver.
Nas páginas estão impressas diferentes matizes do discurso sobre a cidade civilizada.
Esse discurso tem sua base num conjunto de referências comuns, utilizadas pelas elites
letradas em Diamantina e em Juiz de Fora, mas com adaptações e aplicações locais. A cidade
de papel toma formas diferentes na sua relação com as outras forças presentes no ambiente
urbano específico: a política, a economia, as relações pessoais e grupais, a cultura, o espaço
urbano e o natural. Tudo isto é assimilado pelos homens de imprensa, e mais ou menos
elaborado como parte de seus próprios objetivos e propostas, como aparecem nos textos.
Todavia, há outros matizes que lhes escapam ao controle, e que para o historiador
também são importantes. As críticas feitas pela imprensa - sejam elas aos maus costumes,
sejam a obras mal feitas, sejam à ausência de ação do poder público - permitem-nos perceber
duas linhas que traçam a forma e os limites dessas "cidades de papel". A forma, pois ao
delinearmos um perfil das reclamações e críticas, podemos perceber os parâmetros, os
valores que norteiam e embasam aqueles que escrevem no jornal, quase como se
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-emprestando uma imagem à fotografia - no "negativo" da cidade, pudéssemos ver o
"positivo", a cidade que os jornais gostariam de construir.
Tal leitura, digamos, invertida revela também os limites da aceitação do projeto. As
críticas contra o estado dos serviços públicos e do território urbano parecem recorrentes:
buracos nas ruas, sujeira, mau uso das verbas públicas, leniência. As reclamações contra o
comportamento dos maus habitantes permanecem muito semelhantes no tempo (décadas) e
no espaço (as duas cidades). Poderíamos inferir que essas "cidades de papel" não se
tornaram, portanto, um discurso hegemónico para além das elites letradas locais.
Uma das razões para isso talvez esteja na sua inadequação à realidade local, pelas
diferenças do contexto original em que se constituíram os moldes e marcos da "cidade
moderna", num mundo de industrialização e liberalismo. Minas Gerais não era uma
sociedade industrializada e nem plenamente liberal, embora não fosse estranha a nenhum
dos dois elementos. Aliás, os próprios homens de imprensa tinham consciência dessa
diferença, e utilizavam-na a favor de suas posições, argumentando que a modernização do
espaço urbano daria sustentação ao processo maior de modernização da sociedade mineira.
Esse sentimento de inadequação é, até certo ponto, proposital, pois os homens de
imprensa queriam imprimir aos seus concidadãos uma nova cidade justamente porque não
entendiam ser a realidade existente adequada ao modelo de civilização que emulavam. É
preciso alterar a realidade urbana existente, daí a constante crítica ao comportamento dos
habitantes, ao descaso ou incompetência das autoridades, aos obstáculos colocados pela
natureza dos trópicos.
Destaca-se, assim, o caráter duplamente excludente deste projeto: a população não é
consultada, não há uma prática democrática. Mais do que isso, a população é rejeitada como
parte desse processo: para que o habitante urbano se torne cidadão, é preciso que ele deixe
de ser quem é para tornar-se aquilo que os homens de imprensa querem que ele seja. Ou, nos
termos colocados pelas elites letradas de então, "civilizar-se".
Claro está que havia diferenças entre as duas cidades. Juiz de Fora, onde a
industrialização avançava de forma mais consistente, abrigava imigrantes alemães e
italianos em grandes colónias, missionários estadunidenses abrindo igrejas e escolas
protestantes; possuía, enfim, uma maior diversidade económica e também sociocultural.
Diamantina era menor, em população e em riqueza; era mais antiga, com uma maior
sedimentação, tanto pela estruturação socioeconómica da região, quanto pelo peso cultural e
institucional do catolicismo. As condições de comunicação e transporte dificultavam um
maior intercâmbio com outras regiões, principalmente para os setores menos abastados da
sociedade local. Tudo isso conferia um grande peso à tradição, e aumentava a distância entre
o que se imprimia no papel e o que se vivia na cidade. Talvez por isso, uma diferença peculiar
possa ser percebida entre os homens de imprensa de cada cidade, na maneira de avaliar o
impacto do progresso sobre a sociedade local, sua identidade e conformação.
Em Juiz de Fora, cidade mais nova e cujas lideranças político-econômicas buscaram,
desde cedo, sua inserção no emergente mundo capitalista, parece que as elites locais
souberam fazer, como em outros lugares do país, uma mistura adequada (a elas) entre o
moderno e o arcaico. Um anúncio publicado em Juiz de Fora, oferecendo os serviços
telefônicos que se iniciariam no ano seguinte, representa bem a maneira como os novos
símbolos da modernidade poderiam ser colocados a serviço de uma ordem social já
tradicionalmente assentada:
Para os SRS. FAZENDEIROS é um melhoramento de incontestavel utilidade e mesmo
de TRANQUILIDADE. Collocado um apparelho na sua fazenda póde communicar-se
verbalmente com seus empregados para não distrahir de outro serviço um famulo. Por motivo de
molestia pode chamar um medico immediatamente. No caso de insubordinação por parte do
pessoal de sua fazenda, pedir auxílio á estação que ficar mais proxima, e esta por sua vez á
autoridade competente [...]. (Pharol, 29 de setembro de 1883)

A melhoria na comunicação realizada pelo telefone otimiza o uso da força de
trabalho, vincula-se aos avanços da medicina e facilita o controle e a repressão da força de
trabalho. Convém lembrar que a década de 1880 foi quase toda marcada por fugas e revoltas
de escravos; na própria página do jornal onde se encontrava este anúncio há avisos de fugas
de escravos, oferecendo-se recompensas por sua captura. Assim, o novo aparato tecnológico
vinha garantir o antigo poder senhorial.
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Em Diamantina, as transformações ocorridas a partir da década de 1860 puseram
em crise a própria sociedade local, seus arranjos de poder. A busca por novos caminhos, que
coincidiu e se identificou com as grandes mudanças que o país atravessava, questionou de
foma mais aguda, ao menos no contexto das elites letradas, a identidade regional.
Nenhum outro momento mostra isso de forma tão clara, como nos anos em que se
finalizava a construção da ligação ferroviária de Diamantina. A locomotiva colocava para os
homens de imprensa o desafio da abertura plena da sociedade local ao mundo moderno. Bem
antes do final das obras (que ocorreu em 1914), um longo artigo buscava avaliar os aspectos
positivos e negativos desse impacto. Num tom melancólico diante da inexorabilidade do
progresso, Aldo Delfino avisava: "Vão-se as tradições"!
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Dentro em pouco o grito estridente da locomotiva annunciará uma nova existencia à Diamantina. // Novos
costumes, novas vestimentas, nova gente. // Todo o dia, ao arfar das caldeiras, o trem despejará uma
onda de povo extranha nas estreitas ruas da velha e tradicional cidade, e do interior, procurando o
caminho da costa, olhos admirados, corações satisfeitos e medrosos, os velhos e as crianças vrão ver,
pela primeira vez, o progresso invadindo o sertão solitário.
Transformar-se-á o aspecto da cidade, mudará o seu vocabulario: e cada dia, com pedreiros e
carpinteiros importados, ira perdendo o que lhe resta ainda do pittoresco, o ar dos bons tempos primitivos
[...] Nada ficará sem soffrer a influencia estranha desse progresso que chega. Poder um homem, de cima
de um cocuruto de serra, a mil e quinhentos metros acima do littoral, num dia, ir comer camarões e ostras
á praia do oceano, é a alegria maior que se póde prometter aos sertanejos. // Pois terão isso.
Em compensação, entretanto, aos poucos, irão perdendo o pittoresco quadro de um carro de bois,
vagarosamente rinchando, pelas ruas da cidade; e talvez os filhos dos que por ahi andam não possam
ver um desfilar lento de tropa, ao monotono ruido dos sincerros das madrinhas. // Terão, se quizerem ver
isso, de ir além por serras e valles, a mais longinquos logares.
O progresso tem isso. Pelo bem que nos traz nos priva de muita coisa bôa. // É verdade que o beneficio é
sempre maior do que aquillo que perdemos. [... ] A verdade, porém, é que a Diamantina actual será
absorvida pela Diamantina futura.
Ahi vai a nova cidade em trem de ferro! [...] (A Idéa Nova, 01/08/1909)

