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Maria Odila Leite da Silva Dias 

Luís Gomes Ferreira chegou às minas por volta de 1710, vindo de Salvador 

pelo caminho do rio São Francisco. Essa rota de acesso às minas continuaria 

ainda por mais vinte anos a ser a principal via de abastecimento da região da 

mineração. Difícil de ser vigiada, bastante povoada e cheia de possíveis atalhos, 

propiciava o contrabando do ouro, a evasão do fisco, das entradas, dos dízimos 

e principalmente do gado. Foi o caminho por excelência dos que se 

enriqueceram nas minas durante todo o período em que o cirurgião aí viveu. 

Luís Gomes Ferreira permaneceu alguns meses doente num local junto a barra 

do rio das Velhas, a cerca de 60 léguas de distância do que viria a ser a vila de 

Sabará. Por muitos anos as "sezões e malignidades" do sertão do rio São 

Francisco faria vítimas entre índios, vaqueiros, moradores e viajantes. Ali, na 

fazenda do mestre de campo Manoel de Queiroz, passou cinco meses com maleita 

e grave crise do "mal do bicho". Generoso e caritativo, o dono da propriedade 

reservara uma casa próxima a sua para hospital dos viajantes doentes. Por 

mercê de Deus escavei de ir povoar um cemitério de muitas cruzes, postas cada uma a 

cabeceira de cada defunto, na mesma ordem que passava a estrada (EM, v.2, p. 516). 

1 Pois nestas Minas e no Sertão do rio São Francisco dá este achaque com tão terríveis sintomas, 
maiores que nas mais partes do Brasil e de Portugal; pois no dito sertão vi muitos doentes, que 
passaram a febres malignas, e eu experimentei o mesmo, que na barra do rio das Velhas as padeci 
cinco meses (EM, v. 2, p. 516-517). Ainda não tinha inventado o remédio com que passou a 
curar a febre e que consistia em misturar algumas gotas de tártaro emético com arruda e vinho. 



A confluência do rio São Francisco com o rio das Velhas era um lugar malsão, 

por causa de inundações. No dia de São Romão, em 1712, num terreno baixo 

da margem do rio São Francisco, houve uma enchente especialmente 

dramática, que deu nome a uma localidade bastante freqüentada pelos 

viajantes.2 São Romão foi cenário dos motins de 1736 contra a cobrança do 

imposto da capitação sobre escravos ocupados na pecuária. Nesta data já 

fazia alguns anos do retorno de Luís Gomes Ferreira a Portugal, onde vivia 

no Porto, à qual se refere como a cidade das hortaliças e dos ferradores. 

Em 1710, chegava pela primeira vez à região do rio das Velhas, num momento 

crítico do povoamento, provocado pela corrida dos reinóis do norte de Portugal 

às minas de ouro; os que, como ele, eram naturais de Barcelos, estavam 

acostumados às serras e às regiões montanhosas, porém temerosos do clima 

novo, dos perigos, das brenhas indômitas, que encontraram nas minas, 

chamadas caetés, tomando de empréstimo um termo indígena local. 

De início, os recém-chegados foram ameaçados por aguda falta de gêneros 

alimentícios e por muitos conflitos, acirrados pelo repentino conglomerado 

de adventícios, assim como pela destruição imprevidente dos recursos de 

caça e de pesca. Não seria por certo uma crise de fome tão desesperadora 

quanto as ocorridas entre 1698 e 1705, descritas por Antonil, mas ainda assim 

bastante incômoda para causar, em 1709, uma verdadeira paralisação dos 

negócios nas Gerais, no rio das Velhas e na Comarca do Rio das Mortes. 

Sezões e maleitas não impediram o entroncamento do caminho do sertão 

do São Francisco com o do rio das Velhas de ir se transformando em região, 

desde os primórdios da mineração, povoada em função do abastecimento das 

minas. Foi de início ocupada pelos currais de gado, espraiados a partir do 

povoamento feito pela família Guedes de Brito da Casa da Torre, em Salvador. 
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Foi com esse remédio que acudiu, anos mais tarde, um morador por nome Manoel de Souza, 
que então se hospedava em casa do padre Cipriano Gomes Claro, em local acima do arraial 
do Pompeu no distrito de Sabará. 
2 MATOS, Raimundo J. C. Corografia histórica da Província de Minas Gerais (1837), p. 207. 
3 MELLO, José Soares de. Emboabas, p. 261. 



O cronista Antonil nos lembra que toda a extensão do sertão baiano entre o 

Morro do Chapéu na Chapada Diamantina e o rio das Velhas, extensão de 

cerca de 160 léguas, pertencia aos herdeiros de Antônio Guerra e Guedes de 

Bri to 4 . 

Nessa época dos descobrimentos do ouro, muitos paulistas vieram 

estabelecer-se com suas famílias ao longo do caminho do sertão, lado a lado 

com baianos, pernambucanos, reinóis e estrangeiros.5 Matias Cardoso de 

Almeida, juntamente com o irmão Manuel e seu filho Januário, fundaram 

um arraial a cerca de 54 léguas ao norte da confluência do rio São Francisco 

com o rio das Velhas. Eram protegidos de Manuel Nunes Viana. Nessa região 

exterminaram os cariris e abriram currais de gado. 6 Quando de suas idas e 

vindas entre as Minas e Salvador, Luís Gomes Ferreira tinha o hábito de 

hospedar-se na casa de Januário Cardoso. 

Um observador contemporâneo, autor das Informações sobre as minas do Brasil, 

observava ser este o caminho mais suave e mais habitado que o caminho 

novo para o Rio de Janeiro, aberto pelo filho de Fernão Pais, a partir de 1701. 

O viajante com destino às minas, ao longo do rio São Francisco, encontrava 

água em abundância, farinha em quantidade, carnes de toda espécie, frutas, 

laticínios, cavalos para se transportarem, pastos para as cavalgaduras e casas 

para se recolherem sem risco de ataque de tapuias, pois as tribos que 

habitavam a região do rio das Velhas foram rapidamente dizimadas, logo 

nesses primeiros anos de descobertas. Mas a ameaça de tapuias ou índios 

bravos foi um fenômeno marcante na época em que Luís Gomes Ferreira 

viveu nas Minas. Por volta de 1718, os botocudos, os coroados e os puris da 

região de Sabará ainda sobreviviam na região. 

A concorrência com o Caminho Novo só se faria sentir após 1725, época a 

partir da qual os controles fiscais da Coroa se tornariam gradativamente mais 

M M H · · · Φ · · mm — •· mm mmm • · 
4 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 390. 
5 ZEMELLA, Mafalda Ρ. O abastecimento da capitania das Minas Gerais no século XVIII, p. 134. 
6 ANTONIL, André João. Cultura e opulencia do Brasil por suas drogas e minas, p. 440. 
7Informações sobre as minas do Brasil, Anais da Biblioteca Nacional, v. LVII, p. 180, apud 
ZEMELLA, Mafalda Ρ. O abastecimento da capitania das Minas Gerais no século XVIII, p. 136. 



presentes na vida dos mineradores. O Caminho Novo encurtava de 25 para 

cerca de 14 dias o acesso do Rio de Janeiro às regiões do ouro, e veio a ter um 

papel importante no deslocamento do eixo econômico e do povoamento para 

o sul.8 Somente em meados da década de 1920 é que foi completado o caminho 

entre Barbacena e Vila Rica, região que teve de ser arduamente conquistada 

por causa da resistência aguerrida dos índios coroado, caraiás, cachinés e pitas.9 

Logo de sua chegada, Luís Gomes Ferreira foi recrutado pelo governador 

Antônio de Albuquerque para lutar contra os franceses de Duguay-Trouin, 

durante a invasão do Rio de Janeiro. Afeito às aventuras, conheceu o Caminho 

Novo nesta fase inicial de desbravamento.10 Entretanto, manteria mais contatos 

no Caminho da Bahia, pois viveu muitos anos na região do rio das Velhas. 

Em 1720, o acesso pelo rio São Francisco foi encurtado pelas autoridades, para 

facilitar o controle dos desvios de ouro e do contrabando, com a abertura de 

uma estrada nova, construída por Antônio Gonçalves Figueira, um dos 

primeiros paulistas que chegaram a esta região. A Coroa dependia de serviços 

como esse, prestados por potentado locais. Figueira era apaniguado de Manuel 

Nunes Viana.Tinha suas fazendas contíguas às dele. 1 1 

De tempos em tempos, Luís Gomes Ferreira costumava visitar seu irmão 

Alexandre na cidade da Bahia. Neste ir e vir, propício a estabelecer 

conhecimentos novos, conheceu Francisco Barreto, pernambucano e 

proprietário de duas fazendas de currais de gado, que acabou vindo minerar 

em Sabará, onde Luís Gomes teve oportunidade de revê-lo e de curá-lo de 

uma crise de gangrena na perna (EM, v. 2, p. 619). Nessas paragens também 

estabeleceu relações duradouras com um traficante de escravos chamado 

Manoel da Costa Pereira, que tinha negócios em Pernambuco e no Rio de 

Janeiro (EM, v. 2, p. 553). O abastecimento de escravos era feito a partir de 

• »»»•» »o <• »» »»» φ» 

8 ANTONIL, André João. Cultura e opalência do Brasil por suas drogas e minas. 
9 VENANCIO, Renato Pinto. Caminho novo: a longa duração, p. 188. 

1 0 FURTADO, Júnia Ferreira. Arte e segredo.... Ensaio de introdução deste volume, p. 13. 
1 1 ANASTASIA, Carla Maria Junho. Vassalos rebeldes...., p. 78. 



firmas de Pernambuco, mas sobretudo da Bahia e do Rio de Janeiro.12 A 

Coroa quis, de início, evitar crise nas lavouras de açúcar com vários decretos 

proibindo a revenda para as minas e estipulando uma quota de apenas 200 

escravos para as Gerais, mas nunca tiveram aplicação, pois os altos preços 

tornavam muito lucrativo o abastecimento de escravos.13 Um minerador da 

época da Guerra dos Emboabas, Luís Tenório de Molina, enriquecido com o 

ouro, foi morar em Salvador, onde investiu numa companhia clandestina de 

tráfico de escravos mina, que prosperou muito até por volta de 1740. 1 4 

Luís Gomes Ferreira chegou numa das mais conturbadas conjunturas do 

processo inicial de povoamento das Minas. Nessa ocasião, cerca de 3 a 4 mil 

reinóis chegavam por ano às minas, 1 5 de modo que, em 1721, a Coroa proibia 

por decreto a continuação do êxodo, para evitar que se despovoasse o Reino 

e se consumasse a ruína da lavoura no norte de Portugal. Em 1711, Antonil 

estimou a população das Gerais em cerca de 30 mil homens brancos, cifra 

que passaria em 1736 a cerca de 80 mil. 1 6 Os brancos, entretanto, figuravam 

como uma minoria na vasta e crescente população trazida pelo tráfico de 

escravos e que em 1736 já era estimada em torno de 160 mil.17 A desproporção 

entre os brancos e uma maioria de população escrava era particularmente 

acentuada nos arraiais de Sabará e do Ribeirão do Carmo, onde Luís Gomes 

Ferreira viveu. Esse desequilíbrio de população, mais a densidade de escravos 

concentrados em torno das datas de exploração do ouro, definiria os costumes 

e o ritmo das relações sociais. Três quartos de escravos para uma minoria de 

um terço de homens brancos demarcaria o círculo de inter-relações em torno 

ao qual se desenhariam os costumes e as tensões da vida quotidiana. 

1 2 GOULART, Mauricio. O tráfico de escravos, p. 150; ZEMELLA, Mafalda. O abastecimento 
das Minas Gerais, p. 102. 

1 3 BOXER, Charles R. The golden age Brazil, p. 45. 
1 4 BOXER, Charles R. The golden age Brazil, p. 305. 
1 5 BOXER, Charles R. The golden age Brazil, p. 49. 
1 6 BOXER, Charles R. The golden age Brazil, p. 49. 
1 7 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Technology and society: The impact of gold mining in the 
Institution of Slavery in Portuguese America, p. 63-644. Cf. Reflexões de Martinho de 
Mendonça de Pina e Proença sobre o sistema da capitação (1734) apud CORTESÃO, Jaime. 
Obras várias de Alexandre de Gusmão, p. 418. 



O cirurgião-barbeiro assistiu aos episódios de violência entre reinóis e 

paulistas. Embora os caminhos já estivessem cobertos de roças, houve 

imprevidência no plantio delas e falta generalizada de gêneros alimentícios. 

A carestia e a instabilidade do abastecimento contribuíram para acirrar o já 

elevado teor de violência que caracterizava as relações entre mineradores 

de ouro de aluvião. Em 1709, os preços dos gêneros de primeira necessidade 

alcançaram cifras muito elevadas, tanto na região da Comarca do Rio das 

Mortes, onde desembocava o Caminho Novo para o Rio de Janeiro, como na 

região mais ao norte do rio das Velhas. No Caminho Novo, Mathias Barbosa 

teria vendido uma plantação de bananas por 50 mil cruzados.18 

Em meio aos episódios conhecidos como Guerra dos Emboabas, nosso 

personagem veio morar onde viria a ser posteriormente a vila de Sabará. É 

difícil precisar a data em que comprou uma casa térrea junto à capela, que 

mais tarde se transformaria na igreja velha. Ali teria vivido os primeiros anos 

entre o faiscar no leito do rio das Velhas e o socorrer doentes e feridos, pois 

era grande a violência na vida de todo o dia. Provavelmente vivia parte do 

tempo a cavalo por trilhas inóspitas. Em geral, trazia consigo uma boa receita 

para os ferimentos de pólvora no rosto ou para curar feridas causadas por 

excesso de açoites. Muitos o chamavam na hora do desespero. Certa vez foi chamado 

para atender um vizinho morador do arraial da barra do Sabará da Villa Real. 

Francisco Gil de Andrade tinha sido atingido por uma espada larga que lhe abriu 

uma ferida por baixo da orelha da nuca até o rosto (EM, v. 2, p. 524). No ano 

anterior, em 1711 também fora chamado a Sabará para socorrer o meirinho 

do ouvidor Gonçalo de Freitas Baracho. Baracho viera inicialmente nomeado 

ouvidor para a Comarca do Rio das Mortes, mas o falecimento do ouvidor 

de Sabará fez com que fosse nomeado primeiro ouvidor da Vila Real de 

Sabará (EM, v. 2,525-527). Ao sair da missa, o meirinho fora atacado por um 

mulato, também com uma espada larga, que lhe abrira uma cutilada, a mais 

horrenda que tenho visto, cortando-lhe o pescoço, as veias jugulares, artérias, 

nervos, músculos e tendões (EM, v. 2, p. 525). 

• β β » 1 » » · • f 

18 MELLO, José Soares de. Emboabas, p. 257. 



Nem todos andavam a cavalo nas Minas, pois havia trechos íngremes da estrada 

que tinham de ser passados a pé. Após curar-se da maleita e de uma crise de 

hemorróidas, o cirurgião teria permanecido alguns meses em pleno sertão, 

atendendo doentes no arraial de Guaiacui, como era chamado na língua da 

terra, justo na confluência do rio São Francisco com o rio das Velhas. Em 1710, já 

estaria instalado em Sabará, pois visitava um doente junto ao rio do Paraopeba, 

percorrendo a cavalo as muitas léguas de distância que mediavam entre estas 

localidades. 

À medida que se aproximava de Sabará, a paisagem se enchia de coqueiros de 

macaúba. Passava por paragens acidentadas e assustadoras. Um dos afluentes do 

rio Sabará era chamado rio do Inferno, porque para atravessá-lo era preciso passar 

por uma ponte de menos de 20 pés de comprimento, correndo o rio por baixo por 

mais de duzentos de profundidade; são suas paredes talhadas a pique com alguns 

ramos e estes em pedras saídas para fora que estão convidando a quem olha da 

ponte o horroroso precipício1 9 

Em 1710, foi socorrer um escravo de Francisco Rondon, paulista, que morava 

distante nas minas de Paraopeba por serem matos gerais mui distantes de 

povoado e de vizinhança (EM, v. 2, p. 564-565). Francisco Rondon, quando da 

abertura da Câmara de Sabará, em 1711, foi um de seus primeiros oficiais. 2 0 

Paraopeba ficava a três dias de viagem de Sabará, em direção ao poente. 

Era uma região de lavras onde havia muitas roças férteis, pois as terras eram 

boas para mantimentos. O rio tinha muitos peixes. Ali morava nessa época, 

já empobrecido, após ter ficado muito rico nos primeiros tempos de exploração 

do ouro, Manuel de Borba Gato. Segundo certas fontes, ali veio a falecer com 

90 anos, em 1734, mas, segundo Antonil, teria morrido em Sabará, em 1718. 

Um cavalo de montaria ou cavalo marchador custava, segundo Antonil, 

em 1711,2 libras de ouro, enquanto um cavalo sendeiro, ou de carga, custava 

1 9 BRITO, Francisco Tavares de. Itinerário geográfico com a verdadeira descrição dos caminhos 
do Rio de Janeiro até as Minas do Ouro. In: FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, 
Maria Verônica (Orgs.). Códice Costa Matoso, p. 905. 

2 0 MATOS, Raimundo José da Costa. Corografia histórica da província de Minas Gerais, v.l. p. 161. 



100 oitavas.21 O cavalo tinha uma conotação simbólica de status social. Em 

1720, queixava-se amargamente um comerciante estabelecido nas Minas para 

seu patrão em Lisboa de ter percorrido cerca de 200 léguas a pé, do Rio de 

Janeiro à Comarca do Rio das Mortes: ...estive em grandes riscos nesta viagem 

assim com me quererem tirar a vida. 2 2 Em 1725, gastava 900 réis por dia para 

manter-se a si, a dois escravos e a um cavalo.23 

Em 1731, o cavalo continuava a ser um artigo caro de consumo. Em carta 

para seu patrão em Lisboa, que não queria reembolsar a metade do preço do 

animal, que perdera, o comerciante Francisco Cruz justificava suas despesas: 

... não querer VM levar a metade do cavalo que me morreu, pois confesso lhe que 

ainda que eu ficasse sem camisa no corpo não podia vir assim a pé, pois a cavalo VM 

lã verá os dias que eu gastei no caminho, quanto mais se eu viesse a pé, que me 

punha a ter uma doença.24 Em 1740, queixava-se de que, ao chegar do Rio de 

Janeiro a Caeté, não pudera comprar um cavalo com sela e armas, por não 

dispor da soma de 200 réis. Por esse motivo, não pôde assumir o ofício de 

cobrador de dívidas para o ouvidor, pois era condição simbólica de status 

necessária para ocupar o ofício. Luís Gomes Ferreira não hesitava em 

percorrer longas distâncias a cavalo. Em seu livro refere-se diversas vezes às 

feridas de pisadura e a receitas para curar cavalos. Aconselhava aos demais 

cavaleiros levar, como ele fazia, um raminho de trovisco no cós do calção 

para proteger-se da sela (EM, v. 1, p. 381). 

Carregava consigo um escravo, uma canastra do sertão, um prato de estanho, 

um tachinho pequeno e aguardente do reino para misturar com o da terra 

(EM, v. 1, p. 244). De resto, tinha os olhos treinados para localizar ervas e 

improvisar remédios de pobre, como os chamava em oposição aos remédios 

de botica. Avenca silvestre, por exemplo, sabia que dava em mata virgem, em 

• • » » » » O » « β - » · · Φ • » » > » > » • 

21 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, v. 1, p. 386. 
2 2 LISANTI FILHO, Luís (Org.). Negócios coloniais..., v. 1, p. 360. 
2 3 LISANTI FILHO, Luís (Org.). Negócios coloniais..., v. 1, p. 238. 
2 4 LISANTI FILHO, Luís (Org.). Negócios coloniais..., v. 1, p. 335. 
2 5 LISANTI FILHO, Luis (Org.). Negócios coloniais..., v. 1, p. 360. 



morro de pedra ou em terra enxuta. Nos meses de seca, entre julho e setembro, 

era difícil achar ervas, mesmo a de santa-maria, o mastruço ou a hortelã 

(EM, v. 1, p. 243). A erva-santa ou erva-cidreira somente se encontrava em 

paus esfolados e gastos, à beira dos caminhos, a exceção dos caminhos para o 

Rio de Janeiro ou de Sabará para Conceição do Mato Dentro, localidades em 

que ainda eram abundantes, por serem menos freqüentadas (EM, v. 1, p. 

363-364). Assim como os animais de caça, também as ervas começavam a 

faltar pelas estradas. Os homens bons já repetiam providências para conservar 

a lenha dos matos mais próximos aos arraiais: 

São estes homens muito vistos e experimentados em raízes, ervas, plantas, árvores 

e frutos, por andarem pelos sertões anos e anos, não se curando de suas 

enfermidades, senão com as tais coisas e por terem muita comunicação com os 

carijós, de quem se têm alcançado coisas boas (EM, v. 2, p. 677-678). 

Desde os primeiros momentos de sua chegada às Gerais, procurou o convívio 

dos paulistas e de seus carijós, pois em inúmeras passagens de sua obra 

mencionava o conhecimento precioso que tinham das ervas, plantas e 

remédios locais que mais o interessavam. 

Bem sabia o impacto dos revezes súbitos causados por males repentinos, 

por facadas, quedas bruscas, que causavam fratura nos ossos, mordidas de 

cobra, acidentes de percurso, seja no desbravar matas para plantar roças, 

seja no costume de minerar dentro dos rios, situações drásticas que exigiam 

remédios imediatamente acessíveis. Havia muito a aprender na paisagem e 

no clima novos. Valorizava os conhecimentos locais de plantas e receitas 

aprendidas dos índios pelos paulistas. Ervas e remédios novos colhidas entre 

os índios carijós, dos botocudos, dos coroados e dos puris da região de Sabará, 

desde os primeiros descobrimentos. O clima era desconhecido e 

traiçoeiramente frio, causando triagens, resfriados, eventualmente infecções 

pulmonares. Muitos dos recursos mais essenciais para sobrevivência nos 

primeiros tempos vinham dos carijós, como o modo de fazer fogo, se um morador 

<*» »• ·· »« — 
2 6 MATOS, Raimundo José da Cunha. Corografia histórica da província de Minas Gerais (1837), 
v. 2, p. 65-67. 



se encontrasse na mata sem arma de fogo, fuzil e pederneira. Para tanto, os 

carijós juntavam dois pauzinhos - um de casca mole, outro de casca dura -

bem secos: a um deles façam uma ponta bem redonda e ao outro um buraquinho no 

meio ou final dele; este o ponham deitado com o buraquinho para cima e seguro que 

não bula. (EM, v. 1, p. 388). 

É impressionante quão poucas informações ficaram nas fontes dessa época 

sobre os contatos entre os adventícios e os índios. Aqui e ali, aparecem sumárias 

referências a choques com tribos que tinham, como os botocudos, nos arredores 

de Vila Rica, as orelhas e beiços furados com pedaços de madeira.27 

A rapidez e o vulto tomado pelo povoamento da região acelerou o extermínio 

dos índios. Os remanescentes teriam se embrenhado pelas matas do rio Doce, 

na direção do Espírito Santo. Luís Gomes Ferreira se interessou vivamente 

pelos conhecimentos que os índios tinham das plantas de finalidade 

terapêutica, mas suas referências são bastante vagas quanto à vida dos 

indígenas. Limitou-se a discernir genericamente a oposição entre tribos 

selvagens ou bravias, que considerava como animais ferozes, e índios mansos, 

domesticados, a que se referia também sob o nome genérico de carijós. Embora 

desfile em seu livro inúmeros casos de escravos e homens brancos pobres, que 

socorreu como cirurgião barbeiro, parece que nunca tratou de um índio manso, 

o que é significativo da atitude do meio em relação aos índios. 

Havia muitos índios empregados como carregadores ou atendentes de 

rancho. Ainda em 1731, o comissário do negociante Francisco Pinheiro, em 

carta de Sabará, datada de 11 de julho, comentava a próxima chegada de 

Antônio Mendes da Costa, que tardava pelo caminho novo: Me disseram lá 

que ele vinha pelo caminho muito devagar por causa de trazer sua mulher em uma 

rede com todo o estado e buscando índios para a carregarem às costas.29 Outro 

indício da presença dos sobreviventes domesticados eram as denúncias freqüentes 
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nas devassas do Bispado contra o amancebamento com concubinas carijós. 

As famílias constituídas pelos primeiros povoadores custaram a se adaptar 

às normas da igreja. Um dos filhos de Miguel Pereira, fundador de Mariana, 

tinha como mãe, e ao mesmo tempo comadre ou sogra, uma índia carijó de 

nome Catarina, denunciada numa devassa de 1726. Miguel Pereira estava 

vivendo com uma bastarda por nome Maria que esta tida e em fama e com título de 

ser sua sobrinha por ser filha de Catarina Carijó, a qual também tinha de portas 

adentro e com ambas dizem tinha trato ilícito, tanto com uma, como outra e sempre 

ouviu dizer, que a Carijó mãe fora amiga de seu irmão Lucas Pereira e de quem 

tivera a filha com quem se diz andar amigado. No arraial mais distante de 

Guarapiranga, onde Luís Gomes Ferreira visitava alguns clientes, em 1726, 

também foi denunciado Antônio Ferreira por viver há muito tempo amigado 

com uma Carijó chamada Domingas, com a qual teve vários filhos.31 As 

freqüentes uniões consensuais com índias carijós passaram na década de 

1720 a perder em número para os amancebados com suas negras minas. 

Luís Gomes Ferreira, desde sua chegada, cultivou a companhia de sertanistas 

paulistas, pois se interessava por seus conhecimentos. Eram grandes 

conhecedores dos remédios locais. A eles se referia como paulistas sertanejos 

(EM, v.l , p. 363). Os recém-chegados de Portugal estranhavam bastante a sua 

aparência rústica. Quando a cavalo, traziam capotes, bernes e mais roupas do 

sertão, que contrastavam com os calções, botas e chapéus usados pelos reinóis.32 

Deles obteve receitas importantes para socorro no caso de intoxicação, dor de 

barriga, cursos (diarréia), vermes. Eram remédios usualmente presentes nas casas 

dos moradores mais estabelecidos. Tratava-se do capim ou erva-santa, os 

chamados "paratudo", troncos delgados de casca amarela, com folhas largas 

(EM, v . 1, p. 363) e inumeráveis outros, que descreve em seu livro. Certo paulista 

de grande experiência dos sertões pelos quais andara muitos anos, cujo nome 
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omitiu, presenteou-o com umas contas de macacos barbudos, bolinhas retiradas 

do testículo da coxa da perna esquerda desses macacos, excelentes para curar as 

almorreimas, bastando trazer as contas na algibeira (EM, v. 1, p. 382). 

Deles também recolheu as descrições de animais da terra, como macacos, gambás, 

bichos-preguiças (EM, v. 2, p. 683), as inhaúmas, aves existentes nos sertões do 

rio São Francisco, tanto da parte da Bahia como da parte de Pernambuco. Essas 

aves tinham na ponta das asas uns esporões que, uma vez ralados, davam 

excelente remédio para mordedura de cobra venenosa e também serviam de 

antídoto contra qualquer envenenamento (EM, v. 2, p. 674). 

Dos paulistas aprendeu a utilidade da raiz butua ou da raiz chamada "mil 

usos", que tanto servia para doenças venéreas como de antídoto para mordida 

de cobras venenosas (EM, v. 2, p. 675). A butua era também excelente remédio 

para crises de fígado. Dos paulistas e seus carijós, adotou o uso de raízes 

chamadas "mil homens", "orelha de onça" (EM, v. 2, p. 675) e, sobretudo, 

raízes de um cipó chamada pacacuanha, de que os paulistas faziam muito 

caso, trazendo-as sempre consigo e que seriam úteis por ocasião de 

envenamentos ou de sangramentos, etc. (EM, v. 2, p. 678). Também passou a 

receitar o uso da raiz de jurubeba, da chamada língua de carijó; assinalava 

as qualidades da erva-cidreira, do funcho, da jurubeba, dos jenipapos verdes 

(EM, v. 1, p. 260, 333). 

...nunca acompanha a experiência o discurso, que são os dois pólos, em que se 
sustenta toda a maquina das artes. Ε finalmente diz (o doutor Francisco Baile) que, 
quando o discurso se encontrar com tanta duvida, que não atine com razão certa, 
que o satisfaça, se recorra à experiências (EM, v. 2, p. 700). 

Ao passar o Equador, deparou com um mundo novo e desconhecido (EM, v. 

1, p. 285). 

A vida que levava como minerador, viajante e cirurgião nas bandas das Gerais 

e do rio das Velhas trazia-lhe conhecimentos inteiramente sem precedentes, 

dentre as quais primavam os da natureza, aprendidos mais da experiências 

do que das autoridades escritas. Esse é um refrão ou traço recorrente em sua 

obra. A vivência do dia-a-dia no clima novo é que o levava a contradizer 



abertamente as autoridades médicas, os escritores famosos, os tratados mais 

clássicos de medicina de seu tempo (EM, v. 1, p. 225-227, 233, 426; v. 2, p. 

699-700). O que digo pela experiência assim me ter ensinado; pois onde esta falta, 

emudecem todas as autoridades; e demais que os autores, que até agora escreveram, 

não sabiam deste clima das Minas, nem em materia de obstruções acha muito 

adiantada neles (EM, v. 1, p. 304). 