A ferrovia marcaria a vinculação permanente de Diamantina a um universo exterior,
de progresso e novidades - que a própria locomotiva veio a representar ao longo do século XIX,
em diferentes lugares do mundo. O autor tem clara percepção da amplitude da mudança:
valores, costumes, formas de construir, o próprio consumo. Em seu comentário sobre os
novos hábitos gastronômicos disponibilizados aos sertanejos podemos sentir sutil ironia. O
preço a pagar é a descaracterização de um modo de vida interiorano, exatamente aquele
combatido durante muitos anos na imprensa local, inclusive pelo próprio jornal em que ele
escreve. Por que então, não comemorar?
"O progresso tem isso" Na tentativa de implementar uma cidade moderna, os
homens de imprensa em Diamantina e Juiz de Fora dialogaram com referências urbanas que
circulavam pelo mundo capitalista e, até certo ponto, com a realidade local de suas cidades.
Mas em suas cidades de papel não havia espaço para a ágora, símbolo da antiga democracia
ateniense. Não se pensou numa cidade construída a partir de seus habitantes, e para seus
habitantes; pensou-se numa cidade civilizada, apesar de seus habitantes.
Talvez aqui resida a raiz do fracasso dessas cidades de papel, e de tantos outros
papéis nos quais se delinearam cidades mineiras desde então.
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Presença joanina e normalização arquitetônica - Rio
de Janeiro e Salvador
PAULO CÉSAR GARCEZ MARINS74
Universidade de São Paulo
É bastante consolidado na historiografia brasileira o debate sobre a compreensão do
período que abrange a instalação e presença da corte de Maria I e João VI no Brasil, e a
própria Independência, como processos marcados ora por continuidade, ora por ruptura. Da
ênfase aos liames entre a colonização e seu necessário desdobramento na monarquia
imperial, que perpassam os estudos clássicos de Varnhagem e Oliveira Lima, passou-se à
ênfase na descontinuidade ensejada pela da abertura dos portos à ruptura definitiva do
estatuto colonial, frisada de maneiras diversas por Caio Prado Junior, Celso Furtado ou
Fernando Novais. Seus trabalhos consolidaram um leque de abordagens em que a ruptura
econômica que atingiu as relações entre metrópole e colônia desde 1808 ganhava evidência e
caráter decisivo no processo político que redundaria em um novo estado75.
Outros autores, entretanto, como Maria Odila Silva Dias, Alcir Lenharo e, mais
recentemente, João Luis Fragoso, têm demonstrado a necessidade de atentarse para os
mecanismos de acomodação que se processaram naquelas primeiras décadas do século XIX,
indicando que a ênfase na descontinuidade seria excessiva e pouco eficiente para
compreender dimensões políticas e econômicas que sustentaram a corte real, e depois
imperial, na América. Mais do que ruptura com a Metrópole e com o estatuto colonial, a
estadia da corte portuguesa e o processo de Independência teriam sido marcados pela
articulação de forças econômicas e políticas conservadoras. Interesses na manutenção da
escravidão, a ascensão sócio-política de elites cariocas ligadas ao tráfico e ao comércio, bem
como o enraizamento de interesses de portugueses migrados para o Rio seriam alguns dos
fatores que conduziriam a interpretações matizadas que, longe de alicerçar-se no esteio
civilizacional apontado por Varnhagen, operavam a continuidade sobre bases interpretativas
voltadas à compreensão de interesses bastante práticos e circunstanciais, cimentados em
torno da corte por segmentos específicos da sociedade76.
Essa cautela historiográfica, não é, entretanto, replicada com a mesma facilidade na
esfera das práticas culturais. Neste campo, as interpretações históricas ainda tendem
substancialmente a enfatizar as dimensões de transformação, marcadas por múltiplas e
radicais rupturas, ensejadas pela presença dos Bragança no Rio de Janeiro a partir de 1808.
Concertam, de certa forma, com as interpretações que desde Caio Prado Junior frisam a
descontinuidade como marca da presença joanina no âmbito da economia e da política.
O foco voltado às manifestações culturais consideradas eruditas pode explicar
parcialmente esta inclinação historiográfica, atenta mais à penetração de novos referenciais
culturais do que à continuidade dos anteriormente correntes. São tomados como aspectos de
grande impacto para as sociabilidades e para a transformação do gosto na cidade do Rio de
Janeiro ao tempo dos Bragança, por exemplo, a construção do Real Teatro de São João, a
difusão das artes cênicas ou de musicalidades distintas daquelas praticadas desde o tempo
dos vice-reis77.
74 Historiador, doutor em História Social pela FFLCH/USP. Docente do Museu Paulista da USP e do Programa de
Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
75 Para uma síntese do debate, ver: COSTA, Wilma Peres. A Independência na Historiografia Brasileira. In: I stván Jancsó.
(Org.). Independência do Brasil: História e Historiografia. São Paulo: HUCITEC/FAPESP,
2006.
76 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. A interiorização da metrópole. In MOTA, Carlos Guilherme (org.). Dimensões 1822. São
Paulo: Perspectiva, 1972; LENHARO, Alcir. Tropas da moderação - o abastecimento da Corte na formação política do Brasil. São
Paulo: Símbolo, 1979; FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil
do Rio de Janeiro, 1790-1830, 2a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998 [1992]. Também: GORENSTEIN, Riva. Comércio
e política: o enraizamento de interesses mercantis portugueses no Rio de Janeiro (1808-1830). In: MARTINHO, Lenira Menezes;
GORENSTEIN, Riva. Negociantes e caixeiros na sociedade da Independência. Rio de Janeiro: P refeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural,
Divisão de Editoração, 1992 [versão editada de: Idem, Enraizamento de interesses mercantis portugueses na região Centro-Sul
do Brasil: 1808-1822: uma contribuição ao estudo do processo de estruturação da sociedade de Independência. Dissertação
(Mestrado em História), FFLCH/USP, São Paulo, 1978]; FLORENTINO, Manolo Garcia. Em costas negras: uma história do tráfico
atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro: séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
77 O estudo de maior impacto sobre as transformações culturais no Rio de Janeiro durante a estadia da Corte joanina é: SILVA,
Maria Beatriz Marques Nizza. Cultura e sociedade no Rio de Janeiro, 1808-1821. São Paulo: Nacional, 1977 (Brasiliana, 363).
Estudos mais recentes também enfatizando as transformações são, por exemplo: SCHULTZ, Kirsten. Tropical Versailles: Empire,
Monarchy and the Portuguese Royal Court in Rio de Janeiro. New York: Routledge, 2001, espec. cap. 4. MALERBA, Jurandir. A
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Contudo, acima de qualquer outro vetor da cultura, são a arquitetura e as artes
plásticas aquelas sempre lembradas como evidência maior do caráter altamente inovador que
revestiria a presença bragantina no Rio. Nesse sentido, a produção bibliográfica advinda
sobretudo de historiadores da arte deu grande ênfase à presença dos artistas neoclássicos
migrados de França após a derrocada napoleónica, como Grandjean de Montigny, os Taunay
ou Jean-Baptiste Debret. Trabalhos fundadores como os de Araújo Porto Alegre e Gonzaga
Duque, embora documentassem e de certa maneira valorizassem a produção artística
colonial de pintores fluminenses, apontavam ao papel decisivo dos neoclássicos no ensino
sistemático das artes materializado pela Academia 78 . Affonso Taunay, já no século XX
ressaltou de maneira mais radical o papel dos neoclássicos franceses e da Academia, no
sentido de que teriam introduzido na América Portuguesa as artes efetivamente de qualidade,
derivadas do conhecimento normalizado pela academia francesa e obviamente pela herança
clássica sob a qual criavam suas obras79.
No que tange especificamente à produção arquitetónica gerada pela Missão nas
décadas de 1810 e 1820 no Rio de Janeiro, é necessário lembrar que a mesma resumiu-se às
decorações efêmeras nas cerimónias de aclamação régia, ou aos edifícios da Praça do
Comércio e Alfândega e à sede da Escola de Belas Artes, erguidos na ortodoxia neoclássica de
Montigny. O neoclassicismo ganharia força plena apenas sob o reinado de Pedro II, mediante
a construção de obras públicas de grande porte que acabaram disseminando o novo gosto a
partir da associação do mesmo à personificação do estado imperial.
No que toca à Bahia, novamente o período joanino é apontado como uma inflexão na
cultura arquitetônica local, materializada por meio da construção da Praça do Comércio,
erguida segundo traços neoclássicos, mas sob vinculação estilística britânica e não francesa.
Apesar de tais restrições, a produção historiográfica privilegiou largamente esses
poucos edifícios neoclássicos, hiperbolizando sua relevância e impacto durante a estadia da
corte joanina e mesmo durante o primeiro reinado. Evidência disso é que, muito embora as
formas ditas barrocas e rococós tenham se estendido ao longo do século XIX na arquitetura
carioca, a produção dos historiadores até muito recentemente virava a página das heranças
luso-brasileiras, priorizando a árdua - e também quase inexpressiva quantitativamente atuação dos artistas neoclássicos franceses até pelo menos a década de 183080. Pouco se
atenta, por exemplo à reveladora opção de D. João VI em manter o projeto de ornamentação
rococó da capela real iniciada pelos carmelitas calçados no Rio de Janeiro, bem como a
mínima adesão às formas neoclássicas na ornamentação interna das demais igrejas cariocas
durante a primeira metade dos Oitocentos. Essas, ao contrário das numerosas igrejas
baianas reformadas segundo o gosto neoclássico ao longo do século XIX81, foram mantidas
segundo o gosto anterior, numa opção pela ornamentação barroca e rococó que se emendou,
na temporalidade, à difusão do neorococó na Corte, um revival advindo da França de meados
do XIX.
A atenção às formas eruditas da arquitetura lida por meio da introdução neoclássica
acabou por acentuar os traços de ruptura e não os de continuidade, embora esses fossem
largamente majoritários nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador, as maiores e mais
importantes do Brasil de então. Tomarei, entretanto, como eixo para debater a extensão do
impacto da família real portuguesa na esfera da cultura e, especialmente da cultura
arquitetônica, um tema secundário na historiografia - muito "menor" do que a introdução do
neoclassicismo. Tema este, aliás, que está sempre presente nas palavras de cronistas e
viajantes, ainda que de passagem. Trata-se do processo de transformação arquitetônica
motivada pelos editais de proibição do uso de rótulas na arquitetura do Rio de Janeiro em
corte no exílio -civilização e poder no Brasil às vésperas da Independência (1808-182 1). São Paulo: Companhia das Letras, 2006,
espec. caps. 2 e 3; MONTEIRO, Maurício. A construção do gosto - música e sociedade na Corte do Rio de Janeiro. São Paulo:
Ateliê Editorial, 2008.
78 Cf.: SQUEFF, Letícia. O Brasil nas letras de um pintor: Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879). Campinas: Editora da
Unicamp, 2004, cap. 4. CHIARELLI, Tadeu. Gonzaga-Duque: a moldura e o quadro da arte brasileira. In: GONZAGA-DUQUE
[Luiz Gonzaga Duque-Estrada]. A arte brasileira [1888]. Campinas: Mercado de Letras, 1995.
79 TAUNAY, Affonso dEscragnole. A Missão Artística de 1816. Rio de Janeiro: IHGB, 1912.
80 Os dois mais importantes compêndios de história da arte no Brasil publicados no último quartel do século XX, por exemplo,
seguem essa tendência: ARTE no Brasil. São Paulo: Abril Cultural, 1979; ZANINI, Walter (coord.). História geral da arte no Brasil.
São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles; Fundação Djalma Guimarães: 1983. Uma exceção inaugural ao foco demasiado
tendencioso à introdução do Neoclassicismo e empalidecimento das formas barrocas e rococós encontra-se em: VALLADARES,
Clarival do Prado. Rio Barroco. Rio de Janeiro: Bloch, 19 78. Essa obra, editada juntamente com seu par Rio neoclássico, foi a
primeira a evidenciar a longa produção de ornamentação de padrão estilístico barroco e rococó no Rio oitocentista. Uma análise
detalhada dessa produção foi editada mais recentemente em: ALVIM, Sandra P. de Faria. Arquitetura religiosa colonial no Rio de
Janeiro: revestimentos, retábulos e talha. Rio de Janeiro: Editora UFRJ;
IPHAN; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro: 1997.
81 Ver: FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. A talha neoclássica na Bahia. Rio de Janeiro: Versal, 2006.
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junho de 1809 e de Salvador em dezembro de 1810, algo, portanto, em diametral oposição
temática ao campo da arquitetura erudita focalizada pela historiografia82.
Artefato de origem mourisca disseminado na Península Ibérica durante a ocupação
muçulmana, as rótulas (treliças de madeira compostas de ripas cruzadas em diagonais)
foram comuns na arquitetura doméstica da América Portuguesa, tanto na forma de
tapamento de janelas e portas, quanto no de balcões cerrados -artefatos esses que apenas no
século XX passariam a ser designados muxarabis, por tradução aproximada do vocábulo em
árabe que designava esse tipo de balcão, até hoje existentes em cidades como o Cairo ou
Saana.
O arrancamiento das rótulas é sempre associado ao caráter inovador da presença
joanina e à eficácia de sua autoridade. Revela-se, exemplarmente, como mais uma
demonstração tópica do caráter de ruptura que revestiria a instalação da Corte na América.
Cumpre recorrentemente um papel de frisar a transformação radical da arquitetura comum
das cidades do Rio e Salvador, alinhando-se ao que a introdução das formas neoclássicas
implicaria para a arquitetura monumental e oficial.
Tomo, entretanto, esse processo de interferência da Coroa na arquitetura doméstica
não como uma evidência do caráter de ruptura ensejado pela estadia da corte portuguesa na
América e sim como uma manifestação emblemática do caráter necessariamente ambíguo da
corte joanina como fator de transformação das cidades, abordando os limites de sua
aplicação e matizado a capacidade transformadora do aparelho de Estado durante esse
período.
A aparente eficácia das autoridades instaladas no Rio de Janeiro e na Bahia,
especialmente da Intendência Geral de Polícia sob o comando de Paulo Fernandes Viana, em
operar uma reforma em princípio banal da arquitetura urbana é apontada basicamente por
dois vetores de discursos: aquele constituído por fontes de época, em especial memorialistas
como Luis Gonçalves dos Santos, o padre Perereca, que ecoa termos e razões do edital de
1809 e o cumprimento de seus prazos normativos, e John Luccock para o Rio de Janeiro, e o
periódico Idade d'Ouro do Brazil, para Salvador83; e aqueles discursos extemporâneos ao
período constituído pelos autores do século XX que abordaram essas ações da Coroa, como
Gilberto Freyre, Estevão Pinto, José Mariano Filho ou ainda mais recentemente Eduardo
Knesse de Mello84. Ambos serão aqui examinados sucintamente.
Os memorialistas enfatizam o sucesso do arrancamento das rótulas impetrado pela
Coroa como evidência de várias rupturas contra as práticas arquitetônicas anteriores
existentes na América Portuguesa. Uma delas diz respeito ao rompimento da aparência
bárbara que não se podia mais tolerar nas cidades da América depois da transmigração real.
"Gótico costume", para o padre Perereca, ou evidência da aparência "mourisca" que permitia
confundir Salvador com Alger (nos dizeres da gazeta a Idade d'Ouro do Brazil em 1811), a
proibição das gelosias que se abriam para fora, bem como dos balcões nos sobrados, seria
uma necessidade imperiosa ao decoro urbano. De fato, palavras como simetria, adequação de
prospectos, ordem regular, aformoseamento, melhor formalidade, "adorno e esplendor às
cidade e populações capitais do Reino" marcam os textos normativos de 1809 e 1810,
justificando a necessidade de alterar-se a fisionomia das cidades.
Compreendidas como "moda oriental" por Spix e Martius em 1817 85 , como
"esconderijo mourisco" pelo desembargador da Relação da Bahia João Rodrigues de Brito em
180786, ou ainda nos termos legais como "testemunho da condição de conquista e colônia",
"fúnebre e antiquada", as gelosias foram condenadas por serem "incômodas e inúteis,
82 Transcrevi os textos legais e examinei os termos e as referências que balizaram o estabelecimento de tais normas em:
MARINS, Paulo César Garcez. Através da rótula - sociedade e arquitetura no Brasil, séculos XVII a XX. São Paulo: Humanitas /
FFLCH / USP, 2001, cap. IV.
83 SANCTOS, P. Luíz Gonçalves dos. Memorias para servir à historia do Reino do Brazil: divididas em tres epocas da felicidade,
honra, e gloria; escriptas na corte do Rio de Janeiro no anno de 1821... Lisboa: Impressão Regia, 1825. LUCCOCK, John. Notas
sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil: tomadas durante uma estada de dez anos nesse país, de 1808 a 1818. São
Paulo: Livraria Martins, 1942, [1820]. Para Salvador, ver: SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A primeira gazeta da Bahia: Idade
d'Ouro do Brasil. São Paulo: Cultrix; Ins tituto Nacional do Livro, 1978, p. 155.
84 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos - decadência do patriarchado rural no Brasil. São Paulo: Nacional, 1936. Idem.
Ingleses no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1948. MARIANO FILHO, José. Influencias muçulmanas na arquitetura
tradicional brasileira. Rio de Janeiro: A Noite, [1943]. PINTO, Estevão. Muxarabis e balcões - ensaios sobre
esses elementos arquitetônicos nos quais se poderão ver trações de influência mourisca. Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 7, 1943. MELLO, Eduardo Knesse. A herança mourisca da arquitetura no Brasil. São
Paulo: FAUUSP, 1975.
85 SPIX J.; MARTIUS, C. Viagem ao Brasil: 1817-1820, 4a ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1981, [1823], v.1, p.
48.
86 BRITO, João Rodrigues de. Cartas econômico-politicas sobre a agricultura e o commercio da Bahia... Salvador: Governo
do Estado da Bahia, 1924 [1821], p. 61.
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desairosas e tristonhas ao prospecto público, costumes que desde muito tempo não sofrem as
populações cultas e de perfeita civilização" e que "demonstram a falta de civilização de seus
moradores".
Com o arrancamento compulsório e utilização de grades de ferro e vidraças,
afinavam-se a nova corte e a cidade da Bahia aos princípios legais e de decoro arquitetônico
que haviam estabelecido, desde 1793, o banimento das mesmas rótulas dos sobrados
portugueses, algo aliás já determinado na reconstrução da Baixa lisboeta a partir de 1759.
Outro fator de ruptura alcançado seria a vitória da Coroa sobre o poder dos
proprietários, os quais seriam finalmente submetidos à autoridade e à necessidades do
prospecto, devido à presença da corte. Séculos de esforços fracassados das câmaras em
normalizar a arquitetura das cidades teriam então o seu fim diante da presença da força
incontestável da autoridade real. O arrancamento das rótulas no Rio pode ser, assim,
associado à outra intervenção da Coroa, mediante decisão de 08 de outubro de 1810, que
obrigou as novas construções erguidas nas ruas que então se abriam na Corte a seguirem
alinhamento "conformes ao novo plano, para nellas se edificarem edifícios regulares, e de
uma só e igual symetria" (...) afim de se evitar que cada um edifique ao seu arbítrio"87.
Assim, materializava-se na América, por ação do príncipe regente e seus prepostos, o
resultado da própria transformação nos padrões edificatórios fomentado pela reconstrução
da Baixa lisboeta, e que vinham, aliás, sendo lentamente ensaiados no Além Mar pela ação
dos engenheiros militares. A rotineira presunção dos proprietários na América, cuja força
acabava por definir ruas e casas "semeadas", na clássica metáfora de Sérgio Buarque de
Holanda, tinham ponto de inflexão na ação da Coroa, que submetia velhas e novas
construções à ordem do rei.
O terceiro fator de ruptura associado à vitória da Coroa em submeter a arquitetura
urbana seria aquela que interrompia, finalmente, o recato doméstico a que se fiavam as
famílias e, sobretudo, as mulheres. Com o arrancamento das gelosias e balcões, o "ver sem
ser visto" permitido pelas grades de madeira -apontado por Luccock e tantos outros
memorialistas e viajantes -, que preservava o pudor familiar e feminino, seria finalmente
rompido, expondo as senhoras à vida urbana e inserindo-as nas novas sociabilidades
promovidas pela corte ilustrada.
Essa última manifestação de ruptura foi particularmente cara a certos autores do
pensamento social brasileiro do século XX como Gilberto Freyre e Estevão Pinto, pois
considerou-se que, desde o período joanino, o uso obrigatório de vidraças transparentes e das
delgadas grades de ferro teria sido capaz de conectar espaços até então opostos e
incompatíveis, materializados na oposição diametral do binómio casa/rua ou sobrado/rua.
As rótulas supostamente garantiam o recato e a antinomia desses espaços, de apropriações e
desempenhos igualmente opostos. Sua supressão seria, assim, um fator de conexão entre
dimensões que se expeliam mutuamente, significando mesmo uma manifestação de uma
ruptura com a própria ordem colonial havida nas cidades e vilas.
O crédito excessivo concedido pelas análises surgidas nas décadas de 1930 e 1940 o
impacto da corte joanina sobre à arquitetura doméstica carioca, seja por meio da crença nos
prazos expressos nas leis, pelas palavras laudatórias do padre Perereca ou por acatarem a
atenção exagerada à transformação expressa por Luccock, por Spix e Martius e outros
estrangeiros, acabaram por sobrevalorizar a eficácia dos textos normativos que se abateram
sobre o Rio em 1809. Solidificou-se, portanto, a possibilidade de que as múltiplas rupturas
apontadas acima ganhassem efetiva concretude, no que acredito ter sido decisivo a
interpretação historiográfica tradicional, que se esquivou de um exame cuidados de outras
séries documentais do período que pudessem confrontar as palavras de memorialistas, como,
por exemplo, as imagens que representavam espaços urbanos produzidas por estrangeiros na
primeira metade do século XIX.
Num certo sentido, pode-se mesmo aceitar que interpretações que se seguiram às
proposições de Gilberto Freyre em Sobrados e mucambos ou Ingleses no Brasil - e que
positivam a eficácia normativa e que preconizam a disjunção dos espaços da casa e da rua
anteriores ao arrancamento das gelosias - projetam para a sociedade colonial moldes de
comportamento espacial tão estanques quanto anacrónicos. Tal oposição seria mais uma
ambição de intelectuais do século XX, do que propriamente uma prática recorrente nas
residências das vilas e cidades da América Portuguesa, atravessadas por instabilidades de
87 Coleção das Leis do Império do Brazil, v.3, p.26.
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toda ordem que afetavam o desejo e a possibilidade de recato. Ao evitar essa turbulência,
aceitaram e enfatizaram que havia sim uma ordem, estável, rígida, reveladora de um padrão
de comportamento social que caracterizaria atemporalmente a experiência colonial
portuguesa na América - e que teria sido substituída por outra, derivada das sociabilidades
dos salões setecentistas aristocráticos e burgueses que se expandiam na Europa da
passagem dos séculos XVIII e XIX.
Além de proporem uma estável ordem na vida urbana colonial, a crença que tinham
na eficácia do poder regulador da Coroa em efetivar o decoro às cidades e povoações capitais
da América acabava por conferir a ela, e ao Estado, um poder e um desejo igualmente
anacrónicos, que as elites republicanas reclamavam para si no século XX e que intelectuais
como Gilberto Freyre e Estevão Pinto acabavam por ecoar.
O que escapa a essa positividade quanto à eficácia reguladora da Coroa - e a
subsequente substituição de uma ordem comandada pela casa por outra advinda da rua e do
espaço regulado pelo Estado - é certamente a imensa dificuldade em fazer valer esses
princípios legais, revelados por determinações legais subseqüentes e também pela seriação
das mencionadas imagens produzidas por estrangeiros no Rio de Janeiro e em Salvador ao
longo das primeiras décadas do século XIX.
Nesse sentido, procuro compreender que os limites de eficácia do aparelho normativo
da corte esbarrava na apropriação usual que esse artefatos - as rótulas
- tinham por grande parte do tecido social das maiores cidades do Brasil (para não dizer das
menores), tecido esse cujas condições de vida não foram substancialmente afetadas pela
presença joanina de modo a permitir a adesão às novas concepções arquitetônicas.
Como evidência inicial dessa dificuldade de fazer cumprir as determinações régias no
Rio de Janeiro têm-se a própria reedição do teor do edital de 1809, relativo às casas térreas
numa postura da Câmara carioca em 1823. Se aos sobrados foi mais acessível arcar com os
custos das transformações impostas pelo edital de 1809 (no que Gilberto Freyre viu como
resultado de uma evidente pressão britânica pela criação de mercado certo para ferro e vidros
encalhados pelo Bloqueio Continental), às casas térreas era a adoção do vidro muito mais
difícil, além de terem que abrir mão de uma artefato que mais mediava relações do que as
separava. Retomarei essa interpretação mais à frente.
Assim como a reedição normativa, a documentação iconográfica dos viajantes e
residentes estrangeiros permite constatar a grande freqüência de representações visuais da
cidade do Rio de Janeiro em que constam rótulas em guarda corpos de balcões e janelas de
abrir para fora muitos anos após a edição da norma de 180988.
Poderia-se supor que tais representações derivassem de uma atenção extremada ao
exotismo, àqueles mesmos traços mouriscos ou "não civilizados" mencionado na legislação
joanina os quais poderiam fascinar os viajantes iconógrafos de passagem rápida pelas
cidades. Poderiam, portanto, superlativizar o que seria eventualmente residual, acabando por
sugerir sua recorrência. Mas essa possibilidade, eventualmente plausível no caráter acessório
que a arquitetura tem nas composições de costumes sociais de iconógrafos como Debret e
Henry Chamberlain, é fortemente contrastada pelos artistas especializados na representação
visual da paisagem material das cidades e de sua paisagem como registro exato.
Esses viajantes iconógrafos tinham uma precisão quase absoluta na representação
arquitetônica, seja em escala, volumetria ou detalhes ornamentais. Foram viajantes
cientistas e há vários indícios de uso de câmara clara em vários deles, para tornar as
proporções o mais correspondentes à visão em perspectiva. Thomas Ender (em 1817) e
Charles Landseer (entre 1825 e 1827), William Burchell (1825) e podem ser agrupados nesta
tipologia de representação, visto que suas imagens são consideradas como documentos
visuais dotados de intensa fidedignidade, sobretudo se as comparamos com edificações ainda
hoje existentes. Há certamente, um esvaziamento das ruas para reforço das representações
da paisagem natural em segundo e terceiro plano e da edificada em primeiro -objetivos
centrais do trabalho dos mesmos.
Nesse sentido, a retomada da legislação proibitiva de rótulas em 1823 coaduna-se a
essas representações, que apresentam grande quantidade de balcões com rótulas e janelas e
portas térreas abrindo para fora, muitos anos após findo o prazo do edital da Intendência
Geral de Polícia publicado em 1809. Documentam a desatenção aos ditames normativos, a