Em certa ocasião, este caso sucedeu na rua da Barra em Sabará em presença de muito 

povo (EM, v. 1, p. 471), teve um debate com outro cirurgião a respeito de 

divergências nos métodos de cura de fraturas: disse eu que éramos obrigados a 

curar as doenças conforme a região e o clima, aonde nos achássemos, a razão nos ditasse 

e a experiência nos ensinasse; porque os autores, quando escreveram, estavam em outras 

terras mui remotas, e de diferente clima, e não tinham notícia deste (EM, v. 1, p. 471). 

Muitos dos remédios e das curas válidas para Portugal deixavam de sê-lo na 

região do ouro. Outro era o clima, outras eram as plantas. O meio geográfico 

pedia remédios diferentes (EM, v. 1, p. 225-227). 

Muitos dos remédios vindos de Portugal perdiam o efeito na longa travessia 

do mar e estragavam durante os trajetos demorados que levavam três a quatro 

semanas - às vezes mais - para, do Rio de Janeiro, chegar às Gerais (EM, v. 1, 

p. 305). 

Os sertões muito ermos, mais as distâncias enormes faziam com que as boticas, 

quando existiam nos arraiais, ficassem na maior parte das vezes a dois ou três 

dias de cavalgada ou de percurso a pé. Os doentes que dependiam dos 

remédios tradicionais preparados nas boticas sofriam a exploração dos preços 

exorbitantes cobrados pelos boticários (EM, v. 1, p. 261,329,332,471); corriam 

os riscos de vários dias de transporte até a botica mais próxima, por caminhos 

difíceis, que percorriam às vezes desmaiados numa rede levada por índios ou 

a cavalo com os escravos, se ainda lhes sobrasse para tanto resistência física. 

Remédios como o mercúrio ou o azougue, usualmente receitados no Reino, 

passavam a ser nocivos no clima das minas. Da mesma forma, as sangrias 

e purgas tão aconselhadas, na região do ouro, faziam muito mal à saúde: 

É o sangue o azeite em que se conserva a luz da candeia da vida; quanto mais azeite 



tiver a candeia, tanto mais tempo durará a luz dela, e[...] porquefaço grande escrúpulo 

de não dizer a todos o quanto importa sangrar pouco para viver muito (EM, v. 1, p. 

279). 

Os mantimentos nas Minas não tinham a mesma sustança dos alimentos do 

Reino. Por isso as sangrias enfraqueciam mais ainda o doente já atacado de 

outros males. Além da alimentação, o clima frio sobrecarregava o organismo, 

principalmente dos negros, que trabalhavam horas seguidas nos rios com 

água até a cintura (EM, v. 1, p. 279). 

Como os pratos eram pouco nutritivos, aconselhava amiudar as refeições 

para não ficar muito tempo com o estômago vazio. O morador das Minas 

deveria, a todo custo, evitar ficar de manhã em jejum. A fim de passar bem, 

era preciso tomar pelo menos alguns goles de aguardente do reino; seria 

bom comer coisas engrossantes, como franga ou galinha cozida com arroz e 

beldroengas, mãos e pés de boi com arroz e carne de vaca cozida ou assada 

(EM, v. 1, p. 477). Comerá coisas de sustância e de boa nutrição, tais como açúcar 

rosado e xaropes de rosas secas e de murtinhos ou de maças de anáfega. (EM, v. 2, 

p. 507). Um bom caldo de galinha com água cozida e uma gema de ovo bem 

batido era remédio milagroso para cólicas (EM, v. 2, p. 520). 

Eram inúmeros os conselhos de saúde que ensinava aos moradores recém-

chegados às Minas: Não molhará o corpo, nem trará os pés úmidos, nem enxugará 

camisa no corpo por nenhum caso, se a suar, que não será mau, tirando-a logo; não 

comerá coisas crassas, ou de ruim digestão, nem coisas frias e úmidas, nem frutos ou 

frutas da terra, salvo, por necessidade, alguma banana de São Tome assada (EM, v. 

1, p. 303-304). 

Contar suas aventuras, descrever ervas e inventar receitas novas com plantas 

locais era o seu modo de contribuir para salvar vidas (EM, v. 1, p. 286). 

Dedicou boa parte de seu tratado aos remédios de pobres, acessíveis aos que 

viviam nos matos faltos de notícias, tanto escravos como brancos sem recursos 

(EM, v. 1, p. 263,305). Pensava que também os 

brancos que exercitarem o mesmo oficio dos pretos, ou quase o mesmo, como é 
o serem feitores de lavras ou roças, ou andar em outros ministérios descalços, 



com má ordem de viver ou mal comidos, mal enroupados, molhados, suados, 

etc., que estes tais se curarão de pontadas pelo mesmo método que os pretos, 

porque é provável, lhe procedam as pontadas das mesmas causas, só com uma 

diferença: que se atenderá a que os pretos são dotados de natureza mais robusta 

(EM, v. 1, p. 280). 

Seu livro foi escrito de memória, mais provavelmente em 1733, quando já 

estava de volta ao Porto. Não o escreveu sob forma de diário, lamenta o 

autor, porque no início pensou que ficaria rico depressa e que logo voltaria 

para o Reino (EM, v. 1, p. 266). Entretanto, como contador de casos, enfileirou 

diagnósticos, curas e receitas recolhidas da memória oral ou eventualmente 

por ele inventadas. 

O livro, de cerca de 500 páginas, tomou forma híbrida entre um dicionário 

de medicina, uma narrativa de curas e um levantamento das plantas e dos 

animais úteis para a cura de moléstias tropicais e males diversos, que 

acometiam os numerosos escravos, os brancos pobres, assim como 

mineradores e agricultores mais remediados. Escreveu-o com a intenção de 

divulgar conhecimentos úteis para os moradores das Minas e de transmitir 

a outros as experiências vividas por ele; era mais um gesto de boa vontade 

para com os que, como ele, enfrentaram os perigos de um clima diferente, 

cheio de perigos, de sezões, de violências. 

Recomendava a quem viajasse pelos matos evitar tomar água, levando dois 

cocos para matar a sede no caminho. Em vez de tomar água, aconselhava 

sempre as tisanas, chamadas "água de tanchagem". Consistia em água fervida 

com raiz de capeba, ou raiz de periparoba (como era chamada no Rio de 

Janeiro); poderia eventualmente ser rapidamente fervida com salsa, de modo 

a quase não mudar de cor. A água cozida com raízes tinha uma cor alambreada 

ou rosada e protegia de males do intestino e do fígado (EM, v. 1, p. 303,346, 

364). Será, pois, o seu remédio ajudas de água de cisterna avinagrada e morna, ou 

ajudas de água de tanchagem, ou de água de malvas, ou de caldo de galinha que seja 

cozida, primeiro, com tanchagem, almeirão, chicória e borragens, ou parte destas (EM, 

v. 1, p. 364). 



Aconselhava muitos banhos de água morna, de canga ou de água corrente 

nos rios, sobretudo para evitar o depósito de larvas de moscas em feridas 

expostas ou surtos de hemorróidas. No caso dos banhos de assento (EM, v. 

2, p. 579) seria prudente cobrir-se para evitar qualquer corrente de ar e sentar-

se sobre uma grade, deixando a água fervendo no tacho para sustentar mais 

tempo o calor. Lembrava a todos que evitassem comer muito, sobretudo os 

caldos gordos, que eram usuais no sertão. 

Os cozimentos de água com raiz de capeba e butua ou os chás eram excelentes 

digestivos, a que os moradores deveriam recorrer a toda hora e muitas vezes 

durante o dia, pois que é bebida admirável para fazer bom cozimento, discutir flatos, 

esquentar os humores, fazê-los circular e também para a tosse, se a houver. (EM, v. 1, p. 

253). 

Advertia aos habitantes dos sertões das Gerais, onde o clima se caracterizava 

por ser muito frio, que evitassem, sobretudo, as mudanças bruscas de 

temperatura. Era o que acontecia necessariamente aos escravos que 

trabalhavam o tempo todo dentro da água. 

Os suores no clima frio das Minas enfraqueciam muito e expunham à morte os 

incautos. Ele mesmo escapou de morrer por um fio. Contava o caso de um 

fazendeiro que deitou com sua escrava para ter relações sexuais e, distraído, 

levantou rapidamente em ceroulas, como era costume, para ir chamar os escravos 

no pátio. Esse ato repentino quase lhe custou a vida. Suar muito e passar por 

uma corrente de ar ou tomar água fria bastavam para causar as piores 

complicações de saúde. O clima era traiçoeiro, e guardar roupas úmidas ou 

molhadas, deixando que secassem sobre o corpo, era uma imprudência sem 

nome (EM, v. 1, p. 239). As temperaturas variavam de modo inimaginável; os 

humores frios apertavam mais à noite, quando piorava a tosse e o doente 

ficava sem dormir, sendo nesses casos recomendável aplicar compressas peitorais 

e expectorantes, além de ter o cuidado de acender uma fogueira dentro do 

aposento (EM, v. 1, p. 481). 

Enfileirava pequenos lembretes e receitas para guardar alimentos, como o de 

conservar as frutas no mel da terra, remédios em vidros tapados com cera negra 



da terra ou com cera amarela do Reino, conservados em cinza quente durante 

pelo menos dez horas (EM, v. 1, p. 439-440; v. 2, p. 598). Era necessário purgar-

se com purga de resina (de batata) para acabar de limpar os humores frios que 

sempre predominam neste clima (EM, v. 2, p. 286-287). 

Os alimentos, além de caros, eram em geral malcozidos ou pesados. Entremeava 

em seu texto instruções minuciosas sobre como ferver e coar os alimentos, 

lentamente em panelas de barro ou pratos de estanho e conselhos sobre o comer 

leve, produtos agradáveis para o estômago, como marmelada, vinho e vós de canela, 

e pela boca, colheres de caldo-de-galinha temperado com pós de pedra-bazer e umas pingas 

de vinho (EM, v. 1, p. 309); arroz com franga ou frango, acompanhados de 

alimentos frescos tais como alfaces, chicórias, beldroegas, ameixas, lentilhas (EM, 

v. 1, p. 323). Seria eventualmente revigorante cozinhar em partes iguais enxúndia 

de galinha com banha de porco sem sal (EM, v. 1, p. 352); fugir de alimentos que 

gerassem fleumas, como legumes, leite (que é o pior), peixe e outros semelhantes; 

fazer exercício antes de comer e passadas seis hora de jantar; dormir moderado, 

principalmente de dia (EM, v. 2, p. 497), alimentar-se pouco de cada vez e à 

miúde. Evitar alimentos muito salgados, feculentos e amargosos. Comer 

mantimentos fáceis de digerir, como frango, cabrito, vitela, ovos brancos passados 

no açúcar (EM, v. 2, p. 500). 

O comerciante Francisco da Cruz, em carta de Sabará, escrita em dezembro de 

1725, reclamava de dureza de estômago, e o médico atribuía esse mal à falta de 

exercício, devido ao fato de ele não andar a pé, trabalhando sentado como 

escrevente no cartório.33 

No pacadio (sic) da minha casa dou conta que não sei que mais estril possa 
passar pois o jantar é carne cozida e no caldo farinha a que chamam nessa terra 
de pão, que nos serve de sopas, algumas vezes como assim os dias santos um 
bocado de vaca assada, outras vezes picada, esta sabe Deus com que temperos, 
sobremesas, (s)ão sempre umas bananas que é a principal fruta nesta terras. 
Confesso que há outras como limas, laranjas, estas me entram em casa quando 
algum amigo mas manda, que estas vezes se pode contar por milagre. Almoço: 
nem merenda, não me há porque o tempo não dá lugar para regatos, as seias 
passo com um prato de milho cozido em água com uma colher de melado, cujo 
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prato lhe dão cá [nome] de cangica, que esta é a coisa de meu achaque, que 
pouco há perto de seis meses mais ou menos, pois ando com uma obstrução, 
com o estômago duro como uma tábua e sempre azedo, aqui verá da forma 

que passo..." 3 4 

Em outra passagem, contava que na ceia comia cangica com melado, 

eventualmente um ensopado de vaca, guardado do jantar por seu escravo 

mulato. 3 5 

O abastecimento dos gêneros de primeira necessidade era precário e os preços, 

volta e meia, ficavam muito elevados por causa da especulação de atravessadores. 

Em 1725, escrevia o comerciante para seu patrão em Lisboa: Entendo que tudo 

isto me procede do muito calor que nesta terra há, onde arde todo o mundo nele, e junto 

com o tal uma grande seca que Deus por quem é nos acuda, por quanto toda a casta de 

fazendas comestíveis se vão pondo numas alturas, que lhe afirmo a VM não saber em que 

isto há de vir a parar. 3 6 Queixava-se da vertiginosa inflação de preços, tanto dos 

produtos importados como dos gêneros da terra. 

Já um ano depois, em 1726, sob o impacto da descoberta de diamantes em Serro 

Frio e de ouro em Minas Novas, havia um êxodo grande de pessoas; em Sabará, 

os preços das casas, das lavras e das roças tinham caído para menos da metade. 

Havia quem vendesse uma casa pela metade do preço, assim como engenhos e 

fazendas eram abandonadas por meia arroba de ouro. 

A situação de instabilidade de preços, de insegurança, de endividamento e de 

violência pareciam dar o tom da vida de todo o dia nas Minas. Talvez por isso 

Luís Gomes Ferreira tenha interposto trechos recomendando calma e 

tranqüilidade aos que quisessem conservar a saúde: Evite todas as paixões da 

alma, como ira, tristeza e o mais que poder inquietar o ânimo, porque lhe será de 

grande dano (EM, v. 2, p. 498). Em outras passagens, reiterava quase 

diariamente a advertência de evitar as paixões da alma, que esquentam muito os 

humores, e ande lúbrico de ventre. (EM, v. 2, p. 500). 
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As vilas do Barroco ainda não existiam no período em que Luís Gomes 

Ferreira viveu nas Gerais. Nessa época, os primeiros faiscadores levantavam 

ranchos, tomavam o machado, abriam clareiras nos matos e plantavam roças 

de milho e feijão. Após o plantio, os faiscadores costumavam seguir adiante 

pelas margens dos rios ou pelos picos dos montes em busca de outras 

possíveis catas, deixando atrás de si uma trilha de roças e lavras mal reviradas. 

Meses depois, voltavam para as roças já crescidas a colher espigas de milho, 

como retaguarda para garantir a sobrevivência, enquanto entravam pela água 

dos ribeiros a catar ouro com suas bateias e pratos de estanho.38 

Os caminhos de terra eram percorridos por escravos, por mulas e cavalos, e 

entremeados, junto aos serviços de mineração, por ranchos de palha e 

pequenas vendas servidas por mulheres escravas, ocupadas nos afazeres do 

comércio ambulante. 3 9 

Em plena época das violências, amainadas um pouco com a retirada de 

Manuel Nunes Viana, em 1711, para sua fazenda da Tábua, junto à barra 

do rio das Velhas, 4 0 Luís Gomes Ferreira veio instalar-se, em 1711, no arraial 

da igreja velha de Sabará. Como a localidade não existe mais, fica obscura 

a relação com a igreja nova, nome que começou a ser usado depois de 1714, 

provavelmente para designar a mesma capela, agora reformada e mais tarde 

transformada na Matriz de N.S. da Conceição (EM, v. 1, p. 392; v. 2, p. 587). 

Situava-se à margem direita do rio das Velhas, junto ao caminho que 

conduzia, através da ponte pequena de madeira sobre o rio Sabará, ao 

arraial velho de Santana, situado em outra margem do rio das Velhas. 

Separava-o do arraial da Barra uma boa distância entrecortada por um 

íngreme caminho, através de um morro. 4 1 

3 8 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (Orgs.). Códice 
Costa Matoso, v. 1, p. 169. 
3 9 ZEMELLA, Mafalda. O abastecimento da província de Minas Gerais, p. 178-179; FIGUEIREDO, 
Luciano Raposo de Almeida. O avesso da memória... 
4 0 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 391. 
4 1 BITTENCOURT, Maria das Mercês Vasques. Urbanização colonial: estudo de um modelo 
de espaço urbano em Sabará. Barroco, v. 12, p. 245,1982/1983. 



No arraial da Barra, em 1712, foi construída a primeira capela de Nossa Senhora 

do Rosário, posteriormente reformada (EM, v. 1, p. 293). 4 2 A decoração da talha 

seria uma das mais antigas existentes, caracterizandose por um estilo maneirista 

próprio da época de Pedro I I . 4 3 Em 1714, junto ao arraial da Barra, foi construída 

outra capela de Santa Rita, que ficava na antiga rua Direita.4 4 A partir de 1714, 

surgem referências à igreja nova. O costume de reformas sucessivas das primeiras 

capelas era generalizado em qualquer parte da região do ouro. 4 5 

Quando Luís Gomes Ferreira primeiro chegou, a vila ainda não existia; eram 

ainda poucos e precários os arraiais da região de Sabará. Junto ao rio, havia 

várias minas ou esboços de futuros arraiais. Ficavam a várias léguas de 

distância uns dos outros. Havia ranchos de palha e capim, com chão de terra, 

em Raposos e na Roça Grande, local inicialmente descoberto e habitado por 

gente de Fernão Dias Paes. 4 6 Nesses arraiais, os vigários juntamente com os 

moradores, armavam altares com estacas e esteiras de taquara. As primeiras 

irmandades foram organizadas por iniciativa e interesse dos próprios 

moradores. Um dos primeiros afazeres das irmandades consistia no gradual 

aprimoramento das primitivas capelas. Estas, muitas vezes, eram pintadas 

em cores bem vivas: 4 7 Eu mandei fazer a capela tapada e fechada, com porta e 

coberta de capim, que não havia ainda telha. 4 8 

Nessas capelas provisórias diziam missa, confessavam e desobrigavam. Algumas 

capelas eram de pau-a-pique cobertas de palha. As primeiras capelas se 

assemelhavam a altares portáteis, pois os arraiais de exploração tomavam destino 

aleatoriamente, segundo se revelassem mais ou menos promissoras as primeiras 

pintas de ouro. 
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A fundação propriamente dita da vila pelo governador Antônio de 

Albuquerque, em 1711, foi um marco meramente simbólico. Na historiografia, 

entretanto, ganhou um sentido extrapolado provavelmente advindo da 

importância exagerada conferida por cronistas sempre dispostos a exaltar a 

presença da Metrópole. O poder de construir os arraiais estava efetivamente 

nas mãos dos que primeiro chegavam a consolidar seus haveres e a prosperar. 

A política de fundar vilas era um gesto simbólico da Coroa, que assim deixava 

expressa sua intenção de urbanizar a região do ouro para melhor vir a exercer 

um controle fiscal. 

Não passava de mera formalidade, por meio da qual a Coroa convocava os 

moradores e a suas irmandades para que construíssem, cada um conforme suas 

posses, tanto as primeiras capelas como a casa da Câmara; 4 9 sequer precipitava 

um povoamento que as pintas não tivessem força para fixar de forma mais 

permanente. 

No caso de Mariana, as terras do rocio, ou seja, a meia légua de terra em 

quadra em torno do Senado da Câmara, foi doação particular de Antônio 

Pereira. Os vereadores da Câmara, querendo agradar ao soberano, doaram 

essas terras para nelas ser construído o quartel da companhia de dragões. 

Passou, então, a faltar terras para o desenvolvimento da vila, problema 

somente resolvido em 1721, com concessão pela Coroa de uma sesmaria, 

garantindo as terras do rocio, o que finalmente permitiu o início de 

construções mais duradouras. 5 0 

A lenta transformação de arraiais provisórios em vilas demoraria muitos 

anos. Somente entre 1725 e 1730, surgiriam as primeiras construções mais 

sólidas de pedra e cal, assim como nas igrejas os primeiros altares de talha 

dourada, segundo Germain Bazin, ainda presos ao estilo maneirista pré-

barroco. Ao ser oficialmente fundada em 1711, a vila real do Sabará estava 

longe de constituir um aglomerado urbano. Anos mais tarde, em 1725, um 
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comerciante se queixava da inexistência de sobrados de pedra e taipa. 

Existiam apenas três em Sabará, pois ainda predominavam casas térreas de 

taipa sendo poucas as cobertas com telhas. Em Ouro Preto tinha uma olaria 

desde 1711. Os padrões de Sabará continuaram mais rústicos. Provavelmente 

porque a mineração era mais difícil. 

Os bairros ficavam a léguas uns dos outros. O arraial velho de Raposos ficava 

cerca de 2 léguas de Sabará. Ε o de Congonhas, 2 léguas e meia. Junto a ele já 

surgiam os arraiais da ponte grande e pequena, cerca de meia légua da Vila 

Real. O da Igreja Grande, provavelmente próximo da capela inicial de Nossa 

Senhora da Conceição nada tinha a ver com relação ao local onde depois de 

meados do século foi construída a Matriz. A igreja nova junto à capela de 

Nossa Senhora da Conceição teria sido iniciada em 1701 e terminada em 

1711. Igreja grande ou nova eram referências ao mesmo local. Era separado 

do arraial da Barra por um morro, que posteriormente na década de 1730 

veio a chamar-se o morro da Intendência, sobre o qual passava uma única 

trilha. O arraial da Barra estava começando a aparecer em 1712, quando 

Luís Gomes aí chegou. A diferença dos outros que corriam acompanhando 

as margens do rio da Barra era perpendicular a ele. 5 1 

A mineração no rio das Velhas, segundo Antonil, começara atraindo uma 

multidão de faiscadores, por causa de umas pintas enormes que foram localizadas 

entre dois pequenos afluentes, os quais abnndo-se com alavancas eram todos de um 

picando duro e claro, e por entn ele sem se ir lavar ao rio, foi tal a grandeza do ouro de 

que estavam cheios, que se estava vendo em pedaços e granitos nas mesmas bateias. 

Os paulistas, informava Antonil, consideravam um ribeiro de bom 

rendimento, quando cada bateia rendia 2 oitavas de ouro.53 Muitas vezes o 

ribeirão rendia 8 e mais oitavas. 5 4 Aconteceu que no ribeirão descoberto por 
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Bento Rodrigues, em Vila Rica, as bateias chegaram a 30 oitavas. No rio das 
Velhas deram, num primeiro momento, 40 a 50 oitavas. 

Achar ouro e localizar catas dependia do mais imprevisível golpe de sorte. Ε 
nisto se viram e vêm a cada passo vários e diferentes sucessos, tirando uns mineiros de 

poucas braças muito ouro e outros de muitas pouco; e já houve quem por pouco mais de 

mil oitavas vendeu data, da qual o comprador tirou sete arobas de ouro. Pelo que se tem 

por jogo de bem ou mal afortunado o tirar ou não tirar ouro das datas 5 5 Um indício 

seguro de ouro era o aparecimento na terra de blocos de minério de ferro 

muito duros chamados tapanhuacanga. Estes primeiros sinais desafiavam os 

maiores esforços físicos. Quebrá-los para chegar ao ouro era uma empresa 

difícil, que os aventureiros somente enfrentavam em função da grande 

expectativa que suscitava: vale mesmo que cabeça de negro pelo teçume (sic) das 

pedras tão duro que só a poder de ferro se desmancha.56 Tratava-se de início do 

trabalho braçal de separar o ouro dos cascalhos, o que se fazia dentro do rio 

com as bateias nas mãos. Exigia quase nenhuma técnica e dependia dos azares 

da sorte. Não era atividade capaz de fixar os homens em arraiais permanentes. 

O trabalho dentro d'agua não se limitava às bateias para separar o ouro fino 

dos cascalhos. A partir de 1707, os reinóis introduziram outros métodos de 

lavagem dentro d'agua. Eram as canoas ou bolinetes, que se construíam 

dentro do leito do rio, uma após outra; construções de madeira que se 

afunilavam na direção da corrente das águas. Em cada canoa ou bolinete, 

ficava um escravo encarregado de mexer a água com almocrefes. Um dos 

meios de sobrevivência dos faiscadores era o costume de alugar o escravo e 

a canoa por certa jornada fixa. As canoas se sucediam cada qual com seu escravo 

ao longo de vários metros do curso da água.57 Os mundéus ou canoas para negros 

faiscarem se vendiam e passavam de mãos em mãos.58 Os almocrefes, pelos quais 
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passava o lodo da correnteza, consistiam num pedaço de couro, pendurado 

na ponta da canoa, com os pelos voltados em sentido contrário ao da água. 5 9 

Havia também o recurso de usar dentro do leito do rio uma espécie de pá, 

chamada bate-folhas, tendo na ponta um saco de couro com pelinhos ou 

bexigas, que retinham o ouro. Se as bateias rendiam 10 oitavas de ouro, os 

bate-folhas retinham cerca de 50 oitavas. Estes também serviam de um bom 

remédio para feridas pequenas ou esfoladuras: Tomem aqueles pelinhas ou bexigas 

em que os bate-folhas batem o ouro e cortarão delas o que for necessário para cobrir a tal 

ferida ou esfoladura de pau ou pedra, a qual molharão com o cuspo para pegar nas 

pontas e a deixaram estar pegada até cair por si mesmo (EM, v. 1, p. 405). 

A respeito do emprego das canoas ou cangas, lembrava Luís Gomes Ferreira 

uma doença específica desse tipo de trabalho dos escravos dentro dos rios, a 

que se dava o nome de camba, ou vulgarmente de cangalha. Esta doença é 

muito comum nestas Minas, e é só nos pretos de toda a Costa da Mina, excetuados 

todos os de Angola somente, e pela maior parte é só nos que são mineiros, que andam 

metidos dentro da água, ou com os pés nela, que os que se ocupam em roças nunca 

neles vi tal doença (EM, v. 2, p. 578-579). 

Os faiscadores andavam nômades por arraiais provisórios. As condições de 

consolidação de arraiais em aglomerados fixos que se transformavam em 

vilas dependiam da presença de mineradores com poder de comprar escravos 

e requerer datas. Recebiam por escravo duas braças e meia de terra, de modo 

que quem tivesse 15 escravos tinha uma data completa de 30 braças 

quadradas, que era equivalente ao tamanho da data, em geral reservada 

para a Coroa e para o superintendente.6 0 

Os guardas-mores eram nesta época figuras importantes, pois tinham o poder 

de dividir as datas, favorecendo uns, desfavorecendo outros. Na falta de 

qualquer forma de justiça, os superintendentes eram os que deveriam fazer 

vistorias nas datas e acudir eventuais brigas entre faisqueiros ou vizinhos de 
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datas, que se engalfinhavam pelos motivos mais espúrios. Os escrivães da 

Ouvidoria de vistoria das datas às vezes tinham a vida ameaçada, e muitos 

deles chegaram a ser abatidos a tiros. Francisco Cruz, em sua 

correspondência, narra alguns acidentes ocorridos em Vila Rica e em Sabará. 

No ribeirão do Carmo, em 1713, houve um motim dos mineradores contra o 

superintendente que abusava de vistorias e insistia em demarcar datas onde 

os moradores consideravam áreas de uso comum, em morros realengos. 6 1 

Inimigos, porque não os queria, nem de palha (EM, v. 2, p. 518). 

Entre 1711 e 1716, Luís Gomes Ferreira permaneceu em Sabará. A sua vida na 

região do rio das Velhas se alternaria entre as atividades de contrabando, de 

mineração e das roças de abastecimento. Os moradores da região permaneceriam 

ate fins da década de 1720, praticamente imunes aos decretos da Coroa, sempre 

voltados para as atividades de enriquecimento por meio do contrabando do 

ouro em pó, das mercadorias de abastecimento, que vinham por caminhos 

seguros de nunca pagar o imposto das entradas. As tensões mais agudas 

procediam da concorrência dos potentados locais pelo monopólio de 

fornecimento de gado, eventualmente de fumo. As lutas entre facções locais às 

margens do rio das Velhas e depois em Sabará diziam respei to 

principalmente à concorrência dos potentados locais pelo abastecimento 

do comércio de gado e de tabaco que se fazia quase inteiramente 

clandestinos. Houve muita dificuldade de implementar os decretos de 

1712 e 1714, que determinavam a abertura de registros para a cobrança 

dos impostos das entradas, tanto sobre as cabeças de gado, como sobre 

quaisquer das mercadorias que abasteciam as Minas. Os poucos que chegaram 

a fazer fortuna tinham enriquecido em atividades múltiplas, principalmente 

no atravessamento e na especulação com o monopólio de fornecimento de 

gêneros de primeira necessidade. 62 Aqueles mineradores que conseguiram 
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naqueles anos acumular maior cabedal eram homens que se ocupavam 

intermitentemente da atividade de minerar e de fazer comércio. 

A especulação dos atravessadores e a disputa entre comerciantes de 

abastecimento, de fornecimento de víveres, de gado e de carne suscitavam 

tensões e descontentamento, provocando inúmeros motins por parte dos 

moradores das Minas. Entre 1710 e 1711, arremataram-se os primeiros contratos 

de cobrança dos impostos das entradas e dos dízimos. Em 1710, o contratador 

de dízimos do Rio de Janeiro foi preso, e na auditoria feita entre seus feitores, 

que ainda não tinham terminado a cobrança, os dízimos já rendiam mais de 

120 mil cruzados.63 

Sucederam-se motins também na região do rio das Velhas, onde Manuel 

Nunes Viana e seus apaniguados, dentre os quais o padre Francisco de 

Menezes, tentavam forçar o monopólio de fornecimento de gado de corte. O 

ouvidor de Sabará, Luís Botelho Queiroz, foi ameaçado de morte e acusado 

de proteger os interesses de Manuel Nunes Viana. Em mais de uma ocasião, 

Luís Gomes visitou-o em sua casa, em Sabará, a seu chamado, para socorrer 

escravos doentes (EM, v. 1, p. 267). Este mesmo ouvidor, homem violento, 

em 1714, enfrentou os quilombos de negros fugidos nos locais de Curralinho 

e Palmital, próximos de Sabará, mandando assassinar cerca de 98 escravos. 