88Para o levantamento exaustivo das ocorrências de rótulas nessa tipologia de fonte ver: MARINS, P.C.G. Op.cit, cap. V.
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inviabilidade de sua adoção ou mesmo a impossibilidade de prescindir desses artefatos por
grande parte dos cariocas.
O mesmo pode-se dizer de Salvador se tomarmos a aquarela de William Smith,
realizada entre 1832 e 1834, na qual percebe-se um trecho da ladeira do Taboão e dos
Cobertos Grandes em total desacordo com a legislação de 1810. Guarda corpos de rótulas
estendem-se por numerosos sobrados, localizados em ponto de imensa afluência social e de
grande visibilidade, visto que a ladeira era o principal logradouro de conexão entre as cidades
Baixa e Alta. Não havia, pois como as autoridades as ter ignorado, o mesmo podendo ser dito
de balcões, portas e janelas cariocas em ruas como da Alfândega (Ender), do Cano e de São
Jorge (Landseer), em largos como da Lapa (von Lõwenstern), de São Francisco de Paula, da
Misericórdia e novamente no da Lapa (Ender) ou em inúmeras construções do popularíssimo
Campo de Santana (Landseer), logradouro onde residira o próprio Intendente.
A razão da profunda continuidade de uso de rótulas, apesar das restrições legais
geradas pela Coroa, advém do fato de que, ao contrário do que se reputa tradicionalmente a
elas, tais artefatos serviam como mediadores entre casas e ruas. Sua manutenção não era
apenas um arcaísmo, um testemunho de desajuste às modas arquitetônicas, mas sim um
instrumento que permitia a comunicação entre tais espaços sem que se transgredisse a
necessária manutenção do recato - ainda que, aparentemente, este último fosse apanágio de
condição aristocrática e, sobretudo, senhorial.
As saídas femininas fortuitas noturnas, por exemplo, testemunhadas por todos,
incluindo o perspicaz de Luiz dos Santos Vilhena, era certamente algo que muitas se
obrigavam tendo em vista a impossibilidade de viverem como senhoras. Sem escravos para
servi-las, restava sair à rua rebuçada ou franquear conversas e olhares pelas rótulas que as
mostravam para o interlocutor e as escondiam para os que se aproximava indesejadamente.
Tal subterfúgio alcançava certamente brancas e pardas ou negras forras ou livres, todas
aproximadas na expectativa de serem tidas como senhoras.
As gelosias e balcões cerrados permitiam ver e ser visto, embora a curta distância.
Homens podiam, por exemplo, dialogar com mulheres, as quais mantinham-se numa
penumbra parcial que lhes possibilitava a retirada em caso de observação indiscreta. Além
disso, as precárias condições materiais dos interiores - as mesmas que Luccock lembrava
terem sido devassadas pelos que cumpriram envergonhadamente o edital de 1809 - poderiam
ser mais cautelosamente preservadas, evitand a demonstração de restrição financeira.
Imagens de Chamberlain, Debret, Theremin e von Lowenstern, sobretudo, fixam os
diálogos à janela, em que de alguma maneira a condição de recato era transgredida de forma
razoavelmente discreta. Fotografias de Gaensly tomadas em Salvador em plena década de
1860 registram a permanência das mesmas gelosias em casas térreas, assim como Militão
Augusto de Azevedo na São Paulo também o fazia na São Paulo das vésperas da riqueza
cafeeira.
Quando Malta, em 1907, fixou em fotografia um longo balcão de rótulas na rua do
Hospício (atual rua Buenos Aires) em pleno centro carioca, ou João do Rio, em suas crônicas,
testemunha a existência de folhas de rótulas em diversos pontos da cidade, ambos estão a
indicar que foi longa a permanência do uso do artefato na cidade do Rio de Janeiro. Se a Corte
em 1809, pressionada por interesses britânicos ou não, pelo medo de atentados ou pelo gosto
ilustrado, tenta abolir seu uso, mais difícil, senão impossível, seria transformar as condições
sociais que levavam a sua utilização.
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Quando o SPHAN tomba, como remanescentes finais do uso de rótulas na
arquitetura luso-brasileira, sobrados que usavam balcões de treliças como em Diamantina
(antiga biblioteca e a casa de Chica da Silva) ou Olinda (rua do Amparo e Pátio de São Pedro),
além de casas térreas em Tiradentes (casas térreas na rua do Rosário), Santa Rita Durão
(casa térrea da rua do Rosário) e Pilar de Goiás (rua da Cadeia), estava apenas coroando uma
percepção excessivamente positiva quanto à eficácia das normas de 1809 e 1810 no Rio ou
em Salvador. Nelas não havia mais rótulas a preservar, fruto de um processo longo e
turbulento de retirada ou desuso, como apontam, por exemplo, as fontes iconográficas
reveladas, em sua maior parte, paulatinamente ao longo do século XX. Se a corte de João VI
introduzira novos padrões - e nisso certamente reside um viés de ruptura -as práticas sociais
impuseram continuidades.
Nesse longo transcurso de tempo, muito mais do que abolidas devido aos prazos
abruptos exigidos pelas normas surgidas sob a presença joanina, ou à eficácia de seu
aparelho coercitivo, as rótulas foram perdendo sua função lentamente. Os novos padrões de
sociabilidade acabaram por se impor ao longo do Oitocentos nas áreas mais centrais das
grandes capitais litorâneas, ao mesmo tempo em que as populações que as utilizavam foram
sendo banidas para áreas urbanas menos evidentes ou suas casas passaram a adotar novos
padrões mediadores. E, sobretudo, caíra também a escravidão nos finais do século XIX,
rompendo um dos eixos chave para compreender a função do artefato nas pauperizadas
populações urbanas que as mantinham.
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A Exposição Nacional de 1908 e a produção da
identidade nacional brasileira
MARIA ELIZA LINHARES BORGES
Universidade Federal de Minas Gerais
A história complica nosso conhecimento do passado; a
comemoração a simplifica, já que seu objetivo mais freqüente
é o de nos fornecer ídolos a venerar e inimigos a abominar. A
primeira é sacrílega, a segunda, sacralizante. Tzvetan Todorov

Na manhã de 5 de julho de 1908, o Correio da Manhã satisfez uma das maiores
curiosidade de seus leitores que há quase um ano acompanhavam as notícias sobre aquele
que prometia ser o maior evento nacional preparado pela República. Dentre as matérias do
Suplemento de domingo89, um mapa textual explicava como ficara o novo perfil do bairro da
Urca. Escolhido para abrigar a Exposição Nacional de 1908, o local seria palco das
celebrações do Primeiro Centenário da Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas,
fruto do primeiro decreto assinado por D. João VI ao aportar em Salvador em 28 de janeiro de
1808.
A descrição do mapa da Exposição Nacional de 1908 era a maior evidência do ritmo
acelerado das obras em curso na Praia Vermelha. Entre o Morro da Urca e o da Babilônia
cerca de três mil operários transformavam uma paisagem antes quase deserta em um cenário
digno das Exposições Universais. Como elas, o evento prometia ser o kairós da República, já
que seria o momento oportuno para —fazer o Brasil do progresso conhecido dos brasileiros e
estrangeiros"90. Sob o olhar atento de engenheiros, arquitetos, desenhistas, projetistas e
mestres-de-obras, os trabalhadores executavam os planos traçados, ainda em 1906, no
gabinete do ministro das Indústrias, Viação e Obras Públicas91, Miguel Calmon du Pin e
Almeida, pela Comissão Diretora por ele instituída.
Não por acaso, o núcleo a referida Comissão foi montado com figuras e entidades de
peso no cenário nacional. Dentre elas, estavam nomes há muito identificados com o
paradigma urbanista em voga no chamado mundo moderno e civilizado. Este era o caso dos
engenheiros Aarão Reis (diretor da Comissão Construtora da Nova Capital de Minas Gerais,
1894-96) e Paulo de Frontin que há muito executava projetos urbanos na capital federal92,
ambos pertencentes ao Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Além deles, a Comissão
Diretora incluía representantes da Associação Commercial do Rio de Janeiro, da Sociedade
Geográfica do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Agricultura, do Centro das
Indústrias do Rio de Janeiro, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia
Nacional de Medicina. Figuras como Ruy Barbosa, o conde Candido Mendes e os poetas
Coelho Neto e Olavo Bilac também abrilhantavam a Comissão Diretora93. Se se leva em conta
a rede de relações de cada um de seus membros, pode-se supor que a concepção da
Exposição Nacional de 1908 transcendeu os espaços dos interesses acima listados. Vale
lembrar que a capital federal era o principal locus das discussões sobre o projeto
modernizador do país em pauta desde meados da década de 187094.
À tese sustentada pelo staff do governo de Afonso Pena e pela Comissão Diretora da
Exposição de 1908, de que as exposições representam, uma feição da política econômica nos
tempos modernos", [onde] a exibição em conjunto de todos os nossos recursos é necessidade
que se impõe periodicamente, tão grande como a do censo, acoplava-se outra que dizia ser
aquele um certame para realce de nosso nome e affirmação de nosso progresso, [além de ]
apresentar uma summa (sic) de nossa evolução durante um século"95.
EXPOSIÇÃO Nacional. Suplemento Ilustrado. Correio da Manhã. Rio de Janeiro Anno VIII, 5 de julho de 1908. p. 1
Idem, ibidem
91 Em 30/12/ 1906 o governo sancionou a Lei n. 16 17, que em seu artigo 35, parágrafo único, definia as bases para montagem
da Exposição Nacional. Sobre isso, ver: Center For Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project.
Ministerial Reports, 1821-1960. Ano 1908. p. XIV http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/hartness/minopen.html (site visitado em
out/2007)
92 TURAZZI, Maria Inez. Paisagem construída - fotografia e memória dos "melhoramentos urbanos"na cidade do Rio de Janeiro.
Dossiê Fotografia e Cultura(s) Urbana. Varia História. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em História/UFMG,
2006.pp. 64-78.
93 EXPOSIÇÃO NACIONAL. Correio da Manhã. Anno VIII, Rio de Janeiro, 5 de julho de 1908.p. 1
94 Sobre essas questões, ver o estudo sobre a Livraria e o Almanaque Garnier em : DUTRA, Eliana R. de F. Rebeldes Libertários
da República - história e identidade nacional no Almanaque Brasileiro Garnier, 1903-1914. Belo Horizonte: Ed da UFMF, 2005.
95 Idem, ibidem para ambas citações
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A que se colocava no momento dizia respeito à maneira de fazer com que a Exposição
Nacional de 1908 pudesse efetivamente atingir seus objetivos dentro e fora do país.
Freqüentadoras que eram dos mercados externos, as elites dirigentes brasileiras sabiam dos
resultados positivos dos crescentes investimentos em propaganda feitos principalmente nos
países europeus. A participação de produtores e comerciantes nacionais nas Exposições
Universais também evidenciava o quanto as premiações e menções honrosas recebidas se
desdobravam em dividendos financeiros e acordos comerciais. Era preciso fazer do centenário
da chegada da Corte Portuguesa a ocasião para mostrar que o Brasil pitoresco96 — que
realçava quase que somente o lado exótico do país — se desfazia com a mesma rapidez com
que caminhava o Brasil moderno.
Para atingir os objetivos almejados, definiu-se que o Estado e as entidades de classe
capitaneariam a publicização do Brasil moderno. Sua legitimação contaria com o poder
persuasivo da propaganda visual disponível no período. Afinal, o país que os olhos
estrangeiros e nacionais estavam acostumados a ver era feito de gente cordial e hospitaleira,
mas também de paisagens urbanas desprovidas de infra-estrutura, e o que era pior: cheias de
negros e negras de ganho transitando por ruas e esquinas desalinhadas e sujas.
No plano interno, frescas eram as lembranças negativas da história recente que
incluía a guerra de Canudos, o "bota abaixo de Pereira Passos", as críticas internacionais à
situação dos imigrantes europeus no Brasil. Desanimador era o alto índice de mortes
semanais provocado pelas epidemias que a equipe de Oswaldo Cruz não conseguia debelar;
precárias eram as vias de comunicação que dificultavam a consolidação do mercado interno
nacional. Vivas eram as clivagens entre e intra-elites regionais, acirradas em grande parte
pela política protecionista do governo federal que favorecia o setor cafeeiro; enormes eram as
desigualdades sociais nesse país de longa herança escravista.
Se não havia como negar tal realidade; podia-se, isso sim, destacar os indicadores dos
"esforços" público e privado de stinados à superação dos obstáculosao progresso nacional.
Quem não reconheceria os desdobramentos da estabilidade econômica iniciada no governo
Campos Sales e continuada nas administrações subseqüentes? Não era ela garantia do
aumento da quilometragem das ferrovias nacionais; das reformas dos portos; do crescimento
da economia de exportação; da vitalidade do comércio, visível na capital federal e em outras
cidades do país; do aumento das indústrias e das entradas de capital e mão-de-obra
estrangeira? Por que não publicizar, de forma sistemática, os resultados positivos da reforma
urbana e higienista do Rio de Janeiro, concluída na administração de Pereira Passos? Por que
não mostrar os espaços cosmopolitas freqüentados pelo público smart ou up to date (como se
dizia na época) daquela que já fora batizada como a Cidade Maravilhosa?
Este foi o conjunto práticas escolhido para qualificar o novo discurso identitário
nacional. Para celebrá-lo decidiu-se rememorar o ato de Dom João VI que marcava o fim da
clausura do território português na América e sua conseqüente abertura ao restante do
mundo. E, para publicizá-lo, investiu-se no uso de diferentes tipos de comunicação visual.
Cada um, segundo seu suporte e de acordo com o público a que se endereçava, destacava um
ou outro componente da tese do Brasil moderno.
A Co mi ssão D i re to ra e o n o vo discu rso i den ti tári o n aci on al