Nesse mesmo ano, Luís Gomes Ferreira tentou salvar um de seus escravos que 

chegara da lavra sufocado, cheio de pontadas no lado esquerdo e sem 

respiração. O escravo morreu e o cirurgião húngaro João da Rosa e Luís Gomes 

Ferreira fizeram a autópsia. Descobriram que tinha os intestinos saturados 

de vermes e lombrigas. Luís Gomes Ferreira narrou minuciosamente neste 

seu livro Erário Mineral, os sintomas do escravo deste primeiro ouvidor de 

Sabará, omitindo qualquer comentário político ou juízo moral sobre a 

violência de suas ações. 

Manuel Nunes Viana foi um personagem importante na consolidação do 

fornecimento de gado. Por isso era muito antipatizado em Sabará, registrando-
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se em 1710 um motim dos moradores contra suas pretensões de monopolizar 

o fornecimento da carne. Luís Gomes Ferreira estaria entre os moradores 

revoltados contra a carestia provocada pelo monopólio dos potentados locais. 

Ainda morava em Sabará, em 1713, quando houve um segundo motim, desta 

vez contra o ouvidor nomeado pelo governador D. Braz da Silveira para fazer 

cumprir a nova diretriz de cobrar o quinto por bateia de escravo. 6 4 

Era freqüente o nome do ouvidor aparecer implicado em acusações de 

conivência com algum potentado local. Aconteceu com Luís Botelho de 

Queiroz, ouvidor em Sabará, acusado de favorecer os interesses de Manuel 

Nunes Viana, em 1713, em Sabará. Em 1715, Luis Botelho de Oliveira foi 

nomeado pelo governador D. Braz interventor junto aos potentados da vila 

de Pitangui. Tido como homem duro, ainda assim nada conseguiu contra 

Bartolomeu Bueno do Prado ou Jerônimo Pedroso de Barros.65 Da mesma forma, 

o ouvidor Mosqueira da Rosa, conhecido como ambicioso, foi acusado de 

receber suborno de Manoel Nunes Viana. 6 6 

Embora reinol, Luís Gomes Ferreira nunca exaltou os primeiros governadores. 

Provavelmente, estava a igual distância dos interesses opostos do emboaba 

Manuel Nunes Viana, de que não era um apaniguado direto, e dos interesses 

dos paulistas da facção de Borba Gato. A seu modo de ver, fazer fortuna, 

prosperar ou simplesmente sobreviver eram desafios que dispensavam o 

confronto com paulistas, assim como com autoridades reinóis com suas 

políticas de cobrança acirrada do quinto e de impostos sobre os gêneros de 

primeira necessidade. 

Posicionava-se certamente contra os açambarcadores ou monopolizadores 

do fornecimento do gado. Em 1717 e 1718, novamente Manuel Nunes Viana 

e apaniguados poderosos se organizavam para resistir contra a tentativa do 
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Conde de Assumar de efetivação de um registro na passagem do rio das 

Velhas para a cobrança dos impostos sobre o gado e outras mercadorias que 

por aí transitavam. Contavam com aliados poderosos, como o padre Antônio 

Curvelo de Ávila, vigário do arraial de Marias Cardoso, que tentava estender 

o alcance de seu poder eclesiástico a toda a região, inclusive o noroeste de 

Minas. Manuel Nunes Viana e seu primo Manoel Rodrigues Soares tentaram 

arrematar o imposto da passagem, para melhor controlar o fornecimento de 

gado da região, para tanto enfrentando pressões de ouvidores e de outras 

autoridades nomeadas pelo governador.67 

Luís Gomes Ferreira atendia às necessidades dos vizinhos quando doentes e 

procurava manter-se a distância dos motins mais violentos, mantendo contatos 

pessoais igualmente com paulistas, emboabas e autoridades do Reino. 

Não parecia compartilhar a inimizade e o estranhamento inicial que seus 

compatriotas manifestavam com relação aos moradores mais antigos da 

região ou destes para com os reinóis: ouvindo-se qualquer tiro, lá morreu cachorro 

ou emboaba!68 

É curioso assinalar que havia entre os clientes assistidos e socorridos por Luís 

Gomes Ferreira gente das mais diversas proveniências, dentre os quais 

portugueses, baianos, pernambucanos e paulistas. Em 1709 e 1710 em Sabará, 

onde morava, houve várias escaramuças contra paulistas. Frei Francisco de 

Menezes, cooptado por Manuel Nunes Viana, acirrava os moradores contra 

os paulistas, organizando contra eles duas companhias de moradores 

armados; uma partiu de Sabará para Mato Dentro e outra do rio das Velhas 

até Casa Branca. Esse padre foi um dos principais fornecedores de gado para 

as minas. 

Em dezembro de 1708, dera-se o episódio do Capão da Traição, na Comarca 

do Rio das Mortes, onde foram massacrados os paulistas. Este massacre, por 
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sua vez, desencadeou outros episódios de violências, tumultos e rivalidades 

entre os primeiros descobridores e os reinóis recém-chegados, como era o 

caso de Luís Gomes Ferreira. Nesses episódios esteve envolvido Bento do 

Amaral Coutinho. Nascido no Rio de Janeiro, era conhecido como homem 

violento e cruel; veio refugiar-se nas Minas por ter matado um homem, no 

Rio. Luís Gomes Ferreira não se refere a ele, mas a seu irmão Francisco do 

Amaral Coutinho, pois o visitou em 1719 no arraial do Furquim, cerca de 5 

léguas de Mariana, no Ribeirão Abaixo, onde morava num engenho chamado 

do Barro, situado em local ermo e isolado (EM, v. 1, p. 293-294). Em Caeté, 

Borba Gato permaneceu algum tempo com cerca de 200 homens armados 

esperando um ataque iminente. Luís Gomes Ferreira provavelmente conhecia 

a fortaleza de Manuel Nunes Viana, construída com pau-a-pique e cavada 

com fossos fundos de terra em redor.69 Nessa ocasião, um paulista chamado 

José Pompeu foi assassinado numa refrega em um arraial relativamente 

distante de Sabará, que passou a ser chamado arraial do Pompéu. 

Nenhuma referência preconceituosa contra os paulistas emerge de suas 

anotações. Não se encontra em suas notas comentários subservientes aos 

primeiros ouvidores ou em geral às autoridades do Reino. Por outro lado, 

conhecia bem a aura de poder de que se revestiam os pioneiros paulistas. O 

governador Antônio de Albuquerque, ao chegar às Minas, em 1710, dirigiu-se 

diretamente à região do rio das Velhas para entrevistar-se com Borba Gato e 

Manuel Nunes Viana. 

Luís Gomes Ferreira, embora vivesse cercado de vizinhos violentos, em 

constante luta entre si, parecia mais preocupado em sobreviver no ambiente 

novo, ameaçado por males e doenças, próprios de um clima novo, para ele 

desconhecido. A sua expressão inimigos de palha provavelmente era referência 

ao costume dos mineradores de queimar em efígie o boneco do inimigo. 

Este era um dentre outros costumes de resistência às autoridades, como o eram 

6 9 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (Orgs.). Códice 
Costa Matoso, v. 1, p. 201. 
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as mascaradas, as assuadas, os eventuais incêndios à casa e aos livros de um 

ouvidor, os boatos ou pasquins, que corriam contra certas autoridades, em 

momentos de acertar impostos ou de cobrança do quinto sobre o ouro.71 

Os paulistas eram homens rudes. Acostumados à turbulência, irrompiam 

pelos arraiais, provocando assuadas: Entrando por ela com gente armigerada, e 

o senhor à frente, de pé descalço, em ceroulas arregaçadas, catana talingada, patrona 

cingida, pistolas no cinto, faca no peito, clavina sobraçada e na cabeça, ou carapuça 

de rebuço ou chapéu de aba caída. 7 2 Andavam, em geral, escoltados por índios 

e escravos. Esporadicamente ganhavam fortunas com o ouro de aluvião, 

que brotava fortuito de achados repentinos.73 Alguns chegavam a viajar com 

escoltas numerosas de carijós domesticados e escravos negros, ostentando 

suas armas. Cá tivemos novos sobressaltos a respeito de um levantamento que ia 

havendo a que o mesmo sr. nos acudiu pois vindo eles já na vila (Sabará) lhes 

amanheceu sobre uma ponte que fica no Arraal do Piolho, não se sabe de que procedia 

o tal, só o que direi passavam de 180, de cavalo, fora os de pé.74 Em um documento 

de 1709, houve quem sugerisse um limite máximo de dois pajens para os 

mineradores, que se apresentassem em público alardeando poder. 

Com o tempo foram se extinguindo os índios domesticados, substituídos 

gradativamente por escravos africanos. Os preços destes foram encarecendo 

cada vez mais. Um escravo robusto e moço custava, em média, cerca de 300 

oitavas de ouro nas Gerais, na década de 1720, ou seja, o dobro do que custava 

no recôncavo baiano. Luís Gomes Ferreira estimava o preço em 400 oitavas, 

cifra correspondente ao que ainda custava por volta de 1735. Uma cozinheira 

poderia valer até 600 oitavas, visto que eram raras as mulheres importadas 

pelo traficantes. 75 Comprar no Rio de Janeiro saía muito mais barato, mas 

7 1 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (Orgs.). Códice 
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7 2 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (Orgs.). Códice 
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acabava não compensando, porque nem sempre eram escravos preparados 

para o trabalho nas minas, e as dificuldades do comboio elevavam demais 

os riscos de perdê-los pelo caminho. 

O costume de ter escravos trombeteiros generalizou-se entre os potentados 

locais. Foi o caso de Paschoal da Silva Guimarães, famoso por ter dado o 

nome a um morro de Ouro Preto. Nesse morro foi proprietário de muitas 

minas e chegou a ter cerca de 48 escravos, quantidade excepcional para a 

região, onde a média de proprietários raramente tinha mais de 10 escravos. 7 6 

Em Sabará, nos registros do imposto da capitação, em 1733, a média seria de 

quase 7 escravos por proprietário, havendo 6 mil escravos para 900 

proprietários.7 7 As proporções, entretanto, variavam muito conforme a 

densidade de escravos em cada arraial ou morro. Guimarães enriqueceu-se 

com a exploração do ouro e com o comércio de abastecimento entre Salvador 

e a região das Gerais. Foi um dos líderes da revolta de 1720 contra o 

estabelecimento das Casas de Fundição, momento, em que interveio com 

seus escravos, trombetas, clarins, muitos cavalos e um verdadeiro exército 

particular de apaniguados. 

Inúmeros outros mineradores enriquecidos andavam com sua escolta 

particular de negros trombeteiros. Iam muito bem-vestidos em trajes 

coloridos, à frente de seus senhores, tocando trombeta e clarins para anunciar-

lhes a passagem. Tornou-se hábito arraigado nas Minas, a ponto de ser 

freqüentemente discutido no decorrer da década de 1720. Com o tempo, 

deixou de ser apanágio dos paulistas. Qualquer potentado local enriquecido 

com a exploração do ouro teria seus clarins, assim como suas bandas e seus 

negros músicos, sintoma significativo da sociabilidade dos primeiros tempos, 

já francamente moldada pelos valores hierárquicos e por um acentuado 

autoritarismo. No final da década de 1720, era considerado um luxo acintoso 

desperdiçar um escravo saudável em ofícios que não fossem estritamente 

de bateia ou de roças. 

7 6 RUSSELL-WOOD, A. J . R. Technology and society..., p. 67. 
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Em 1719, Pedro de Almeida, Conde de Assumar, tinha a impressão de que 

ter escravos trombeteiros já se tornava hábito em extinção entre os potentados 

mineiros: Uma única vez depois que aqui assisto, ouvi tocar trombetas e me fez e 

aos circunstantes novidade, nem os mineiros e mais habitantes estão tão sobrados, 

que tenham o luxo que lá se considera. 7 8 

Mas reapareciam por ocasião de motins contra as autoridades, como os 

ocorridos em Mariana e Sabará, em 1713, repetindo-se em Sabará, em Caeté 

e Morro Velho em 1715; em Pitangui, em 1717, em Papagaio, na barra do rio 

das Velhas em 1717 e 1718 e em Vila Rica, em 1720. 

O predomínio do poder dos potentados locais é que daria a tônica da vida 

social, na época de Luís Gomes, pois a Coroa dependia deles para qualquer 

iniciativa, desde a abertura de caminhos, construção de capelas, dos prédios 

públicos, até a própria cobrança dos contratos dos principais impostos. 

Governadores eram obrigados a negociar com eles o modo de cobrar o quinto 

do ouro. As principais autoridades administrativas, como ouvidores, 

superintendentes, tratavam com eles as medidas a tomar a respeito de qualquer 

decreto da Coroa, de modo que acabavam tendo seus interesses irremedia

velmente enredados aos seus. As serventias de cargos como o de escrivão, o 

de meirinho e outros também acabavam passando por eles. Até por volta de 

1740 (quem sabe durante todo o apogeu da produção de ouro e diamantes), os 

potentados constituíram, sem dúvida, o principal esteio da vida social das 

Minas. Mesmo após essa data, mantiveram um poder significativo em face 

das autoridades oficiais, com as quais gradativamente entrariam em 

entendimentos mais assíduos. Em 1735, a cobrança da capitação teria sido 

aceita pelos potentados, porque, afinal, era um modo de os mineradores 

dividirem com os mais pobres o ônus fiscal, que até então recaía mais sobre 

mineradores do que sobre roceiros ou boiadeiros. 

Os poderosos ditavam os termos de seu convívio com a administração da 

Coroa, negociavam, faziam compromissos, pois desde sempre o poder 

necessitava de aparatos simbólicos, como honrarias, títulos e cargos. 
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Aspecto significativo da consolidação da sociedade do ouro foi a crescente 

necessidade dos poderosos de legitimarem seu status social recém-adquirido, 

o que foi consolidando as dependências mútuas entre eles e as a autoridades 

locais. Explorar esse eixo de interação entre os potentados e as hierarquias da 

administração tem enriquecido o entendimento das relações de poder nas 

localidades mineradoras.79 Esse viés da questão evita as distorções de uma 

perspectiva estritamente construída sob o foco da polaridade colônia/ 

metrópole, que tende a sobrecarregar uma dimensão de falsa exterioridade. 

Ao ressaltar a resistência dos potentados locais na primeira fase de formação 

da sociedade das Minas, os historiadores muitas vezes deixam de trabalhar a 

urdidura de dominação que entrelaçava as relações sociais estabelecidas entre 

autoridades e potentados, como numa simbiose de atividades inextricáveis 

umas das outras. O poder era concentrado, fortalecido, ainda mais, pelas 

distâncias e por esta simbiose entre potentados e autoridades, agindo como 

uma só força dominadora, processo este que, unindo potentados e autoridades, 

explicaria o vulto tomado pelo contrabando. 

A consolidação das fortunas dos potentados levou-os, gradativamente, a se 

aproximarem das autoridades da Coroa, provavelmente pela necessidade 

de melhor negociar condições mais favoráveis de pagamento dos impostos, 

quando se tornava inviável sonegá-los. Os poderosos queriam consolidar 

seu status, obter favores e honrarias da corte, arrematar contratos, obter o 

status de familiares do Santo Ofício. 8 0 

No tempo de Luís Gomes Ferreira, esse consenso hegemônico do poder era 

ainda incipiente. Seu livro nos dá pistas para a composição das redes de 

solidariedade que promoviam interesses e agasalhavam os mineradores nos 

momentos em que as tensões aumentavam. Os seus conhecidos abrangiam 

todos os matizes e todas as diversas origens dos grupos povoadores. Todos 

pareciam em luta entre si, enquanto redes de sociabilidade de vizinhança 

entravam em cena para atenuar a violência. Havia disputa por interesses 

comerciais, de abastecimento, enquanto corriam propinas e favores pessoais 
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entre potentados paulistas, comerciantes reinóis, ouvidores, meirinhos do 

ouvidor-geral, tesoureiros dos defuntos e ausentes e escrivãos de vistoria 

dos ouvidores encarregados de audição nas datas. 

A rede de solidariedade tecida em torno dos potentados absorvia os núcleos 

menores de auxílio mútuo, como o das irmandades. A urdidura de interesses 

era composta pelo inter-relacionamento de potentados com escrivãos, 

meirinhos, chegando aos guardas-mores e, mesmo, ou sobretudo, aos 

ouvidores. As referências diversas no texto de Luís Gomes Ferreira às 

personalidades das Gerais eram bastante lacônicas, no que dizia respeito a 

qualquer gênero de comentário, pois bem sabia evitar desentendimentos com 

poderosos locais. Inimigos, porque não os queria, nem de palha, escrevia o cirurgião 

barbeiro (EM, v. 2, p. 518) que parecia entender os limites das tensões locais e 

comprazer-se nas suas possibilidades múltiplas de acomodação. 

Em seu livro Erário Mineral, arrolou os nomes de clientes ou pessoas que 

socorreu com seus conhecimentos teurapêuticos. Entre esses clientes 

figuravam paulistas moradores na região, como Braz Martins, Francisco do Rego 

Barros, Manoel da Silva Gamacho, capitão Manoel Dias Leite. Nenhuma 

referência aparece em seu texto aos potentados mais notórios como Manoel 

Borba Gato ou Domingos Jorge Velho. A eles os reinóis, em geral, se referiam 

como fascínoras e feras insolentes, com o agravante, no caso dos dois últimos, 

de causarem certo impacto por falarem acintosamente a língua dos índios 

na presença das autoridades portuguesas. 

Orgulhava-se da fama de bom cirurgião, que foi obtendo nos arraiais 

vizinhos, pois confirmavam o prestígio de bom profissional. Socorria 

igualmente ouvidores, capitães-mores, mamposteiros, meirinhos, ouvidores. 

Não registrava informações nem tecia comentários sobre as lutas políticas 

da região. Descrevia de preferência as doenças, os percalços da vida dos 

mais pobres e seus escravos. Grupos sociais que tiveram sua época nesta fase 
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inicial do povoamento para desaparecerem depois de 1740, quando brancos 

pobres começaram gradativamente a ceder lugar para seus filhos, mulatos 

forros, grupo social que veio a predominar, após a terceira geração dos 

povoadores, numericamente na sociedade mais urbanizada da segunda 

metade do século XVIII nas Gerais. 

...hoje eram mineiros e lavravam nesta paragem, amanhã em outra e no outro 

dia iam para a roça, e no outro dia para o povoado; hoje tinham um negro, 

amanhã compravam vinte, no outro dia vendiam dez e no outro lhes adoeciam 

três, e no outro dia lhes fugiam quatro..82 

Faiscar era ofício desgastante. Luís Gomes Ferreira referia-se com freqüência 

aos males sofridos por homens pobres exercendo função de escravos. Uma 

minoria de homens livres pobres se arriscava por conta própria, dividindo o 

tempo entre o trabalho dentro dos rios e a labuta em suas pequenas roças, 

essenciais para garantir-lhes a sobrevivência. Rios muito frios provocavam 

doenças em escravos comprados por quantias onerosas; à exceção de faiscadores 

mais pobres, cada minerador dependia do jornal ou trabalho diário de seus 

negros, de modo que qualquer doença representava significativo prejuízo. 

No Erário Mineral, Luís Gomes Ferreira documentou a freqüente perda de 

escravos nos serviços de mineração. A mortalidade era elevada em função 

dos riscos a que ficavam expostos. Os escravos ficavam muitas horas com os 

pés e os joelhos dentro da água dos ribeiros. Tanto o ribeirão do Carmo 

como o rio Sabará eram extremamente frios. Segundo uma fonte da época, 

tão forte e insuportável era o frio das águas do ribeirão que era preciso entrar nele 

pela dez horas da manhã e sair dele pelas três da tarde. 8 3 

Muitos senhores não tomavam esses cuidados. Sobrevinham os sintomas 

inquietantes, como pontadas, crises reumáticas, febres com catarros. Muitos 

escravos, embora fortes e robustos, acabavam morrendo (EM, v. 1, p. 241-242). 

8 2 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (Orgs.). Códice 
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Outra doença também comum eram as chagas e a ameaça eventual de 

gangrena dos que traziam as pernas sempre escalavradas e machucadas. 

Sendo as chagas nas pernas dos pretos, que nestas Minas costumam pela maior 

parte andarem com elas escaneladas ou escalavradas pelos serviços em que atualmente 

andam (EM, v. 1, p. 616). As receitas dependiam do feitio das chagas, das 

cascas, dos lábios calosos que formavam ao redor e exigiam cuidados 

minuciosos, muita limpeza e repetidos curativos (EM, v. 2, p. 616-619). Ao 

recomendar atenção e diligência dos senhores no trato de seus escravos, 

advertia-os para que providenciassem remédios e tratamentos adequados, 

argumentando em prol da economia que fariam de somas consideráveis de 

seus recursos (EM, v. 1, p. 258,459; v. 2, p. 590). 

Os gastos com a manutenção dos escravos eram minuciosamente calculados, 

tendo em vista o capital inicialmente investido: Fazendo a conta ao que os escravos 

custam a comprar e sustentar, está perdido o que não tiver mais de quatro vinténs de 

jornal pelos seus negros, que são 3/4Á de oitavas por soma...84 A estimativa de longevidade 

de um escravo nas minas variava segundo a observação de fontes contem

porâneas. Alguns esperavam que um escravo minerador durasse 7 anos, 

outros, mais otimistas, previam uma sobrevida de 12 anos.85 

As horas que os escravos ficavam dentro da água rendiam por dia, no mínimo, 

cerca de 3 a 4 oitavas de ouro, que eram em média o seu jornal. Ε nestas poucas 
horas que gastavam neste exercício, mergulhando, tirando cascalho e lavando, faziam os 

escravos para os seus senhores três e quatro oitavas de ouro de jornal, fora o que para si 

reservavam para comer e beber, de que muito careciam, alem da ração de seus senhores. 

Um observador contemporâneo estudava a relação entre as oitavas de ouro 

obtidas pelo escravo e o número de oitavas que custava a sua alimentação. Na 

sua opinião, o mineiro que recebesse apenas oitava e meia de ouro por semana 

8 4 CORTESÃO, Jaime. Obras várias de A. de Gusmão, p. 419-420. 
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de jornal de seu escravo estaria arruinado.87 Calculava que, em média, um 

escravo na bateia rendia para seu senhor cerca de 80 oitavas de ouro por ano. 

Os jornais de escravos artesãos, ocupados em ofícios como carpinteiro, ferreiro, 

caldeireiro, orçavam em torno de 57,2 oitavas de ouro por mês: Tal é a carestia 

desta terra e tais são os jornais, que um oficial de carpinteiro ou de outro qualquer 

oficio ganha, por dia, duas oitavas de ouro e, ainda em cima, se rogam. 

Luís Gomes Ferreira lamentava, em particular, a perda de escravos caros 

por donos pobres. Um minerador pobre trabalhava dois e três anos para lucrar 

um (escravo) e o perdia em poucos dias, ou em 24 horas, alguns em menos 

tempo (EM, v. 1, p. 241). Havendo inchaço dos tornozelos ou de qualquer 

ponto dos pés ou das pernas, recomendava um tratamento que exigia, às 

vezes, 20 e até 40 dias de tratamento e muita paciência. O tempo parecia 

render, pois era medido por Luís Gomes Ferreira por intermédio da duração 

de uma ave-maria, de um pai-nosso, de um credo. Na época era comum a 

expressão tempo de uma frota, referindo-se aos quase dois meses que levavam 

os navios em sua trajetória até Lisboa. 

Os tratamentos exigiam tempo e trabalho. Consistiam em fazer uma mistura 

de ervas e de esquentá-las, num tacho de cobre, sobre uma fogueira junto do 

enfermo. Em seguida, sucediam-se compressas com pano molhado com 

aguardente do reino, que deveria durar ao menos uma ave-maria. Depois, 

acrescentava-se um certo emplastro de ervas frescas. Pressupunha a presença 

constante de gente disponível perto do doente para cobri-lo com baeta nova 

e limpa, mantê-lo quente, evitando resfriamentos (EM, v. 2, p. 242-243). 

Os riscos de saúde dos escravos foram aumentando com a gradativa 

complexidade tomada pelo trabalho de mineração nos leitos dos rios e nas 

grupiaras ou encostas dos morros. 

Para aumentar o rendimento das lavras, era muitas vezes preciso desviar o 

leito do rio com uma série de estacas de madeira, folhagens e, eventualmente 
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paredes de pedra construídas dentro dos rios. Era trabalho demorado e, 

sobretudo, cheio de riscos para os que os empreendiam. Exigia capital, pois 

requeria muita mão-de-obra escrava, bastante investimento de tempo e de 

despesas de manutenção desta. Se esses diques se rompessem após várias 

horas de trabalho, perdia-se muito trabalho. Era o que se chamava de serviço 

falhado: Se quando se lhe arrombou tinha já a força de trabalho desentulhado quinze 

ou vinte palmos de tejuco ou lodo, faltando-lhe só dois para chegar ao cascalho, de 

que havia de tirar o ouro [...] Também se pode chamar falhado este serviço se, feito o 

cerco e desentulho, é tão pouco o ouro que [se] acha no cascalho, que não basta para 

pagar o milho que comeram os negros enquanto, trabalharam... 8 9 

Para o cirurgião barbeiro os escravos mina eram de longe os mais resistentes. 

Não expressava mera opinião pessoal, pois houve nos primeiros tempos uma 

tendência generalizada do tráfico de especializar-se no abastecimento de escravos 

da Costa da Mina, em geral muçulmanos. O tráfico importou para as Minas até 

1730 sobretudo escravos da Costa da Mina, pois os mineradores preferiam 

escravos já acostumados às técnicas de ouro de aluvião. Esses escravos minas 

entraram em número maior nas duas primeiras décadas do século XVIII. 

De 1711 a 1720, cerca de 60,2% dos escravos importados eram minas. Diminuíram 

para 54,1% entre 1721 a 1730 e posteriormente para 34,2%, quando os bantus de 

Angola passaram a vir em maior quantidade para a lavoura de abastecimento.90 

Em 1719, no morro de Paschoal da Silva registravam-se cerca de 598 escravos 

minas para 248 angolanos.9 1 

Custavam caro, sobretudo por causa da especulação com as quotas restritivas 

da ida de escravos para as Minas decretadas pela Coroa e do excesso de 

impostos de que eram alvos no decorrer dos registros ao longo do caminho. 

Entre 350 e 450 oitavas seria o preço de um homem mina adulto saudável e 

pronto para o serviço. 
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A preferência por escravos minas explica-se, portanto, pelo fato de já 

conhecerem as técnicas de exploração do ouro de aluvião. Os iorubas, por 

exemplo, tinham conhecimentos a respeito das ligas dos metais e dominavam 

os segredos de amalgamar os diferentes quilates de ouro, por isso também 

dominavam o ofício de falsificar as barras de ouro. 

Havia grande diversidade cultural entre os escravos minas. Provinham das 

Costas do Ouro, Marfim e dos Escravos. Falavam os mais diferentes dialetos. 

Os da Costa do Ouro eram comprados em Elmina, dos holandeses, com 10% 

de ágio que os traficantes portugueses pagavam aos holandeses. Outros 

vinham em maior quantidade dos portos de Fopo, Joaquim, Apa e da 

fortaleza de Ajuda, no golfo de Benim. Nessas regiões os achantis 

guerreavam e escravizavam as tribos do interior num processo de conquista 

e de controle de um número cada vez maior de áreas de fundição de ferro, 

de bronze e de ouro. Essa expansão atingiu o que hoje constitui Ghana e parte 

da Costa do Marfim. Já os iorubas eram um grupo lingüístico perseguido 

àquela época pela expansão do império dos Oyo. 

As passagens e as galerias formavam braços ou contraminas e estas às vezes se 

cruzavam causando brigas e demandas entre os mineiros.94 

Luís Gomes Ferreira, desde sua vinda para Sabará, instalara-se com escravos 

para uma mineração mais custosa. Em Ribeirão do Carmo a mineração era 

mais difícil, por isso as lavras já eram permanentes, enquanto em 1715, em 

Sabará, permaneciam volantes. As lavras volantes precediam as permanentes. 