Numa federação dominada por regionalismos e tensões entre e intra-regionais97 ,
pensar o todo era o primeiro desafio a ser enfrentado. Ciente disso, o presidente da República
fez com que a nomeação da Comissão Diretora se desse no gabinete do Ministro das
Indústrias, Viação e Obras Públicas. Alem de fazer do governo federal o regente dos trabalhos
que, conforme palavras do ministro Miguel Calmon, deveria — realçar o nosso nome e a
affirmar nosso progresso"98, o simbolismo embutido no ritual de nomeação da Comissão
Diretora indicava a necessidade de suspensão, ainda que temporária, das tensões e
Cabe destacar que o modelo de identidade nacional proposto pelas elites republicanas se contrapunha àquela construída ao
longo do século XIX e que devia muito à visão dos viajantes estrangeiros que aqui estiveram. Sobre as representações do Brasil
pitoresco, ver o belo trabalho de SEGALA, L. Victor Fronde et le projet photographique du Brésil Pittoresque. Colloque
International "Voyageurs et images du Brésil". MSH-Paris. 2003. Table:Missions Artistiques et espéditions scientifiques. XIX
-début de XXe siècle. http://www.chairesergiobuarque.msh-paris.fr/pdf-voyageurs/interv3.pdf (consultado entre maio e junho
de 2007)
97 Sobre essas questões, ver: VISCARDI, Claudia Maria R. O Teatro das Oligarquias: uma revisão da política do café com leite.
Belo Horizonte: C/Arte, 2001
98Center For Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project. Ministerial Reports, 1821-1960. Ano
1908. p. XIV http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/hartness/minopen.html (site visitado em out/2007).
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idiossincrasias regionais. Pressupunha a execução de uma pauta de trabalho sintonizada
com os interesses nacionais.
O primeiro ato da Comissão foi a escolha do local da Exposição. Após se debruçar
sobre o mapa da capital federal e examinar cinco propostas saídas das diferentes entidades
que a compunham, ela apresentou ao Ministro das Indústrias, Viação e Obras Públicas as
razões da escolha do bairro da Urca. Acessível por terra e mar, o local se inseria num
"itinerário terrestre [localizado] dentro da zona mais bella da cidade e o marítimo,
conhecido por limitado número de pessoas, apresentará encantos surprehendentes. (...)"n
Conversações prévias indicavam o interesse do empresário carioca Otávio da Rocha
Miranda em estabelecer parceria com o poder público municipal para viabilizar uma linha de
"auto-ônibus" saindo da Praça Mauá e passando pelas áreas remodeladas da capital federal
até chegar à Praia Vermelha. Por mar, os visitantes eles iriam do "caes Pharoux á Praia da
Saudade". E, como dito na época,

11

VANTAGENS do Local escolhido. Correio da Manhã. Anno VIII, n.2547. Domingo, 5 de julho de 1908.

não era somente o trabalho de Deus que, discretamente aproveitado, poderia
proporcionar ao visitante os maiores gozos esthéticos: havia também o trabalho do homem —
o trabalho de muitas gerações desde a época colonial: a velha fortaleza em parte transformada
mais tarde na Escola Militar, permitindo que se mantivesse uma tradição através de três
séculos e que agora se transmuda em Palácio da Indústria99.(grifo nosso)
Uma vez definido o local da Exposição, a Comissão Diretora tomou duas outras
medidas para divulgar, dentro e fora do país, o potencial hídrico, agrícola e industrial
brasileiro. Foi nesse contexto que se concretizou uma antiga demanda da Associação
Commercial da capital federal: a criação do Museu Commercial do Rio de Janeiro. Ele não
apenas integraria o Brasil no circuito dos Musées Commerciaux europeus, como também
seria um espaço permanente de exposição dos produtos nacionais e ainda daria suporte à
preparação da Exposição Nacional100.
Inicialmente instalado em uma sala da referida Associação, em 9 de março de 1907,
ele foi simbólica e "solemnemente reinaugurado" em um palacete no n. 153 da principal
artéria do Rio reformado: a Avenida Central. Entre 1907 e 1908, a direção do Museu abriu
suas salas para um ciclo de conferências sobre a economia e a vida cultural do país, proferido
por intelectuais, diplomadas, políticos e exportadores brasileiros. Simultaneamente, reuniu e
expôs, in natura, coleções de produtos agrícolas e industriais de diferentes estados do país.
Suas salas também abrigaram diversas exposições fotográficas, onde a cultura dos Álbuns
Fotográficos de Cidades se encarregou de mostrar as "modernidades" de capitais e cidades
brasileiras. Em 14 de julho, a Revista da Semana noticiou a montagem de
uma bela exposição photográphica , em trabalhos de ampliação, [feitos] pelo
habilíssimo artista Sr. Augusto Soucassau e destinados a figurar no pavilhão de Minas, na
Exposição Nacional. São todos de assumptos mineiros, paysagens e costumes101.
É provável que essas imagens fizessem parte do Álbum dos Municípios de Minas
Gerais, projetado pelo irmão de Augusto Soucassau, o empresário e fotógrafo Francisco
Soucassau, falecido em Portugal em 1904.
Para o que nos interessa, importa destacar os ecos, fora da capital federal, da
movimentação dos salões do Museu Commercial do Rio de Janeiro.Diariamente o jornal
oficial do governo mineiro: o Minas Gerais, reproduzia as notícias dos eventos realizados nos
salões do Museu. Assim como nos demais estados da federação, o poder público mineiro e
suas elites esforçavam-se para apresentar o lado moderno da terra mineira. A preparação de
álbuns fotográficos, feitos por fotógrafos de renome no estado, como Raimundo Alves Pinto e
Olinto Belém, destacava o que havia de mais novo e moderno em seus "campos de cultura, em
suas fábricas e cidades". No campo das bellas artes, as te las de pintores como Onório
VANTAGENS do local escolhido. Correio da Manhã Anno VIII, Suplemento de Domingo, 5 de julho de 1908. p. 1 e 2.
Sobre os Musées Commerciaux europeus e o Museu Commercial do Rio de Janeiro, ver: BORGES, Maria Eliza L.
Representações do Brasil Moderno para ler, ver e ouvir no circuito dos Museus Commercial Europeus, 1906 a 1908. História Revista do Programa de Pós-Graduação em História. Franca/ São Paulo: UNESP, v.26.n.02, pp. 92-177
101 EXPOSIÇÃO photografica. Revista da Semana. 14 de julho de 1908. p. 13.
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Esteves, sobre Ouro Preto e Juiz de Fora eram expostas nos salões de Belo Horizonte antes de
seguirem para o Museu Commercial e posteriormente para a Exposição Nacional. Pouco a
pouco o público mineiro ia sendo preparado para ver, crer e se sentir parte do Brasil moderno.
Em outubro de 1907, o governo federal e a Comissão Diretora da Exposição Nacional
voltaram sua atenção para o público estrangeiro. Criou-se, nessa data, o
Serviço de Propaganda e Expansão Económica do Brazil no Estrangeiro, alocado em um
escritório no Boulevard d'Baliens em Paris102. Em menos de um ano esse bureau distribuiu
139.127 livros e opúsculos; 241.847 mapas diversos e mandou editar, em Paris, 1.814.337
cartões postais e pequenos reclames sobre os produtos brasileiros, assim organizados:
29.000 exemplares em francez, inglez, allemão, italiano, russo e polaco das Bases
regulamentares para o serviço do povoamento do solo; 16.000 exemplares em francez, inglez,
allemão e italiano da Carta geographica do Brazil; 50.000, nos mesmos idiomas da Carta do
Brazil com indicação das vias férreas e de navegação; 120.000, nos mesmos idiomas da Carta
do Brazil com indicações das principaes producções de cada Estado: (....) ; 1.605.000 cartões
postaes com vistas da capital federal e dos Estados; 100.000 cartões colloridos de
propaganda do café: e 300.000 papeis matta-borrão com reclames sobre o café brasileiro (...);
além dessas publicações, muitos milhares de exemplares de outras obras taes como: Le Brésil
et ses limites actuelles, do Dr. Oliveira Lima; Naturalizations des étrangers au Brésil; O Brazil:
suas riquezas naturaes e suas industrias, editado pelo Centro Industrial do Brazil; El Brazil,
de Bernades, Amanak Moderno, de Castro Moura, etc103.
Se no exterior uma enxurrada de informações textuais e visuais era distribuída em
lugares estratégicos para a economia brasileira, como as embaixadas, as firmas de
importação e os Musées Commerciaux, por exemplo; internamente, durante meses e meses os
membros da Comissão Diretora alimentaram a imprensa carioca para que ela publicizasse os
trabalhos em curso no bairro da Urca e as atividades culturais realizadas no Museu
Commercial do Rio de Janeiro.
Quando a Exposição Nacional de 1908 foi efetivamente inaugurada em 11 de agosto,
os segmentos médios urbanos, sobretudo das capitais estaduais, estavam completamente
mobilizados para participar daquela que diziam ser a maior demonstração "de nossa evolução
durante um século"104.
Uma das melhores evidências de que a relação entre Brasil moderno e Exposição
Nacional de 1908 tinha sido incorporada por seu público-alvo: os setores médios urbanos,
está nas páginas de anúncios dos jornais de grande circulação da época. Apenas para
exemplificar, escolhemos duas da tantas propagandas publicadas no Correio da Manhã entre
maio e outubro de 1908105. À medida que se aproximava a data da inauguração da Exposição
Nacional, o termo Exposição se afirmava como chamariz para os leitores, isto é, encabeçava a
propaganda de inúmeros anúncios do comércio da capital federal. Em geral tinham o seguinte
tom:
EXPOSIÇÃO NACIONAL

COMPANHIA MANUFACTORA PROGRESSO

64 Rua da Assembléia 64

CIGARROS DA MARCA "ÁGUIA"

Aos senhores fumantes dos saborosos e afamados cigarros Carmelitas, Turf, Dandy,
Bandeirinhas, D. Carlos, Bonsack, Salutares, Morcege previne que em cada carteirinha ou
maço se encontrará um aviso, que a apresentação de 50 destes avisos com carteirinha dá
direito a um lindo alfinete commemorativo da actual exposição nacional
Decreto-lei n. 6688, de 3 de outubro de 1907.Center For Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization
Project. Ministerial Reports, 1821-1960. Ano 1908. p. XIV e 1909-1 p. 76.
103 Idem, ibidem.pp. 181-184.
104 Idem, ibidem
105 Nossa pesquisa no Minas Gerais, órgão do estado de Minas Gerais, indica que suas matérias eram, em grande parte, uma
re-edição do Correio da Manhã. Provavelmente, o mesmo acontecia com a imprensa de caráter mais oficial em outros estados do
país.
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No sorteio realizado no dia 31 de agosto, foram premiados os Srs... (seguia uma lista com os
nomes dos premiados)
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Em ambos "reclames" a expressão Exposição vem em negrito, caixa alta e é disposta
no centro do anúncio. No primeiro, o anunciante aliou a data da inauguração da Exposição
Nacional: 11 de agosto, com "os preços de occasião" para venda de roupas para senhoras.
Observe que o anúncio é de 09 de agosto. No segundo, foi usada outra estratégia para atrair a
atenção dos leitores: era sorteado um lindo alfinete commemorativo da actual exposição
nacional. Este anúncio, de setembro/1908, corresponde ao período de maior afluxo de
visitantes à Exposição Nacional. Ainda que diferente do primeiro anúncio, ele manteve o
padrão da composição visual: uso das palavras-chave em negrito, caixa alta e devidamente
centralizadas na página.
A divulgação do mapa do cenário da Praia Vermelha foi outra estratégia utilizada para
O mapa da Exposição Nacional de 1908: o passado que o presente criou