O ouro de aluvião atraía faiscadores e um tipo de exploração mais superficial 

e nômade. Diante da menor dificuldade, deslocavam-se os faiscadores e os 

mineradores com seus escravos em busca de outros locais de exploração mais 

fácil, apesar de efêmera. O trabalho se tornava mais elaborado quando a lavra 

era permanente e nela trabalhavam os escravos com um feitor. Mariana e 

Sabará, por volta de 1735, concentravam uma população maior de escravos do 

9 2 CURTTN, Philip. History of the Atlantic Slave Trade, p. 216. 
9 3 RUSSEL-WOOD, A. J . R. Technology and society..., p. 77-78. 
9 4 LIMA JÚNIOR, Augusto de. Vila Rica de Ouro Preto, p. 27. 



que Vila Rica. 9 5 Muitos escravos eram encarregados de trazer o cascalho das 

encostas dos morros em pequenas caixas de madeira, chamadas tarumbês, 

para serem lavados no leito dos rios. Era o que acontecia quando o ouro se 

estendia em veios pelas ribanceiras e encostas dos morros. Havia minas de 

sarrilho, ou minas horizontais, assim como minas subterrâneas, onde chegavam 

cavando galerias dentro da terra: a cada cem palmos de comprimento, 

acendiam candeias para se poder ver o trabalho.97 

Por vezes, as escavações, quando acontecia de estarem próximas a casas, fontes, 

caminhos públicos, ocasionavam súbitos desbarrancamentos com grande 

prejuízo para os mineradores.98 Os trabalhos também se complicaram quando 

os mineiros passaram a desviar o cursos das águas para usar a própria força 

hidráulica, conduzindo-as por olivel a outros para, artificiosamente, ajudados de 

alavancas e instrumentos de cavadeiras de ferro, ajudar as águas a desfazerem a terra. 9 9 

Canalizando custosas águas, desfazendo penhascos, cortando montes, fazendo 

passagem de jiraus altíssimos de madeira de lei para passar por bicas, e outros por alcatruzes 

ou bicas fechadas, descendo e subindo com elas até pô-las nos lugares que dessem ouro.100 

Em 1725, Manuel Pontes aperfeiçoou o uso da roda hidráulica. Essa invenção 

representou um marco no sentido de tomar mais eficiente a exploração e, 

sobretudo, mais cara. A partir de então, acentuou-se a diferença entre mineradores 

pobres e mineradores de roda, que ostentavam status diferenciado.101 

Luís Gomes Ferreira descreveu inúmeros acidentes de trabalho causados por 

desabamentos nas minas em que se faziam paredes ou diques para desviar as 
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águas do rio. Em 1714, em Sabará, trazendo os meus escravos cortando a ponta de um 

morro, ou espigão de terra, para meter por aquela brecha um rio caudaloso e dele extrair 

ouro em uma volta que havia de ficar em seco, andando quatro em uma cortadura da dita 

ponta, mui apertada e funda, que fazia para meter um golpe do dito rio, sucedeu um 

desabamento (EM, v. 2, p. 603). Quando um acidente ocorreu nas lavras de 

Custódio da Silva, os escravos ficaram 2 metros abaixo da terra, soterrados entre 

pedras. Felizmente havia orifícios através dos quais alguns puderam respirar: 

Confesso que quando cheguei ao terreiro da casa, fiquei impossibilitado de ânimo para 

fazer as tais curas, vendo os mortos e os vivos, todos estendidos no dito terreiro, da cor da 

mesma terra, uns com gemidos tão sentidos que moveriam à compaixão o mais duro 

coração que houvesse, outros sem dizerem nada por estarem na outra vida; esea vizinhança 

não acudisse com os seus escravos a cavar a terra para tirar os miseráveis, poucos se 

tirariam vivos (EM, v. 1, p. 479-480). 

Outro evento descrito no Erário Mineral aconteceu com um preto de Manuel 

Álvares, numa mina subterrânea, no arraial do padre Faria, o qual, andando 

em uma mina ou estrada subterrânea junto com outros tirando ouro, lhe caiu em 

cima um grande pedaço do teto da mesma mina, que a terra e pedras o cobriram 

quase de todo, e, acodindo lhe logo os companheiros, o livraram da morte e o trouxeram 

em uma rede para casa de seu senhor (EM, v. 1, p. 461). 

Havia raríssimas mulheres nos acampamentos de mineração nas primeiras 

décadas de exploração, antes de 1720. Os mais poderosos se orgulhavam de 

uma ou outra negra mina ou doceira que ostentavam, comprada a preço 

muito elevado. Os traficantes traziam poucas mulheres, não chegando a 15% 

dos comboios, pois não eram usadas como mão-de-obra nas lavras. Esse 

desequilíbrio da razão demográfica entre homens e mulheres também ocorria 

entre os colonos portugueses. Tratava-se de um fenômeno que veio marcar 

profundamente a sedimentação da sociedade mineradora, carregando de 

valores culturais machistas a formação das famílias e difundindo nos 

costumes a violência física e preconceitos discriminadores contra as mulheres. 

Aconselhava por exemplo o cirurgião-barbeiro que fuja de andar em jejum e de 

mulher, porque lhe fará gravíssimos danos (EM, v. 1, p. 304). 



Os traficantes, mesmo para as regiões de açúcar do litoral, costumavam 

importar dois homens para uma mulher. O desequilíbrio da relação entre os 

sexos foi um fenômeno marcante na época de Luís Gomes Ferreira e perdurou 

por mais de cinqüenta anos. O recenseamento de 1776 ainda indicava uma 

proporção de cerca de 1.300 homens para 1.000 mulheres, que era considerada 
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padrão nas regiões do litoral. 

Entretanto, entre escravos, mesmo em 1776, a desproporção se mantinha, 

pois registrava-se 70% de homens. Os mineradores de menor poder aquisitivo 

importavam apenas escravos homens. A maioria absoluta dos escravos era 

composta por homens. O morro de Pascoal Guimarães, em Vila Rica, exibia 

uma densa concentração de escravos com 91% de homens. 

Luís Gomes Ferreira comenta em seu livro o quanto os escravos procuravam 

cachaça e desmanchos. Um fator sugestivo da escassez de mulheres era o 

número de escravos ou homens livres que o cirurgião atendia por 

esfalfamento. Eram pessoas já enfraquecidas por trabalhos excessivamente 

cansativos, que, após terem relações sexuais, entravam em estado de colapso. 

Passavam do limite de suas forças, tendo crises agudas que os punham à 

beira da morte, porque não podiam mais comer, sofrendo de desidratação. 

Para casos como este, o cirurgião barbeiro receitava um caldo forte ou geléia, 

que consistia em longo processo de cozimento e sucessivas retiradas do licor 

da gordura. Esse restaurativo de forças devia ser dado em uma colher a 

cada duas horas (EM, v. 1, p. 411). Os cuidados com o corpo ocupavam muito 

mais tempo do que podemos hoje imaginar. Os tratamentos recomendados 

nessa época exigiam tempo, disponibilidade de gente e atitude cultural muito 

diferente para atender os enfermos. 

Havia nas Minas notória escassez de mulheres escravas. Os mais ricos tinham, 

por uma questão de luxo, escravas minas cozinheiras, ou domésticas. Outros 

alugavam suas escravas para terceiros, colocando-as a jornal, em atividades 

de pequeno comércio, que foram rapidamente se disseminando pelos arraiais. 
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Chamavam, desse modo, a atenção dos vizinhos, que os denunciavam aos 

vigários durante as devassas do Bispado. Em 1733, em Itapera, Manuel de 

Lima foi denunciado por passar a noite na venda de uma escrava chamada 

Rosa.103 Roque da Costa abrira uma venda para Francisca de tal, com a qual 

vivia amancebado. João do Prado, homem solteiro, vivia das rendas de sua 

taberna e em sua ausência a negra forra Agostinha, com a qual vivia amancebado, 

administrava sozinha a sua taberna.104 

A prestação de pequenos serviços por parte das mulheres escravas 

contribuiu para generalizar o costume de sucessivas uniões consensuais ou 

de amancebamentos. Ter uma concubina escrava mina era considerado um 

sinal de prestigio e um indício seguro de sorte para o minerador. 1 0 5 No 

Sumidouro, arraial próximo a Mariana, João Mendes está vivendo de portas 

adentro com a negra-mina da qual já tem vários filhos grandes tratos por seus e é 

público andarem já há anos amigados. 1 0 6 Em 1726, Antônio Ferreira teve um filho 

com sua escrava, que trata como seu e que logo forrou, como o faziam muitos 

proprietários.107 Muitos compravam as escravas pelas quais se apaixonavam, 

pagando ouro para alforriá-las de seus donos. Não era incomum casos de maus¬ 

tratos e de violência praticados pelos senhores para com suas negras minas 

concubinas. Leonardo Domingos Álvares de Azevedo, em 1722, andava 

concubinado com uma sua escrava e, com ciumes de Antonio F., a matara com açoites e 

enterrara detrás de sua casa, e sabe testemunha por ouvir dizer a Francisco Cardozo e a 

várias pessoas que estava morta e a tivera em castigos a dita negra mais de seis meses. 1 0 8 

Dez anos depois do estabelecimento inicial de Luís Gomes Ferreira, o pequeno 

comércio ambulante tinha aumentado a ponto de surgirem decretos 

proibindo as negras de tabuleiro de se aproximarem a um mínimo de 200 

passos das catas e dos serviços de desvio de água. Em 1720, já existiam no 
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arraial da então chamada igreja matriz de Sabará cerca de 28 vendas de 

pequeno comércio e oito lojas com depósitos de mercadorias mais caras.109 

As negras vendiam comida, aguardente e garapa para os próprios escravos, 

que costumavam esconder dos senhores algum ouro em pó para formar 

pecúlio próprio. Também vendiam tecidos ou instrumentos de trabalho. Eram 

freqüentes as acusações de meretrício contra negras vendedoras. Maria 

Franca confessava a um vizinho que trouxera duas escravas da vila de São 

José para fartar os moradores de Rio Abaixo; eram bem pagas, em ouro em 

pó. Em Catas Altas, em 1723, Manuel de Oliveira saía de casa para que suas 

escravas pudessem receber negros e homens com o interesse de que suas escravas 

ganhem muito ouro por esse pecado para lhe darem.110 

A presença das escravas vendedoras fomentava a prática de um comércio 

clandestino, que por sua vez propiciava fuga de escravos e alimentava os muitos 

quilombos que foram se formando nos arredores de Sabará, à medida que crescia 

rapidamente a população escrava. De arraial em arraial, as mulheres percorriam 

a região, trazendo mercadorias, veiculando boatos, levando notícias. 

Luís Gomes Ferreira, em inúmeras ocasiões, tratou de doenças venéreas para 

as quais improvisava remédios novos. Associava às mulheres doenças e males 

de todo o tipo. Aconselhava mil cuidados para com as ditas mulheres 

"depravadas". Prescrevia aos convalescentes abstenção de relações sexuais 

por dois meses. Era preciso evitar jejum, frutos da terra e mulheres de vida 

airada: Fuja de andar em jejum e de mulher, porque lhe fará gravíssimos danos (EM, 

v. 1, p. 304). 

As superstições misóginas procediam do Minho, onde eram atávicas e se 

reproduziram com forças renovadas no ambiente das Minas, onde havia muito 

poucas mulheres (EM, v. 1, p. 197, 211, 213, 339, 474), de modo que valores 

culturais machistas deixaram nessas regiões marcas profundas nas relações 

de gênero. O sangue menstrual fazia mal e muitas vezes causava inchações no 
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membro masculino, semelhantes a doenças venéreas. A camisa de uma mulher 

menstruada poderia acarretar piora ou mesmo morte para homens com tumores, 

feridas ou enfraquecidos por outras doenças, como seria o caso dos tísicos. 

Todas as plantas por onde a mulher passar, ou lhe pegar com a sua mão se 

secarão de tal modo que nunca mais tornarão a nascer; os cães que comerem 

o sangue menstrual se farão danados [...]. As criaturas humanas, se por 

malícia ou erro, comerem sangue mensal, ficarão loucos e sem juízo, como 

eu vi um homem como uma torre e bem disposto que ficou sem juízo, e, 

como era rico, deram-lhe tutor, e assim veio a morrer (EM, v. 2, p. 688). 

Logo ao desembarcar em Salvador, tivera relações com uma escrava lavadeira 

e contraíra a gonorréia. Essa doença também era generalizada nas Minas, 

tendo o cirurgião de diagnosticá-la com freqüência. 

Atendia a um número infindável de mineradores e de escravos com crises mais 

ou menos agudas de chagas e boubas, com febre e um sem-número de 

manifestações secundárias advindas do estado de fraqueza e das dores que sentiam. 

Logo ficou conhecido na região por lançar mão de remédios alternativos. 

Anos depois, em 1714, em Sabará, quando estava fazendo um serviço de 

mineração pesado que dependia de mudar de curso um afluente caudaloso 

do Ribeirão do Carmo, voltou a ter uma seqüela com complicações. Demorou 

mais de dois meses para sarar dos sintomas que começaram com uma ferida 

na garganta, porque tinha de passar os dias trabalhando dentro da água e 

acabaram numa grave crise de erisipela (EM, v. 1, p. 332). 

Havia a tendência de os doentes esperarem demais antes de procurar o médico. 

Alguns chegavam em estado já avançado e, sobretudo, muito enfraquecidos 

por remédios prescritos por médicos charlatães ou curandeiras. A seu ver, as 

pílulas de azougue ou de mercúrio eram incompatíveis com o clima demasiado 

frio das Minas. Deixavam o doente enfraquecido, sobrevindo febres, resfriados, 

pneumonias fatais (EM, v. 2, p. 539). Rafael Pires, morador nas minas do 

Itacolomi, veio procurá-lo em estado muito avançado: Tinha uma mula aberta 

com tão larga boca e funda, que pouco faltava para passar ao vão das tripas, e o que 

mais era estar com principio de gangrena (EM, v. 2, p. 539). 



Certa vez, atendeu um seu vizinho, Luís de Sousa, que morava em sua roça, 

junto a vila Real de Sabará: o qual tendo uma chaga da banda de baixo da fava do 

membro viril, em cima da via da urina,[...] lhe achei muito sórdida e cheia de matéria 

branca, muito pegajosa, bastantemente grande, e o membro também inchado (EM, v. 2, 

p. 596). Em outra ocasião, socorreu uma rapariga de seu irmão, que estava coberta 

de chagas: Saíram a uma crioula, ainda rapariga, de meu irmão Alexandre Gomes de 

Sousa, que ficou bem cheia delas, assim pelas partes baixas, como pela cara e de baixo dos 

braços (EM, v. 2, p. 537-538). Curava-os com banhos de aguardente aquecida e 

misturada com urina e água, que se seguiam uma série de purgas (de jalapa, de 

resina de batata) e de xaropes de raízes como a capeba, a butua, salsafraz, almeirão, 

almendroa (EM, v. 2, p. 545-546), leite de termentina para boubas velhas (EM, v. 

2,p.558). 

Apesar dos seus preconceitos misóginos, socorreu mulheres, indicando tratamentos 

que sempre dependiam de muitas horas de cuidado e muito tempo disponível para 

banhos, salmouras, compressas. A escrava de um alferes, que morava no arraial do 

capitão João de Souza Neto, estava muito magra, enfraquecida, com febre alta e 

obstruções no umbigo, mesentério e baço (EM, v. 1, p. 308-309). Outra vez, atendeu 

uma vizinha que morava junto ao arrayal da Igreja Velha de Sabará, uma preta de um 

sapateiro por nome Hilário Simões [ . . . ] , a qual, estando como quem unha o juízo perdido, 

com dores insuportáveis por lhe não vir a conjunção, lhe dei um frasco do medicamento 

desobstruente e uma purga de rum, com o que lhe veio o sangue e ficou sã (EM, v. 1, p. 309). 