Fig. 01: Mapa da Exposição Nacional de 1908
Fonte:

garantir que o público da Exposição pudesse assimilar os simbolismos nela contida.
A partir do subtítulo Denominações de avenidas, ruas e praças, o Suplemento
ilustrado da edição de 5 de julho de 1908 do Correio da Manhã deu início à descrição da
toponímia destinada a transportar o visitante da Exposição Nacional para uma viagem
ordenada em dois tempos históricos: o da formação e o do desenvolvimento da identidade
nacional brasileira. Antes de entrar na Praia Vermelha era preciso apreender o significado do
que se veria.
A seqüência de datas que nomeavam praças, avenidas e ruas, conjugava as duas
principais funções da cartografia histórica: orientar espacialmente o usuário e ensiná-lo a
interpretar o espaço cartografado de acordo com os objetivos de seus organizadores. Seguindo
uma ordem de grandeza espacial, os idealizadores da nova paisagem da Praia Vermelha
atribuíram aos morros da Urca e da Babilônia as datas que celebravam a descoberta da
América e do Brasil, respectivamente. Simbolicamente protegida pela presença dos Impérios
Coloniais Ibéricos no chamado Novo Mundo, a área interna da Exposição Nacional foi divida
em diferentes momentos celebrativos da formação da nação brasileira.
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Vale lembrar que a viagem proposta começava fora do parque da Exposição. De barco,
bonde ou de automóvel, o visitante-viajante faria um trajeto dentro das áreas remodeladas da
capital federal, passaria por uma Porta Monumental, inspirada no portão de entrada da
última Exposição Universal de Paris e, finalmente, seus olhos se deparariam com o que havia
de mais moderno na época.
Um guia a ser feito por Ruy Barbosa iria orientá-lo espacial e simbolicamente na
viagem programada com todos os detalhes desde 1906. Vejamos. À exceção das praças João
Caetano e Carlos Gomes, avenidas e até cinqüenta metros de largura seriam cortadas por
ruas também largas e retilíneas, bem ao estilo do paradigma urbanista iniciado por
Haussmann. Seus nomes, no entanto, remeteriam o viajante para datas que traduziam
momentos significativos da história nacional. Não por acaso, a narrativa iniciava-se na rua 26
de Janeiro que comemorava o triunfo português sobre o último reduto de seus
inimigosholandeses, ocorrido em Campina da Taborda, local considerado um marco do
movimento nativista brasileiro.
Seguindo a tradição da historiografia fundada por Francisco A. Varnhagem, o
restante das avenidas e ruas completava a narrativa de uma história nacional cordial,
fraterna e incruenta. Para tanto, celebravam-se datas como a da "libertação dos índios do
Brasil, por Pombal"; da assinatura da Lei do Ventre Livre; do 13 de maio de 1888, então
considerado "o dia da confraternização de todos os brasileiros"; do Dia do Fico, da
independência, para então culminar no dia da Proclamação da República. Sem disputas nem
tensões, a cartografia do Primeiro Centenário da Abertura dos Portos Brasileiros às Nações
Estrangeiras privilegiou a dimensão celebrativa da memória. Ou seja, ao simplificar o
passado, sacrilizou-o107.
Na realidade, essa narrativa cartográfica, traduzia o sentimento de pertencimento da
Comissão Diretora às tradições de um mundo civilizado, branco e letrado. Mas atenção: o que
a Exposição oferecia era um aprimoramento dessas tradições. Além de ver de perto a
diversidade da riqueza nacional, exposta in natura e em fotografia nos diferentes pavilhões, os
visitantes teriam à sua disposição dois restaurantes, um edifício dos Correios e Telégrafos,
uma Estação de Bonde; uma Inspetoria de Matas; um edifício destinado ao Corpo de
Bombeiros e outro ao Jornal da Exposição; um Posto de Saúde; e salas para apresentação de
peças teatrais, concertos, operetas e conferências, um cinematógrafo, áreas destinada à
jardins, exposição de animais, um parque infantil e um enorme chateau ã"eau colocado ao
final da avenida central, dentre outros atrativos. Os percursos das praças, avenidas e ruas
repletas de novidade e que rememoravam eventos do passado e apresentavam as conquistas
do presente, podiam ser feitos à pé, de bonde, em "coches" puxados por animais ou sobre as
rodas dos automóveis, quatro deles importados pelo governo federal especialmente para o
traslado das autoridades.
À noite, fogos de artifícios reproduziriam os espetáculos pirotécnicos que haviam
encantado os visitantes das Exposições Universais em Londres, Bruxelas, Paris e outras
cidades da Europa. Uma sessão de fogos de artifícios, intitulada "Fogos Colossais" foi
preparada para a noite da abertura. Nela,
aparecerão os retratos de Don João VI e do Visconde de Cayrú, a quem devemos a
abertura dos portos ao commercio internacional (...). Também será queimada uma peça de
fogos representando o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, segundo o
quadro de Victor Meirelles. No dia 15 de agosto, outra peça, também inspirada no quadro de
Victor Meirelles, representaria a Primeira Missa108.
Quando suas luzes cessassem, 15.000 lâmpadas elétricas, sendo 8.020 coloridas109,
instaladas entre o Morro da Urca e da Babilônia, garantiriam a continuidade de uma festa
orçada em 5.000 contos (que foi considerado uma fortuna para a época), prevista para durar
cerca de 100 dias e receber em torno de
5.000 visitantes110.
Dentre as novidades ali expostas, um enorme volume de cartões-postais, folhetos,
envelopes, mapas, livretos, etc, foi confeccionado especialmente para reafirmar a crença no
Brasil moderno. De posse deles, os visitantes comunicavam a amigos e parentes distantes,
sua participação naquele espetáculo da modernidade brasileira.
107
108
109
110

TODOROV, Tzvetan. Memória do mal. Tentações do bem - indagações sobre o século XX. São Paulo:ARX, 2002.
OS QUINZE fogos colossaes. Correio da Manhã. Anno VIII. Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1908.p. 3
EXPOSIÇÃO Nacional. Correio da Manhã. Anno VIII, Rio de Janeiro, 7 de julho de 1908.p.2.
A EXPOSIÇÃO. Correio da Manhã. Anno VIII, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1908.p.1.

177

A vi su ali dade do parqu e da Ex po si ção Naci o n al de 1908

Em 1906, o ministro das Indústrias, Viação e Obras Públicas solicitara à Comissão
Diretora que os expositores enviassem, "sempre que possível, photografias de fábricas,
usinas, campos de cultura, etc", para figurarem ao lado das exposições in natura dos
produtos nacionais111. Suas palavras reconheciam a capacidade da linguagem fotográfica,
para comunicar e, sobretudo, presentificar o Brasil disperso em seus 8.514.214 Km2.
Entre 30 de agosto e 27 de setembro, o movimento do edifício dos Correios e
Telégrafos da Exposição Nacional registrou o envio de 334 telegramas, 240 cartas, 2.837
cartões-postais e 104 impressos. Verdadeiros ou não, esses números, cuja variação desde 11
de agosto é pequena112, eram estampados nos jornais cariocas e depois reproduzidos na
imprensa dos estados. Além de estimular o fluxo de visitantes, eles eram sistematicamente
utilizados para desautorizar os argumentos da oposição que não deixava escapar sua
preocupação com os altos custos de tão "ephemero certamem" diante das enormes carências
do país113.
Para cada pavilhão inaugurado, a imprensa noticiava a chegada do presidente da
República e de sua comitiva. Nas páginas dos jornais e revistas cariocas eram montadas
composições fotográficas com "flagrantes" do cotidiano das autoridades nacionais e
internacionais no parque da Exposição. Internamente, fotógrafos de diferentes lugares
instalavam seus aparelhos para personalizarem a participação dos visitantes. A cada
domingo, fotografias assinadas por Augusto Malta (o fotógrafo oficial da prefeitura do Rio de
Janeiro), ou contendo a marca d'água da firma do fotógrafo Luis Musso, dentre outros, eram
estampadas nas páginas do Suplemento Ilustrado do Correio da Manhã.

Fig2: Pavilhões de Minas Gerais (à esquerda) e de São Paulo (à direita) Fonte: Museu
Histórico Nacional. Coleção: Miguel Calmon du Pin e Almeida

Simultaneamente os leitores cariocas acompanhavam as notícias sobre os almoços e
Five O'clock Tea, onde as elites se congratulavam, fechavam negócios e acordos políticos.
Nessas ocasiões, a rotina do espetáculo, já incorporada pelos visitantes, levava-os a engrossar
a multidão que via e aplaudia as rajadas de canhões, batalhas das flores, desfiles de carros;

Center For Research Libraries. Brazilian Government Document Digitization Project. Ministerial Reports, 1821-1960. BASES
para a organização de uma Exposição Nacional em 1908.1906. p.27.
112 A soma destes dados foram extraídos de diferentes matérias do Correio da Manhã.
113 Sobre essas questões, ver as matérias do Correio da Manhã de 05 de julho a 30 de setembro de 1908.
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fogos de artifícios e competia por espaço nas "singelas salas" de apresentação de operetas e
filmes sob re as riquezas regionais, exibidos no Cinematógrapho da Exposição.
Além dos espetáculos pirotécnicos, já mencionados, os rituais de inaugurações dos
pavilhões de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Santa Catarina foram
marcados pela distribuição de diversos produtos. O mesmo aconteceu no Pavilhão dos
Estados, onde se concentrava a exposição dos produtos dos demais estados. Em todos eles,
os recursos publicitários mobilizavam a conexão entre olhos, ouvidos, boca e tato. Dito de
outro modo: enquanto os olhos passeavam pela profusão de suportes contendo imagens dos
produtos nacionais, alocadas nas paredes dos pavilhões, sabores e aromas distintos
cativavam os visitantes que eram convidados a provar diferentes tipos de cafés, chás, doce de
leite, queijos, dentre outras guloseimas dos diferentes estados brasileiros. Em meio a essa
festa, alguns estados seguiam o exemplo do Serviço de Propaganda e Expansão Econômica do
Brasil no Estrangeiro, isto é, distribuíam uma profusão de representações visuais aos
visitantes de seus stands. Este foi, por exemplo, o caso da Bahia que, ao inaugurar seu
pavilhão, disponibilizou 50.000 cartões postais com 40 vistas de cidades da Bahia, retratos de
homens ilustres do estado, memórias e mapas de municípios baianos114.
Embalados em envelopes que combinavam diferentes linguagens visuais, estes
artefatos criavam uma rede de múltiplas linguagens destinada a "congregar as forças
esparsas do país para fazê-lo conhecido dos brasileiros"28.

Uma parcela seleta do público da Exposição foi presenteada com álbuns fotográficos,
os Álbuns dos Estados, produzidos especialmente para a ocasião. Ainda que o espaço deste
artigo não nos permita analisá-los, vale a pena lembrar: como um atlas que classifica, ordena
e constrói representações miniaturizadas de um território, os álbuns dos estados narravam a
saga das regiões retratadas. Em texto bilíngüe (português e francês) nas primeiras páginas,
as fotografias, neles dispostas, dialogavam com a geografia enquanto documentavam as
partes consideradas mais relevantes da economia dos estados. Hoje, nos acervos dos museus
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ou nas estantes privadas das famílias tradicionais dos estados, eles se transformam em
semióforos, isto é, em artefatos resignificados115.

Fig 03: capa de um dos Álbuns Fotográficos da Exposição Nacional de 1908 Fonte:
Museu Histórico Nacional. Coleção: Miguel Calmon du Pin e Almeida

Para finalizarmos, cabe indagar: a que frações da população brasileira foi endereçado
o novo discurso identitário nacional expresso nas diferentes atividades da Exposição Nacional
de 1908?
Com os pavilhões abertos à visitação de 13 horas às 20horas, a Exposição mantinha
sua área externa, bem como bares, cafés e restaurantes abertos de 10 as 01 da madrugada. O
publico que aí circulava pagava um ingresso que variava entre 500 e 1.000 reis, sendo que no
dia da inauguração, nas quintas feiras, vésperas de feriado ou dia santo os bilhetes custavam
2.000 reis. 400 reis era o valor de um exemplar da revista Fon Fon; um paletó de alpaca
listrada custava 6.000 reis, portanto, 3 vezes mais que o valor da entrada em dias especiais.
Nas notícias do dia a dia da Exposição, as seções especiais da imprensa local informavam aos
leitores os dias, horários e os locais onde um percentual de ingressos era facultado aos
estudantes do ensino superior da capital federal. Simultaneamente o governo federal se
responsabilizou pela redução dos preços das passagens da Central do Brasil e da Companhia
Loyde Brasileiro para estimular o envio dos produtos estaduais para os pavilhões da Praia
Vermelha. Estados como Minas Gerais, São Paulo e Bahia organizaram excursões de
estudantes para o Rio de Janeiro. Notícias do Correio da Manhã, de 1° de julho de 1908,

POMIAN, Krzystof. História cultural, história de los semióforos. In: -RIOUX, Jean-Pierre e SRINELLI, Jean-François. Para
uma história cultural. México: Taurus, 1999. pp. 79-108.
115

180

atestam a precariedade da rede hoteleira da capital federal que, embora interessada em
receber os visitantes de outros estados, não dispunha de acomodações suficientes.
Em outubro de 1908, portanto dois meses depois da inauguração oficial do evento,
uma noticia da revista Fon Fon chama a atenção para a dimensão excludente do eve nto
quando diz: "falta porém uma cousa , uma ação de justiçaque foi prometida, mas até agora
não se realizou:- a entrada franca aos operários do bello recinto da Praia Vermelha116. Mas o
ponto facultativo nas repartições públicas da capital é um forte indício de que o governo e a
Comissão Diretora da Exposição Nacional entendia que o funcionalismo público precisava ver
e crer no Brasil moderno.
Enquanto as celebrações aconteciam, não se podia negar uma série de evidências das
margens da nação que fazia, apenas na capital federal, uma média de 231 óbitos por semana.
Alijados dos rituais comemorativos, os operários da Light e da Companhia de Gás, no Rio de
Janeiro e os trabalhadores das Docas do porto de Santos convocavam seus companheiros
para uma greve geral. Para controlá-los, o governo intermediava as negociações, ao mesmo
tempo em que enviava tropas do exército para substituir os grevistas e impedir os piquetes.
Aqui e ali, pequenas notas da imprensa indicavam as fragilidades do mercado interno
nacional consubstanciadas principalmente pela vias de comunicação férrea e rodoviária para
ligar sertão e litoral, assim como pelas altas taxas para embarque e distribuição dos produtos
nos principais portos de exportação.
Mesmo elegendo o urbano como locus privilegiado do progresso brasileiro, os
idealizadores do Brasil moderno não puderam negar sua sustentação rural. Se as lentes de
Augusto Malta, das firmas dos fotógrafos Luis Musso e J. Buscagli, de Valério Vieira, Olinto
Belém, Raimundo Alves Pinto, Francisco Soucassau, dentre outros, se empenhavam em
desmontar a memória visual do Brasil pitoresco, sua produção de Chapéus de palha e feltro,
gorros e bonés de lona, espartilhos,
esporas, estribos, alpercatas de lona, sapatilhas de couro ............. ( .... ) borracha, acapú,
angelin, araribá, cedro, cerejeira, jacarandá, jequitibá, páu brasil, pau rosa, pau setim, café
em grão de varios typos, feijão, farinhas diversas, cervejas, vinhos, algodão, conserva de
fructas, produtos pharmaceuticos, móveis, chocolate, pano crú, pano alvejado, seda
animal, artefatos de ferro, schisto betuminoso,
cimento.......117,revela-nos um país fortemente agrícola, feito à mão; com grandes
dificuldades para participar, vantajosamente, da nova divisão internacional do trabalho.
Em que pese tais evidências, é importante assinalar que nos anos posteriores à
Exposição Nacional o comércio, sobretudo, da capital federal soube fazer render os prêmios
recebidos durante o evento. Em 1923, a firma Moinho de Ouro, de propriedade de Adopho
Freire & Cia, instalada no número 02 da rua Luiz de Camões e fundada em 1899 no Rio de
Janeiro, publicou um catálogo de seus produtos. Na capa e na contra-capa, seu proprietário
estampou a relação de prêmios e menções honrosas recebida: Diploma de Honra na
Exposição Industrial Fluminense de 1900; Grande Prêmio na Exposição Nacional de 1908;
Medalha de Ouro na Exposição Internacional de Hygiene de 1909; Diploma de Honra na
Exposição Universal de Bruxelas de 1910 e outro na Exposição Internacional de Turim de
1911. Tudo indica que a menção a tais prêmios era, por si só, uma excelente propaganda de
sua "fábrica a vapor destinada à produção de chocolate, café, canella pimenta, cacau solúvel
e bonbons (sic)"118. Esta casa tinha representantes nos seguintes estados: Amazonas, Ceará,
Maranhão, Pernambuco e Parayba do Norte, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul.

EXPOSIÇAO Nacional. RevistaFon-Fon, semanário alegre, político e crítico. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1908. pp3.
Esta relação foi construída a partir das listas de produtos, in natura, expostos no Museu Commercial do Rio de Janeiro, e das
fotografias dos álbuns do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Rio Grande do Sul, ambos pertencentes ao Acervo Iconográfico
do Museu Histórico Nacional, mais especifricamente da Coleção Miguel Calmon du Pin e Almeida.
118 CATÁLOGO do Moinho de Ouro. Rio de Janeiro, s/e, 1923. 94 páginas; 19,5cm/12,2,cm. Arquivo pessoal da pesquisadora
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Além deste, outros impressos, produzidos pelo poder público e por
particulares, direcionados ao público nacional e estrangeiro foram confeccionados
a partir da Exposição Nacional de 1908. Sobre eles falaremos em outro artigo ...............
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Vila da Campanha da Princesa: A Corte, as Minas, a
cidade e a memória
CLÁUDIA DAMASCENO FONSECA Centre de
Recherches et de Documentation
sur l'Amérique Latine (CREDAL)/Université
Sorbonne
Nouvelle - Paris 3
Este texto era, originariamente, parte integrante da conferência de encerramento do
colóquio, que foi intitulada "A Corte, as Minas e as cidades: projetos para um império em
movimento", e escrita conjuntamente com Júnia Ferreira Furtado. O trabalho buscava
analisar a política e a geopolítica portuguesa ao longo do século XVIII e do início do século
XIX, que constituíram períodos cruciais no processo de expansão territorial e de definição dos
limites, tanto externos como internos, da América portuguesa. Esta foi também uma fase de
transformações importantes nas relações entre Portugal e outras nações européias, as quais
culminaram com a transferência da família real para o Rio de Janeiro -acontecimento decisivo
para a formação dos contornos políticos e geográficos do futuro Império do Brasil. Tal
processo de estabelecimento de limites e de organização territorial interna exigiu um
desenvolvimento do conhecimento geográfico e da representação cartográfica do continente
sul-americano -principalmente nas regiões mais sensíveis e estratégicas para a coroa
portuguesa, que incluíam as Minas Gerais.
A construção das fronteiras externas e internas do Império português no Novo Mundo
ocorreu em diferentes ritmos, diferentes escalas, e teve conceptores e protagonistas os mais
variados: diplomatas, secretários de Estado, conselheiros régios, governadores, ouvidores,
câmaras municipais e oficiais militares. Na primeira parte da conferência, procurou-se
analisar em particular o papel de um desses atores : D. Luiz da Cunha, embaixador visionário
que, ainda na primeira metade do século XVIII, percebeu com clareza o deslocamento do eixo
econômico da América portuguesa (decorrente da descoberta do ouro), a situação de
crescente dependência de Portugal, assim como o papel central das Minas para o futuro do
Império.119
A segunda parte da conferência, que ora publicamos, focaliza a Capitania de Minas
Gerais, a fim de demonstrar a dimensão regional deste processo de conhecimento do território
e de definição de limites internos, no qual a fundação de vilas desempenhou um papel
decisivo. Daremos especial destaque a um exemplo que é ao mesmo tempo paradigmático e
sui generis : o de Campanha da Princesa, cuja trajetória esteve marcada pelas relações
privilegiadas que a Vila conseguiu estabelecer com a família real.
A s M i n as e as vi l as : de fi n i n do u m te rri tóri o e straté g i co

O processo de demarcação das fronteiras meridionais entre as Américas portuguesa e
espanhola teve em Minas um corolário regional, expresso em uma clara política de expansão
territorial e de consolidação dos limites da capitania, que foi conduzida por seus governantes
na segunda metade do século XVIII. Tal política se apoiou fortemente na criação de vilas, de
freguesias e de sedes de julgados nas zonas periféricas de Minas Gerais.120
Os primeiros projetos de organizaçao politico-territorial da região mineradora datam
do início do século XVIII, período da chamada guerra dos emboabas, quando o rei de Portugal
percebeu a necessidade de se planejar a instalação do poder (civil e eclesiástico) nos sertões
de Minas. Em 17 de julho de 1709, o Conselho Ultramarino reunia-se para discutir sobre
questões de suma importância : a arrecadação dos quintos do ouro, a melhoria das defesas da
costa do Rio de Janeiro e, acima de tudo, a "admin istração da justiça e o governo político da
gente que assiste e trabalha nas minas do ouro"121. De acordo com o conselheiro Antônio
Rodrigues da Costa, ainda que para a Fazenda Real a questão essencial fosse a cobrança do
quinto, nenhuma ação teria efeito se antes não se cuidasse dos dois outros assuntos - e
119Sobre estas questões, consultar Junia Ferreira Furtado, Oráculos da geografia iluminista: dom Luís da Cunha e Jean -Baptiste Bourguignon
d'Anville na construção da cartografia do Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, no prelo (2010).

120O processo de urbanização de Minas Gerais e de definição dos seus limites internos e externos foi analisado em nossa tese de
doutorado em História, defendida em 2001 na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS-Paris) e publicada em 2003
sob o título Des terres au villes de l'or: pouvoirs et territoires urbains au
Minas Gerais (Brésil, XVIIIe siècle), Paris: Publications du Centre Culturel Calouste Gulbenkian. A publicação
em língua portuguesa deste estudo está prevista para o segundo semestre de 2010 (editora da UFMG).
3"Consultas do Conselho Ultramarino, 1687-1710". Documentos Históricos. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Divisão de
Obras Raras e Publicações, 1951, vol. XCIII, p. 219.
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sobretudo da instalação efetiva do poder judiciário e militar na regiao das Minas, que há dois
anos era palco de conflitos sangrentos entre paulistas e reinóis.
Opinião consensual entre os conselheiros, a concessão do título de vila a
determinados arraiais constituía uma das principais medidas a serem tomadas para que se
pudesse apaziguar a população e cobrar os impostos devidos ao rei. Por um lado, com a
criação de câmaras nas povoações mais importantes, estas disporiam de juízes para
administrar a justiça em primeira instância, e algumas delas poderiam ter ouvidores para as
apelações (as vilas sedes de comarca). Por outro lado, a distribuição equitativa dos ofícios
judiciários e administrativos entre os poderosos locais poderia contribuir para o fim das
disputas entre as diferentes facções de mineiros.
Além disso, se situadas estrategicamente, tais vilas poderiam desempenhar outros
papéis: centros de coleta do quinto122, alfândegas, praças de armas e "presídios" (postos
militares avançados).
Os dois últimos eram particularmente importantes: as ameaças que pairavam sobre a região
das minas não eram somente as esquadras francesas que investiam a costa do Rio de Janeiro
no início do século XVIII, mas principalmente "as vastidões e a liberdade" dos sertões
recentemente descobertos, "que não se podem clausurar de maneira que se não sintam
muitos extravios dos quintos"123. Na visão dos conselheiros, além dos contrabandistas, os
sertões das minas poderiam constituir refúgio para outros inimigos da Coroa: os insurretos e
os quilombolas, que, temia-se, poderiam fazer "entre aquelas brenhas mais prejudiciais
mocambos que os dos Palmares"124.
Ao escolher as povoações a serem elevadas à condição de vila, o governador nomeado
para as Minas deveria atentar para a salubridade do lugar, a existência de boas fontes de
água e de terrenos férteis e, sobretudo, para proximidade entre as povoações e os ribeiros e
terrenos auríferos. A fim de assegurar o controle da circulação de ouro, o Conselho
Ultramarino sugeria, ainda, que as vilas fossem criadas em arraiais próximos às
extremidades das três estradas que ligavam as Minas ao Rio de Janeiro, a São Paulo e à
Bahia. No entanto, estes três pontos estratégicos não foram indicados de maneira explícita: os
ministros apenas mencionaram o arraial do Rio das Mortes e o do "Campo do Ouro Preto",
situados nas "bocas" dos caminhos de São Paulo e do Rio de Janeiro. A terceira localidade,
que deveria ficar na estrada para a Bahia, seria muito provavelmente a sede da paróquia de
Santo Antônio de Roça Grande, que era então o maior arraial do Rio das Velhas.
Para facilitar e controlar o recebimento dos quintos, também seria desejável que as
principais zonas que compunham a região mineradora - Ouro Preto, Rio das Mortes e Rio das
Velhas - adquirissem o estatuto de comarcas, cada uma delas tendo uma vila por sede, na
qual residiria um ouvidor e corregedor com atribuições judiciárias e fiscais. Por fim, uma
dessas três vilas - preferencialmente, a que fosse mais central em relação aos diversos pólos
mineradores - deveria ser escolhida para residência do Governador, praça de armas e capital
da capitania. Segundo alguns conselheiros, ela também poderia receber o título de cidade,
que, tanto na metrópole como na colônia, era um privilégio atribuído a povoações com função
defensiva, assim como às sedes de bispado.125
Deve-se notar que os conselheiros dispunham então de conhecimentos bastante
superficiais sobre a geografia local e a localização dos arraiais de mineradores. Com o passar
do tempo, tornar-se-ia cada vez mais evidente a necessidade de mapas para melhor controlar
a população das Minas e para tomar decisões acertadas em relação à organização da malha
territorial, formada de comarcas, concelhos (termos das vilas) e freguesias. Esta foi, aliás,
uma das missões confiadas em 1728 pelo rei de Portugal aos "padres matemáticos": indicar os
limites em vigor de cada uma das circunscrições civis e religiosas, e sugerir mudanças para
que as divisões territoriais fossem as mais racionais possíveis. Mas as cartas elaboradas pelos
padres não puderam chegar a esse nível de detalhe, e durante todo o século XVIII e boa parte
do século XIX, a falta de mapas fiáveis e feitos em escalas adequadas se faria sentir,
sobretudo devido à raridade de cartógrafos profissionais na capitania.126
122Com efeito, além das atribuições usuais das municipalidades portuguesas, as câmaras de Minas Gerais foram encarregadas
da cobrança de impostos sobre o ouro, cujos modos de cálculo e de taxação variaram ao longo do período colonial.
VASCONCELOS, Diogo de. História média das Minas Gerais. 4. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 162.
123 "Consultas do Conselho Ultramarino, 1687-1710". Documentos Históricos. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Divisão de
Obras Raras e Publicações, 1951, vol. XCIII, p. 240-241.
124 "Consultas do Conselho Ultramarino, 1687-1710". Documentos Históricos. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Divisão de
Obras Raras e Publicações, 1951, vol. XCIII, p. 240
125 FONSECA, Cláudia Damasceno. Funções, hierarquias e privilégios urbanos: a concessão dos títulos de vila e cidade na
capitania de Minas Gerais. Varia Historia, Belo Horizonte, FAFICH-UFMG, n. 29, p. 39-51, jan. 2003.
126 FONSECA, Cláudia Damasceno. Mapeando conflitos : poderes locais, hierarquia urbana e organização politico-territorial
nas Minas setecentistas. In: OLIVEIRA, Francisco Roque de; VARGAS, Héctor Mendoza. Mapas de la mitad del mundo. La
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Nem todas as orientações do Conselho Ultramarino quanto à criação das vilas
puderam ser aplicadas. Devido a contingências de ordem política, as três primeiras ereções
não contemplaram exatamente as mesmas localidades sugeridas pelos conselheiros.127 Em
1711 foram criadas, na zona do Ouro Preto, não uma, mas duas vilas: Nossa Senhora do
Ribeirão do Carmo e Vila Rica, que disputariam durante vários anos as funções de sede de
comarca, de capital da capitania e, mesmo a de cidade episcopal128. No Rio das Velhas, o
governador Antonio de Albuquerque preferiu dar o título de vila (e a função de cabeça de
comarca) à sede da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Barra de Sabará.
A primeira vila da região do Rio das Mortes surgiu somente dois anos depois, em
1713, no arraial previamente indicado pelos conselheiros, o qual deu origem à Vila São João
del-Rei, cabeça da comarca. Para melhorar a administração da justiça e a cobrança dos
impostos, outras vilas seriam criadas nos anos seguintes, nas comarcas do Rio das Velhas
(Caeté em 1714, Pitangui em 1715) e do Rio das Mortes (Sao José, em 1718), assim como na
zona do Serro do Frio (Vila do Príncipe, em 1714), onde em 1720 surge uma nova comarca.
A partir da década de 1720, após as sedições de Pitangui e de Vila Rica, os
governadores de Minas passaram a exprimir uma verdadeira aversão ao poder local, e uma
oposição sistemática à criação de novas câmaras. De acordo com D. Lourenço de Almeida,
estas últimas constituíam "oficinas de vassalos desobedientes"; numa carta de abril de 1722,
o capitão-general chegou a afirmar que "antes se fora possível extinguir muitas das [vilas] que
estão criadas, seria Vossa Majestade nessas Minas mais bem servido e mais obedecido".129
No entanto, no fim do seu mandato D. Lourenço foi obrigado a se conformar com a
criação de uma nova câmara. Em outubro de 1730, surgia a Vila de Minas Novas, no vale do
Jequitinhonha, onde paulistas haviam descoberto ouro e diamantes. A concessão do título de
vila ao arraial de mineradores foi decidida pelo vice-rei Vasco Fernandes, a quem os paulistas
haviam comunicado o descobrimento do ouro. A câmara foi oficialmente instalada pelo
ouvidor do Serro do Frio, mas a jurisdição sobre o novo concelho constituiria objeto de uma
longa disputa entre os governadores mineiros e os vices-reis. Durante mais de duas décadas,
Minas Novas ficou subordinada militarmente à Bahia; somente em 1757, Gomes Freire de
Andrada conseguiu convencer o Rei a passá-la para o controle dos governadores e capitãesgenerais de Minas, argumentando que as autoridades baianas, estabelecidas a uma distância
de mais de duzentas léguas de Minas Novas, não eram capazes de combater o contrabando de
diamantes extraídos da comarca de Serro do Frio, cuja rota passava pelo termo de Minas
Novas.130
Esta foi a primeira vez - mas não a última - que a criação de um centro de poder local
em Minas esteve associada a conflitos territoriais. Em 1720, quando se criou a Capitania de
Minas Gerais, os limites não haviam sido definidos de maneira precisa, e desde então suas
fronteiras estiveram em contínuo movimento, avançando no mesmo compasso das frentes
pioneiras ligadas à mineração ou à agricultura. Assim, na segunda metade do século XVIII,
diversas sedes do poder civil e eclesiástico (vilas, julgados e freguesias) foram instituídos
pelas autoridades mineiras a fim de assegurar a posse dos novos arraiais que surgiam na
periferia dos primeiros pólos mineradores, e nos confins da própria capitania.
Como já foi referido, essa política de expansão territorial e de consolidação dos limites
de Minas Gerais, inaugurada por Gomes Freire de Andrada, guarda relações com o processo
de demarcação dos limites meridionais entre as Américas portuguesa e espanhola,
estabelecidos pelo Tratado de Madri (1750).131 Lembre-se ainda que, em meados do século
XVIII, Gomes Freire administrava não apenas Minas Gerais, mas todo o centro sul da América
portuguesa (incluindo o Rio de Janeiro e São Paulo) e supervisionava pessoalmente os
trabalhos de demarcaçao no sul da colônia. Ora, este "cuidado com as fronteiras" manifestado
pelo governador estendia-se ao interior do continente: como notou Laura de Mello e Souza, os
limites "a serem definidos e explorados não eram apenas os do Sul, mas os que continham a
região talvez nevrálgica do sistema sul-atlântico: a das Minas Gerais".132 Isso porque, além de
sua importância econômica, Minas era a capitania mais populosa da América portuguesa, e
contribuía com grandes contingentes para sua defesa.
cartografia y la construcción de los territorios americanos. Siglos XVI al XIX. Lisboa/Cidade do México: Universidade de
Lisboa/UNAM, 2010 (no prelo).
127 FONSECA, Cláudia Damasceno. Des terres au villes de l'or: pouvoirs et territoires urbains au Minas Gerais (Brésil, XVIIIe
siècle), Paris: Publications du Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2003 (capítulo III).
128 Sobre estas disputas, consultar: FONSECA, Cláudia Damasceno. Funções, hierarquias e privilégios urbanos: a concessão
dos títulos de vila e cidade na capitania de Minas Gerais, texto citado.
129 Carta de Dom Lourenço de Almeida, 18 de abril de 1722. RAPM, XXXI, 1980, p. 113-114
130 VASCONCELOS. História Média de Minas Gerais, op. cit., p. 56-58.
131 MELLO E SOUZA. Frontière géographique et frontière sociale. In: MATTOSO. Naissance du Brésil moderne 1500-1808, pp.
274-276.
132 MELLO E SOUZA. Frontière géographique et frontière sociale, op. cit., p. 275.
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No entanto, a expansão territorial de Minas Gerais, orquestrada ou apoiada por
Gomes Freire e seus sucessores, atendia principalmente a interesses fiscais. De fato, dada a
diversidade de impostos cobrados dentro desta capitania, e as somas vultosas que os mesmos
alcançavam, interessava à Fazenda Real que o território mineiro abrangesse o maior número
possível de povoações. A criação de vilas e de sedes de julgados, mas também de paróquias
nas zonas perféricas da capitania, constituiu uma maneira eficaz de legitimar a inclusão
dessas áreas povoadas em Minas, o que se fez em detrimento das capitanias limítrofes sobretudo São Paulo e Goiás. De fato, a maior parte das freguesias, das vilas e dos julgados
criados na segunda metade do século XVIII e no início do século seguinte situam-se, ou nas
frentes pioneiras ocidentais (caso de São Bento do Tamanduá e Paracatu), ou na parte
meridional da capitania - ou seja, na comarca do Rio das Mortes, onde estão a maior parte das
novas criações, como Campanha, Aiuruoca, Itajubá, Jacuí, Baependi.
O s "al fi ne te s" de D . Carl o ta: h i stó ri a e me mó ri a da Vi l a de Campan h a d a P ri n cesa

FIG. 1 : Fonte: Fonseca, Cláudia Damasceno, Des terres au villes de l'or. Pouvoirs et territoires urbains
au Minas Gerais (Brésil, XVIIIe siècle), Paris, Publications du Centre Culturel Calouste Gulbenkian,
2003.

O processo de fundação da Vila de Campanha da Princesa e de formação do seu
território municipal merece ser destacado por diversos motivos. Por um lado, trata-se de um
bom exemplo da preponderância dos interesses fiscais em relação a outros critérios de
definição das divisões territoriais. Por outro lado, Campanha da Princesa é um caso único no
que diz respeito às relações privilegiadas que se estabeleceram entre esta localidade e a
família real, antes e depois da sua instalação no Rio de Janeiro.
O arraial de Santo Antônio da Campanha do Rio Verde surgiu nas primeiras décadas
do século XVIII, quando foram encontrados grandes depósitos auríferos no vale deste afluente
do Rio Grande. Em 1737, Martinho Mendonça de Pina e Proença, governador interino de
Minas Gerais, encarregava o então ouvidor da comarca do Rio das Mortes, Cipriano José da
Rocha, de fazer averiguações naquela zona, onde, segundo os rumores, existiam minerações
clandestinas.
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Chegando ao local, o ouvidor organizou a distribuição das datas auríferas e
estabeleceu a cobrança dos impostos, de acordo com a legislação vigente. Escrevendo ao
governador para prestar contas dos seus atos, o ouvidor descreveu com entusiasmo a
"campanha" do Rio Verde, onde os ares eram "benévolos e muito alegres, de maravilhosa vista
e com melhor assento que as terras São João del-Rei", sede da comarca133. Na mesma carta,
Cipriano da Rocha informava também sobre as medidas que tomara para a organização de
um arraial na parte mais central das "minas do Ri Verde", a fim de congregar a população que
vivia espalhada em vários acampamentos ao longo dos córregos auríferos. O ouvidor
preconizava também a criação de uma vila, medida que só seria concretizada muitas décadas
mais tarde :
"Escolhi a beneplácito de todos, sítio para o arraial, adonde mandei fazer um rancho para
mim à minha custa e ordenei que todos fizessem para si no mesmo sítio, com ordem de
ruas, praça e igreja.Também demarquei terra para Casa de Intendência, se vier a ser
necessário. E em breves tempos será necessário mandar Sua Majestade fazer vila, e por isso
dei forma ao arraial, para que nao sucedesse a irregularidade que se acha nas Vilas dessas
Minas"134.

Quando Cipriano da Rocha deixou o local, ao cabo de dois meses de trabalho, o
arraial já tomava forma, estando "povoado com praça e ruas em boa ordem e muito boas
casas"135. A igreja foi construída em bem pouco tempo, pois já em 1739 o arraial era elevado à
condição de sede de freguesia136. Nesta época, as fronteiras meridionais da capitania ainda
não se encontravam fisicamente delimitadas, e a região de Campanha se tornou objeto da
cobiça das autoridades de São Paulo. Como o bispado mineiro ainda não havia sido criado, a
nova paróquia foi inicialmente submetida à diocese paulista137. As autoridades civis de São
Paulo também logo procuraram se apoderar da jurisdição sobre o arraial da Campanha e
sobre as terras adjacentes ao Rio Grande.138 Reagindo à ofensiva, em 1743 a câmara de São
João del- Rei registrava um auto de ratificação da posse do arraial e de toda a região do Rio
Verde e do Rio Sapucaí.
Os moradores da Campanha logo se manifestaram no sentido de pedir a elevação do
povoado à condição de vila. Porém, em 1744, o governador Gomes Freire, que já se mostrava
reticente quanto à conveniência de se criar novas câmaras em Minas, preferiu instituir um
simples julgado (ou seja, somente um posto de juiz ordinário) na Campanha do Rio Verde, a
fim de oficializar o pertencimento dessas terras à comarca do Rio das Mortes e à capitania de
Minas Gerais. A partir de então, os moradores do julgado da Campanha não cessaram de
solicitar à Coroa a emancipação desta circunscrição do termo da Vila de São João del-Rei. Por
sua vez, a câmara da cabeça de comarca utilizou todos os meios possíveis para impedir o
desmembramento do seu território, opondo-se veementemente à criação de uma vila no
arraial da Campanha. O principal dos argumentos apresentados era a queda inevitável na
arrecadação municipal, que adviria da redução do termo da vila de São João del-Rei - o que
traria prejuízo à boa administraçao da justiça, à Fazenda Real, e à defesa da colônia139:
"Daqui, como cabeça da Comarca, vão muitos presos, ou para a Relação da Cidade do Rio
de Janeiro, ou para a capital Vila Rica, ; daqui se remetem recrutas para os regimentos que
guarnecem e defendem a Marinha, e daqui se e xpe de m no te m po de guerra os corpos
auxiliares para a Cidade do Rio de Janeiro, São Paulo e Laguna; e quer para a leva dos
presos, quer para as recrutas e expedições militares, despende e assiste esta câmara com
ouro, e mantimentos. As pontes do Porto Real [do Rio Grande], de onde S. Magestade tira
seus Direitos [...] são consertadas por esta câmara; o soldo do Sargento-mor e do Ajudante
e dos Corpos auxiliares é também pago por ela. Se estas despesas são úteis ao Estado,
necessárias à Coroa, e convenientes ao mesmo Povo, também é útil, necessário e
conveniente ao Estado, à Coroa e ao Povo que seja esta câmara conservada nos seus limites
e termo, e de modo nenhum desmembrada".140

No entanto, a oposição da cabeça de comarca acabou sendo suplantada pelo apoio de
alguns governadores mineiros e do Conselho Ultramarino, que se pronunciaram diversas
vezes a favor da promoção do arraial141. Em maio de 1794, os ministros régios reafirmavam a
necessidade da criação de uma vila não só em Campanha, mas também no arraial de
133 Monsenhor LEFORT, Cidade da Campanha - Monografia histórica, Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1972, p. 25 -29.
134 Ibid., p. 26.
135 Alfredo VALLADÃO, Campanha da Princeza, Rio de Janeiro, Leuzinger, 1937, vol. I, p.37.
136 Ver o verbete "Campanha" em : BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais. Belo
Horizonte/Rio de Janeiro: Itatiaia, 1995, p. 70-71.
137 Ibid.
138 FON SECA, Cláudia Damasceno. Des terres au villes de l'or, op. cit. (capítulos II e III). Sobre os primeiros conflitos entre os
governadores de Minas e de São Paulo, ver: ANASTASIA. Vassalos rebeldes: violência coletiva nas Minas na segunda metade do
século XVIII. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 1998, p. 113-122.
2 1 Ver as petições dos habitantes de Campanha e as cartas enviadas a Lisboa pela câmara de São João del-Rei in RAPM, I, 1896,
p. 459 ss.
140 Informação da Câmara de São João del-Rei, 3 de abril de 1798, RAPM, I, 1896, p. 464.
141 FONSECA, Cláudia Damasceno. Des terres au villes de l'or, op. cit.
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Paracatu (que pertencia ao termo de Sabará); além disso, eles sugeriam a nomeação de juízes
de fora para as respectivas câmaras, a fim de assegurar uma "boa administraçao da justiça"
nessas zonas afastadas das cabeças de comarca.
Dando crédito a esses pareceres, em maio de 1798, o Príncipe regente expedia a
ordem de criação das duas vilas, e pedia ao Conselho Ultramarino que escolhesse os nomes
que mais conviessem para perpetuar a "memória do benefício" que ele era servido conceder a
esses povos142. Lembre-se que este era um momento de grande crise nas relações entre a
coroa e seus súditos da colônia, sendo portanto importante valorizar os atos simbólicos
capazes de reforçar a imagem do poder da monarquia portuguesa.
Os conselheiros reais em princípio pensaram em sugerir "nom es de vilas do reino"
para as duas novas municipalidades - procedimento que, aliás, havia sido amplamente
utilizado nas vilas criadas na Amazônia durante o Setecentos.143
Mas a escolha acabou recaindo sobre "Paracatu do Príncipe" e "Campanha da Princesa", que,
sem dúvida alguma, exprimiam de forma ainda mais explícita a idéia de soberania e do
pertencimento dessas localidades à Coroa portuguesa.
Mas a batalha com São João del-Rei não chegara ao fim. Graças à habilidade do seu
juiz de fora, a nova vila de Campanha da Princesa havia conseguido se outorgar um território
municipal imenso, que incluía quase todos os arraiais, freguesias e julgados que até então
haviam pertencido à cabeça de comarca. Começava então uma nova disputa entre as duas
vilas, que duraria mais de uma década e suscitaria a confeção de diversas representações
cartográficas da porção sul da capitania e dos limites entre Minas e São Paulo (FIG.)144
É certo que, inicialmente, a conivência do governador mineiro Bernardo José de
Lorena muito contribuiu para a "usurpação" territorial perpetrada pela Vila de Campanha.
Mas foi sem dúvida a astúcia do seu juiz de fora que foi decisiva para o sucesso do
empreendimento. De fato, o magistrado colocara em prática uma estratégia que consistia em
distinguir Campanha da Princesa das outras vilas mineiras, e especialmente da sua rival São
João del-Rei. Tratava-se, em suma, de adular o Príncipe Regente através do oferecimento de
uma remessa de ouro anual e vitalícia à sua esposa Carlota Joaquina. É o que mostram os
livros da câmara da Campanha, onde se lê :
"[...] e desejando que [a vila] não só fosse da Princesa no nome, mas também no efeito do
reconhecimento de todos os moradores da mesma Campanha; e que para este fim não
achavam outro modo de manifestar sua gratidão, obediência, e fidelidade, se não
oferecendo como Beneplácido de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, uma consignação
voluntária anual para os Alfinetes da Sereníssima Princesa Nossa Senhora".

De acordo com a decisão do juiz de fora e câmara, os recursos para as doações à
Princesa adviriam da imposição de uma finta (ou seja, de um imposto especial) sobre as
aguardentes, tabaco, cabeças de gado e toucinhos produzidos "nos largos campos" do termo
da Vila da Campanha da Princesa e "exportados" para outras vilas, ou para as capitanias
vizinhas. Esta taxa seria adicionada às outras receitas do concelho, e da soma final se
retiraria a terça parte destinada aos cofres da princesa145.
Em novembro de 1800, numa carta régia "firmada pelo seu Real Punho", o Príncipe
Regente apressava-se em aceitar "a benigna oferta" da câmara. Além de louvar o zelo de
vassalos tão fiéis para com o "o cofre e Serviço da Princesa do Brasil", sua "muito amada e
prezada Mulher", Sua Alteza determinava que a soma da terça real viesse "sempre
anualmente remetida ao erário régio em cofre separado, para nunca se confundir com
quaisquer outras remessas a fim que imediatamente se faça logo entregar à Princesa"146

142 Cópia da decisão rubricada pelo príncipe e datada de 12 de maio de 1798, AHU, cx.144, doc. 27, parcialmente transcrita em
RAPM, XVI, 1911, p. 264.
143 RAPM, XVI, 1911, p. 264.
144 FONSECA, Cláudia Damasceno. Des terres au villes de l'or, op. cit.; FONSECA, Cláudia Damasceno. Mapeando conflitos :
poderes locais, hierarquia urbana e organização politico-territorial nas Minas setecentistas, op. cit.
145 Auto de consignação voluntária..., 10 de fevereiro de 1800, in RAPM, I, 1896, p. 478-480.
146 RAPM, I, 1896 P. 518.
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FIF. 2. Uma das diversas representações cartográficas de Cmpanha produzidas entre 1798 e 1823: o
"Mappa de toda a extenção da Campanha da Princeza, feixada pelo Rio Grande, e pelos registros, que
limitão a Capitania de Minas" (35 x 41 cm, manuscrito, AHU, n. 263 / 1170, originalmente incluído
no códice n. 2167, intitulado: "Livro de Creação da Campanha da Princeza").

A carta régia foi recebida com grande comoção pelos oficiais da câmara, pois ela
representava "um Título de Nobreza para esta Villa, e uma Mercê de honra para seus
moradores, como prêmio de sua lealdade". Era, pois, necessário que se "eternizasse por todas
as idades futuras" a honrosa missiva, que seria copiada em "pergaminho com caracteres de
ouro" e guardada juntamente com seu original em um "cofre de três chaves", simbolizando as
três corporações dos moradores da vila: a Camara, personificada pelo seu juiz mais velho, a
Nobreza, representada pelo Capitao-mor da Vila; e o Povo, representado pelo Procurador do
Concelho.
Além dessa providência, um protocolo cuidadoso deveria ser estabelecido para
efetuar as remessas anuais:
"O valor da Real Terça será sempre remetido em ouro fundido do melhor quilate que
aparecer, dentro de um cofre delicado capaz de aparecer na Real Presença da Princesa
Nossa Senhora, mas resguardado por outro que possa resistir aos movimentos da jornada
[... ], e o dito cofre sairá desta capitania juntamente com a remessa dos Reais Quintos"147

Os impostos municipais sendo recolhidos num território imenso, bem povoado e
próspero como o termo da Vila da Campanha, a Terça Real representaria sem dúvida uma
soma considerável a ser acrescentada às outras receitas e direitos régios. Assim, ao procurar
imitar "as vilas de Portugal, onde todas dão as terças à Sua Magestade"30, a Vila da Campanha
da Princesa conseguia se destacar não só da rival São João del-Rei e das demais vilas de
Minas, mas de toda a América, tendo a honra de ser "a primeira do Brazil que oferece a sua
terça"148.
Porém, tal ato estava longe de ser um agradecimento sincero e desinteressado de
vassalos fiéis à coroa portuguesa. Como o montante das principais receitas dos concelhos era
proporcional ao tamanho dos termos e à sua importância demográfica, o dom feito aos "cofres
da princesa" criava um pretexto para que o território municipal da Vila de Campanha fosse o
mais extenso possível, e com limites escolhidos de forma a criar um território bem fechado.
Segundo a câmara, ".. . convinha muito para a sua boa arrecadação que se fizesse a divisão do
147 RAPM, I, 1896 P. 524-525.
148 Documento n° 3, RAPM, I, 1896, p. 496.
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mesmo termo de modo que facilmente se pudesse prevenir toda equivocação nos extravios e
fraudes das ditas contribuições, e que para este fim estando o Termo da Campanha da parte
do Sul e do oeste inteiramente fechado com as guardas e registros postados nos confins desta
Capitania, outra semelhante muralha se achava na parte do Norte e Leste, feita pelo Rio
Grande por onde ninguém passa, se não pelas Pontes Reais fechadas a chave [...] a divisão
mais natural, e própria, é o Rio Grande, que em outro tempo já foi divisa das Capitanias das
Minas Gerais e São Paulo [...]32 e que só por si, firme e incontestavelmente, separa e fecha
debaixo de chave os Termos e limites das duas vilas confinantes"149 [... ] e [ficam] assim para
o futuro fechados todos os meios de se poderem renovar as antigas e habituais controvérsias
sempre agitadas pelo orgulho da Cabeça de comarca"150
Os mapas do Termo da Campanha da Princesa elaborados nessa época traduzem
perfeitamente essa idéia de um espaço "vedado" e facilmente controlável: o Rio Grande e a
linha de guardas e registros da Serra da Mantiqueira são representados como barreiras
intransponíveis, verdadeiras "muralhas" - o que os tornava limites ideais para uma
circunscrição onde a cobrança de impostos deveria ser rigorosa (FIG. 2). A Vila de São João
del-Rei não se deu por vencida, e enviou também à Lisboa diversas cartas de protesto,
acompanhadas de mapas que mostravam o quanto seu território havia sido mutilado.151
Outras localidades, como Aiuruoca e Jacuí, também se associaram ao protesto de
São João del-Rei, já que haviam perdido a condição de sedes de julgado ao serem anexadas ao
termo da Vila da Campanha da Princesa. O governador Bernardo José de Lorena até procurou
atenuar essas tensões, atendendo a algumas das reivindicações das localidades
prejudicadas, mas suas decisões acabavam sempre anuladas a mando do Príncipe Regente

30 As câmaras do Reino deviam à coroa um terço das receitas municipais, mas nem sempre essa quota era respeitada. De
qualquer forma, o montante dessas taxas representava uma parte ínfima das receitas do Estado português. Ver MONTEIRO,
Nuno Gonçalo. O governo económico municipal. In: OLIVEIRA, César. História dos municípios e do poder local. Lisboa:
Círculo de Leitores,
1996, p.
132. Por outro lado, o terço da consignação voluntária de Campanha deveria representar
uma soma considerável, tendo em vista a extensão do importante desenvolvimento agrícola da parte sul da capitania,
correspondente ao termo de Campanha de P rincesa.

32 Documento n° 1, RAPM, I, 1896, p. 491-492.

ou dos seus secretários de Estado.

Campanha da Princesa caíra incontestavelmente nas graças de Sua Alteza Real. Em
março de 1802, o Príncipe Regente lhe conferia uma nova distinção honorífica, havendo por
bem "fazer doação à Princesa do Brasil, durante sua vida, do Senhorio desta Villa". Por este
ato, a Princesa se tornava donatária da vila, e como tal tinha, além da terça parte das rendas
do Concelho, várias outras "regalias, privilégios e exempções, além de toda a jurisdição Civel
e crime", e da atribuição de "prover o lugar de juiz de fora da mesma vila". Esta decisão régia
constituiu um argumento a mais para que os limites da vila fossem confirmados na maneira
pretendida pela câmara de Campanha da Princesa.
No entanto, cinco anos mais tarde, diante dos reiterados protestos do ouvidor e da
câmara de São João del-Rei - sempre rebatidos pelos argumentos da câmara de Campanha -,
os ministros do Conselho Ultramarino se viram instados a encontrar uma solução definitiva
para a contenda, e pela primeira vez pareciam se interessar verdadeiramente pelo caso. Foi
então que se conscientizaram da imensidão do território de jurisdição atribuído ao juiz de fora
e à câmara de Campanha: tratava-se de um concelho tão vasto que "mais parecia uma
149 Demarcação do termo da Villa da Campanha da Princeza, RAPM, I, 1896, p. 487-488
150 Documento n° 1, RAPM, I, 1896, p. 491-492.
151 FONSECA, Cláudia Damasceno. Mapeando conflitos: poderes locais, hierarquia urbana e organização politico-territorial
nas Minas setecentistas, op. cit..
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comarca"152 Subitamente chocados pelo fato de que o governador de Minas tivesse ratificado
tais limites, concluíam pela necessidade de modificar a demarcação, pois ela só convinha aos
interesses do juiz de fora de Campanha.153
Porém, segundo os conselheiros, como "naquela capitania não havia um oficial
engenheiro", não se podia confiar nos mapas apresentados pelo ouvidor da Vila de São João
del-Rei, e muito menos nos mapas enviados pela Vila de Campanha da Princesa, cujo autor,
representante da "nobreza" local, era "inteiramente desconhecido" em Lisboa154. De fato, se é
verdade que ao longo da segunda metade do século XVIII ocorrera uma melhoria considerável
na cartografia geral da capitania - como demonstra a notável produção de José Joaquim da
Rocha - por outro lado, a escala desses mapas era inadequada para se representar os limites
dos concelhos e freguesias. Quanto aos documentos elaborados ad hoc pelas localidades
envolvidas em conflitos, eles não tinham o rigor científico necessário, vários deles não
contendo coordenadas geográficas e nem mesmo escala gráfica, como é o caso da maior parte
dos mapas de Campanha.
Diante das incertezas quanto às distâncias entre as localidades e suas verdadeiras
posições em relação aos elementos topográficos, o Conselho Ultramarino preferiu delegar a
decisão final a D. Pedro Xavier de Ataíde e Melo, então governador da capitania de Minas
Gerais, que deveria fazer verificações in loco. Tudo parecia indicar que era chegado o fim da
dominação territorial da Vila de Campanha da Princesa sobre o sul de Minas.
Estávamos no ano de 1807, e as tropas napoleónicas já se preparavam para invadir a
península ibérica. Não é de se estranhar, pois, que o Príncipe Regente tivesse se
desinteressado dos destinos da vila da Princesa do Brasil, deixando pela primeira vez o
Conselho Ultramarino e o governador da capitania decidirem livremente sobre a questão dos
limites municipais da vila de D. Carlota.
No entanto, no ano seguinte, a perspectiva da transferência da Corte ao Brasil
reacenderia as esperanças da câmara de Campanha; tratava-se, sem dúvida, de uma
excelente oportunidade para uma reaproximação entre a Vila e a família Real. De fato, em
janeiro de 1808, os oficiais escreviam ao governador para informar sobre as "decisivas provas
de respeito, de amor e de Vassalagem" que os moradores da Vila e do seu termo pretendiam
dar ao Principe regente155.
O objetivo era responder rapidamente às solicitações do Vice-rei, que procurava evitar
a penúria de víveres na cidade do Rio de Janeiro após a chegada da frota, ao mesmo tempo em
que tentava reunir um grande número de montarias na Corte, as quais seriam sem dúvida
necessárias "ao serviço de S. A. R.". Os habitantes das diversas freguesias do termo de
Campanha logo "concorreram cheios de contentamento e de glória"156, reunindo trinta bestas
muares, cinquenta cavalos ferrados, 730 cabeças de gado, 250 capados e outros gêneros, e
arcando ainda com os custos de transporte para que tudo fosse feito "sem despesa da Real
Fazenda" 157 . A câmara pensou primeiramente em enviar ao Rio de Janeiro um só
representante, capaz de chegar à cidade antes mesmo do desembarque da frota: assim, a Vila
da Campanha poderia ser uma das primeiras a demonstrar seu desvelo e a beijar a mão de
sua Alteza real. Mas muitos dos "Nobres cidadãos da Vila" fizeram questao de participar de tal
"obrigação de vassalagem"158, e propuseram que fosse "toda a câmara encorporada" beijar as
mãos reais, aproveitando para entregar pessoalmente o delicado cofre da Real Terça à
"Princesa do Brasil, Nossa Senhora Augusta Donatária desta Vila"159.
Apesar de todas essas manifestações de amor e fidelidade, a Vila de Campanha da
Princesa não conseguiria manter por muito tempo sua situação prestigiosa em relação às
outras localidades mineiras. Diante da insistência de São João del-Rei e após diversas
consultas junto ao governador da capitania, em 1814 Dom João VI decidia reduzir o imenso
território municipal, criando ali as duas últimas vilas do período colonial: Santa Maria de
Baependi e São Carlos do Jacuí. Isso não significava, entretanto, que o príncipe
renunciava à Real Terça de sua amada esposa : a consignação voluntária continuaria a ser
cobrada como antes, dentro dos termos das duas novas vilas.

152 "Resolução do Conselho Ultramarino", 7 de abril de 1807, RAPM, XVI, 1911, p. 292 -295.
153 "Resolução do Conselho Ultramarino", 7 de abril de 1807, RAPM, XVI, 1911, p. 292 -293. Conforme observou Ana Cristina
Nogueira da Silva, as ganhos de juizes de fora eram proporcionais ao tamanho e ao número de habitantes sob sua jurisdição.
SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O modelo espacial do Estado Moderno: reorganização territorial em Portugal nos finais do
Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 252-253.
154 "Resolução do Conselho Ultramarino", 7 de abril de 1807, RAPM, XVI, 1911, p. 293 -295.
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A Câmara da Vila da Campanha da Princesa procurou compensar a enorme perda
territorial pedindo para que lhe fosse atribuída uma nova distinção de honra: a de se tornar
sede de uma nova comarca, fazendo valer sua acessibilidade e sua posição central em relação
às localidades vizinhas. Mas o pedido não foi deferido, em função da oposição das outras vilas
do Rio das Mortes e do governador da capitania, cujos pareceres não foram, desta vez,
neutralizados pelo Príncipe Regente44.
Parecia evidente que Campanha da Princesa já não era a menina-dos-olhos de D.
João VI. Não obstante, a câmara continuaria a conservar nos seus livros todas as provas de
lealdade oferecidas à família real. Seja nas tristes exéquias de D. Maria I, em 1816, ou em
jubilosas comemorações, como as da coroação de D. João VI, dos despozórios de D. Pedro I ou
do nascimento da Princesa da Beira, os camaristas descreveram com riqueza de detalhes
todas as festividades, que incluíram procissões solenes, missas cantadas, luminárias e fogos,
cavalhadas e danças, salvas e vivas reais, além de leituras públicas de elegias, poemas e
longos discursos, compostos especialmente para cada ocasião "pelos melhores oradores da
capitania".160 Até mesmo a pacificação da Revolução Pernambucana de 1817 foi pretexto
para que se organizassem três dias de luminárias, e uma solenidade de "Ação de Graças, com
Missa Cantada, Senhor exposto e Te deum Laudamus", a fim de expressar a grande alegria do
povo de Campanha da Princesa diante do "feliz sucesso das armas reais"161.
Nos anos seguintes, esses relatos tornam-se mais raros: os oficiais da câmara de
Campanha reconheciam que não havia ocorrido nenhum "extraordinário feito ilustre que
imortalizasse o nome de um ou mais de seus conterrâneos", mas enfatizavam que pelo menos
a Vila podia se gabar "de não haver aparecido em seu solo um ou outro monstro
revolucionário", capaz de ameaçar "a unidade das províncias do Brasil, e a autoridade de sua
Magestade Imperial"162. Por fim, em setembro de 1825, atendendo a uma portaria de D. Pedro
I, criava-se na Vila da Campanha da Princesa uma "Comissão" para redigir a memória dos
acontecimentos políticos ocorridos desde o ano de 1821, apoiando-se no arquivo municipal e
nas "pessoas instruídas e curiosas desse termo"163.
Eram tempos de mudança: os oficiais da câmara, que até então se haviam regozijado
de serem súditos da Coroa Portuguesa, e de contribuírem para a construção de um "Nova
Luzitânia"164 nas Américas, passariam, a partir de então, a colecionar as memórias dos
"sucessos" da "preciosa independência" e da constituição do Império do Brasil.165
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