Socorria partos, abortos e acidentes uterinos, como o ocorrido com uma 

escrava do ouvidor (EM, v. 1, p. 440). Estava no sétimo mês de gravidez, 

respirava com muita dificuldade e já não podia falar. Deu-lhe uma mistura 

de arruda com assafetida, e dentro de uma ave-maria, falou e ficou em seu acordo 

(EM, v. 1, p. 338). As escravas abortavam muito. A escrava Anita teve várias 

barrigas que morreram. 

Outro aspecto significativo do meio social de desequilíbrio entre o número de 

homens e mulheres eram os crimes passionais ou os suicídios. Os cadáveres de 

mulheres, ao contrário dos homens afogados, boiavam de bruços na água. 

Acostumado ao ambiente tempestuoso de relações interpessoais nas Minas, dava 

minuciosas instruções para o socorro dos afogados. 



Faltava a experiência daquele modo de vida do dilatado terreno das Minas, dos 
grande empenhos dos mineiros, das mortes continuadas, fugidas e doenças dos 
escravos, das repetidas mudanças dos moradores, que hoje se achavam naquela 
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vila, amanhã no Sabará e no outro dia não apareciam... 

Em 1716, Luís Gomes Ferreira mudou-se para Mariana, onde viveu até 1729, 

quando de seu retorno a Portugal. Tudo indica que procurava melhores condições 

de trabalho. A mineração em Sabará era difícil, os acidentes causavam grandes 

prejuízos e os escravos andavam cada vez mais caros. As autoridades ameaçavam 

cobrar impostos sobre o gado para completar o quinto, o que afinal foi efetivado 

em 1717,112 gerando muitas tensões e descontentamento entre os moradores. 

Luís Gomes Ferreira decidiu obter uma sesmaria, a fim de alternar as atividades 

dos seus escravos; trabalhariam parte do tempo nas roças de milho, feijão, 

cana e parte do tempo nas datas minerando, o que lhe parecia o melhor caminho 

e de longe o mais lucrativo, diante da carestia e dos riscos que a mineração 

representava para a saúde deles. Afinal, os escravos representavam 

investimentos cada vez mais caros. 

As principais fortunas consolidadas até a década de 1730 advinham dessas 

empresas mistas, de lavras e roças. À medida que aumentou a possibilidade 

da cobrança mais efetiva dos impostos pelas autoridades, minerar tendia a 

tornar-se atividade de alto risco e, freqüentemente, antieconômica nas Gerais. 

Os gastos eram exorbitantes, e o imposto do quinto quando começou a ser 

efetivo, por volta de 1725, tornou a atividade da mineração quase proibitiva. 

Por isso passou a ser atividade associada com a de produção de gêneros 

alimentícios para o abastecimento local.113 

Em 1716, Luís Gomes Ferreira foi morar na região dos arraiais do Ribeirão Abaixo, 

no distrito de São Caetano, junto ao morro do Itacolomi, que ficava a três léguas 

do Ribeirão do Carmo (Mariana). De início, ficou hospedado na fazenda de Mestre 
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José Rabelo Perdigão, no Ribeirão Abaixo, onde também alternava datas e fazenda. 

Este seu conhecido, anos mais tarde, em 1733, escreveu o Itinerário Geográfico das 

Minas. 1 1 4 Logo após sua chegada, em 1716, Perdigão, com o qual certamente 

gostava de bater papo, mudou-se para a Comarca do Rio das Mortes (EM, v. 2, p. 

598-599). Em 1718, quando eclodiram conflitos entre dois potentados mineradores 

em Catas Altas, termo do Ribeirão do Carmo, o Conde de Assumar nomeou dois 

mestres de campo como interventores para apaziguar os ânimos, um dos quais 

era José Rabelo Perdigão.1 1 5 Quatro anos mais tarde, numa devassa episcopal de 

1722, foi denunciado por crime de incesto, pois vivia de portas adentro com uma 

moça soltara chamada Verônica da Silva [...] que com ela tem ocasião de pecado de incesto 

por ser filha de outra mulher Fulana da Silva, da qual teve uns três filhos e que também a 

dita Verônica da Silva tem tido outros filhos.116 

Luís Gomes Ferreira, provavelmente, chegou a acumular algum capital em 

sua mineração em Sabará, pois era caro obter uma sesmaria em São Caetano. 

Era vizinho de João Fernandes de Oliveira, proprietário da fazenda Vargem, 

onde mantinha, a exemplo de outros proprietários, lavras e roças, e que mais 

tarde se tornaria famoso como contratador dos diamantes no Tejuco. Este seu 

vizinho tinha uma capela em sua fazenda, e durante muitos anos o cirurgião 

assistia à missa nesta capela, em vez de ir até o Ribeirão do Carmo (EM, v. 1, p. 

275). Também ali perto morava Domingos Francisco de Oliveira, vizinho que 

tinha engenhos d'agua em sua propriedade (EM, v. 1, p. 313). 

Um memorialista antigo da região lembrava-se de uma capela de quatro 

forquilhas, forrada de esteiras de taquara e coberta de palha, construída em 

1701, no local onde viria a ser fundada a vila do Ribeirão do Carmo, futura 

Mariana. O memorialista referia-se aos primórdios do arraial das minas do 

Ribeirão Abaixo, onde veio morar Luís Gomes Ferreira: 
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...morava em São Caetano um coronel, que só a sua capela era coberta de 

paus de palmitos em lugar de telha; seguia-se logo outro paulista, Francisco 

de Oliveira; logo um mercador da vila de Santos, chamado o Castro; logo 

um pardo muito rico que tirava ouro em tachos, Manuel de Lima; logo abaixo, 

outro paulista não menos rico, Alberto Dias; logo abaixo, um filho de Lisboa, 

José Rabelo Perdigão, também rico; logo abaixo, um paulista, Bento Pires; 

logo abaixo, o Furquim.117 

Eram os vizinhos de Luís Gomes Ferreira. O cirurgião em seu livro não fez 

referência a Bento, mas a Rafael Pires, que socorreu em grave estado por 

causa de uma doença venérea (EM, v. 2, p. 539). 

As lavras de Santana e do arraial da Passagem, que ficavam a 2 1/2Á léguas da 

propriedade de Luís Gomes Ferreira, eram conhecidas pelas dificuldades 

que ofereciam aos mineradores. Sucediam-se buracos na encosta do morro, 

com a distância de somente 40 palmos uns dos outros, gerando muitas 

contendas entre os mineradores. 

Luís Gomes Ferreira descreveu com pormenores o desmoronamento de um morro 

a poucas léguas de sua propriedade no local denominada a Passagem (EM, v. 2, 

p.462). 

A sua propriedade ficava a meio caminho e a uma igual distância de 2 léguas, 

tanto do arraial de Antônio Pereira no Ribeirão do Carmo como a igual 

distância do Arraial dos Camargos. 

Em 1716, Ribeirão do Carmo ainda não era uma cidade. Em 1721, recebeu uma 

sesmaria da Coroa e a partir desse momento teve condições para crescer e 

consolidar o seu termo. Até essa data, as dissidências entre fundador e moradores, 

por disputa de posses e terrenos já adquiridos, impediram a formalização da 
118 

vila criada pelo governador Antônio de Albuquerque, em 1711. 
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Desde a fundação da vila, ao longo do caminho para Ouro Preto, foram se 

constituindo acampamentos de mineradores, que dividiram o espaço da futura 

vila entre os chamados Arraial de Cima e o Arraial de Baixo. O principal fundador 

desses arraiais foi o capitão Antônio Pereira Machado, que se instalou com seus 

escravos, abrindo lavras no Ribeirão Abaixo, onde construiu, em 1703, logo ao 

pé de sua casa, uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. 

Plantou mantimentos e retirou-se para o caminho de cima, junto à lavra de 

Matacavalos e São Gonçalo, 1 1 9 onde construiu moradia. 

O Arraial de Baixo é que acabou por dar origem à vila. Persistiram dúvidas 

quanto ao termo da vila até 1721, quando as disputas pelos terrenos foram 

finalmente resolvidas por Pedro de Almeida, Conde de Assumar. Os arraiais 

nessa época já começavam a se expandir perpendicularmente ao rio, 

abrangendo o arraial de Monsus (Monsieur), do outro lado do Ribeirão, no 

chamado morro do Rosário. Também se estendiam na direção norte, de onde 
120 

saía o caminho para Mato Dentro. 

A transformação, em 1712, da capela de Nossa Senhora da Conceição em 

matriz foi um sintoma da primazia que ganhava o Arraial de Baixo com 

relação aos demais. Em 1713, foi criada uma olaria no caminho de fora 

para São Paulo, o que possibilitou, em 1716, a construção da primeira casa 

de dois andares coberta por telhas. Na praça atrás da matriz também foi 

construído outro grande edifício para hospedar o regimento dos dragões, 

que depois se mudaria para Cachoeira do Campo. Ali veio residir 

inicialmente o Conde de Assumar. 

A vila do Carmo, por volta de 1720, quando aí residia Luís Gomes Ferreira, era 

um conglomerado de arraiais permanentes, por causa da mineração mais elaborada 

dos morros e ribanceiras. Para o sul, junto à capela da Conceição, saía o caminho 

para São Paulo, que somente se consolidou em fins da década de 1720. 
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Houve muitos desentendimentos entre moradores. Câmara e autoridades 

da Coroa, o que retardou por muitos anos a consolidação de uma vila entre 

tantos povoados dispersos. 

De 1720 a 1740 as posturas reiteradamente pediam que os moradores 

respeitassem o alinhamento ou comunicassem à Câmara os seus projetos de 

construção. Repetidamente, a Câmara promulgava a proibição aos escravos 

de andarem armados, e às escravas vendedoras de venderem seus produtos 

junto às lavras. A maior parte dos moradores do Ribeirão Abaixo continuavam 

dispersos por suas propriedades de lavras e roças em bairros distantes 2 ou 3 

léguas do povoado, como os do Sumidouro, de São Sebastião e de São Caetano. 

Luís Gomes Ferreira faz referência a locais por ele visitados para atender 

doentes, dentre os quais o das minas do Arraial Velho, que provavelmente 

seria o local de Matacavalos, junto ao Caminho de Cima. Outras vezes, referia-

se a visitas que fazia ao Arraial de Cima, que também poderia indicar o 

arraial de São Gonçalo. Atendia doentes junto à capela do morro na vila do 

Carmo,122 junto às lavras velhas do Ribeirão Abaixo, onde roceiros abriam o 

mato com machados. Visitava as localidades mais distantes, como o arraial 

dos Camargos, do Gama, do Guarapiranga ou do Furquim, onde, em 1719, 

os negros ameaçaram levantar-se numa rebelião de proporções regionais 

(EM, v. 1, p. 293- 294,296,344,458; v. 2, p. 543-544,598). 

Os mineradores, acostumados a comprar fiado dos mercadores, viviam 

endividados. Dedicar-se também a lavoura foi um recurso de que lançaram 

mão contra o jugo de dominação que sofriam por parte dos comerciantes. 

Desse modo, poderiam resistir à especulação de atravessadores, que 

elevavam o preço dos alimentos a seu bel-prazer. Mineradores roceiros 

poderiam produzir o bastante para suprir as próprias necessidades e teriam 
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eventualmente um excedente para vender para os vizinhos A tendência ao 

encarecimento dos escravos foi-se acentuando a cada ano. Em 1718, passaram 

a cobrar por cabeça de cada escravo que entrava nas Minas a soma de 4 

oitavas. Em 1719, oficializou-se o imposto das passagens, de modo que 

inflacionou ainda mais o preço dos escravos. Os impostos contribuíram para 

aumentar o preço dos escravos, que oscilaram nesse período entre 200 e até 

450 cruzados. Além dos impostos cobrados dos traficantes na África, 

pagavam-se as seguintes tarifas: sobre cada negro, pelo contrato de saída do Rio 

de Janeiro 4$500; de despacho, $500; de passagem no rio Paraíba, 4160; aos soldados 

de guarda nos registros propina de $40; $640 de despacho em Paraibuna; e 3$000 de 

entrada no registro de Matias Barbosa. Pesava ainda sobre cada escravo o imposto 

do subsídio literário que era de 4 $800 e sobre cada passaporte de escravos (cobrava-

se) $40 para o escrivão de polícia.124 

Os mineradores compravam fiado os seus escravos, a juros de 6 1/4 por 

cento, que chegavam, às vezes, até 25%, de modo que ficavam os 

mineradores à mercê das cobranças dos comerciantes. Os trabalhos de 

desmonte, desvio dos rios e de abrir galeria nas minas sobrecarregavam 

os já endividados com altos gastos com ferramentas e com a alimentação 

dos escravos. Era importante que tivessem um meio de resistir às cobranças 

injustas de dívidas que sofriam por parte dos mercadores mais poderosos. 

Logo se configurou um problema grave para os proprietários endividados, 

que consistia no confisco de seus escravos, que não chegavam a ser 

integralmente pagos. Depois de muitos protestos, os proprietários conseguiram 

um decreto, em 1721, que de certa forma protegia o senhor do mero confisco. 

Os escravos que se comprarem fiado e não forem pagos por faltarem as faisqueiras, se 

avaliem por dois homens peritos e os credores os tomem pela avaliação.126 
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Os escravos seqüestrados pelos credores ficavam, às vezes, mais de um ano 

sem serem vendidos; um decreto especial, que favorecia proprietários 

endividados garantia que pudessem receber os jornais ganhos pelos escravos 

durante esse espaço de tempo. Na correspondência do comissário Francisco 

da Cruz com o mercador de Lisboa, Francisco Pinheiro, o assunto vinha à 

tona quando o comissário se esforçava para explicar as dificuldades que 

enfrentava na cobrança das dívidas de seus fregueses. O comissário teve, 

por sua vez, de recorrer judicialmente da decisão, que favorecia os donos 

endividados dos escravos e prejudicava os cobradores credores.127 

Houve inúmeras crises de abastecimento entre 1714 e 1715. Os atravessadores 

especulavam com a falta de alimentos ou gêneros indispensáveis para os 

escravos, como o fumo em corda. 

As dificuldades da mineração em Sabará tomavam ainda mais incertas as condições 

de vida, e os moradores se sentiam revoltados com a indiferença ou o 

desconhecimento, pelo Conselho Ultramarino, das dificuldades por que passavam. 

Entre 1726 e 1729, os últimos anos em que Luís Ferreira Gomes viveu no 

Ribeirão do Carmo, a situação dos mineradores se tornou gradativamente 

mais crítica, depois da decretação da lei que obrigava a cobrar os quintos em 

Casas de Fundição, onde o ouro em pó era transformado em barras. A partir 

desse momento, o ouro em pó deixou de circular livremente, o que muito 

prejudicou os moradores das Minas. A decisão, imposta pelo Conde de 

Assumar, provocou imediatamente o levante de 1720, do qual participaram 

principalmente os mercadores mais ricos. O movimento foi duramente 

reprimido, mas as autoridades tiveram de recuar de seus intuitos de cobrança 

do quinto. No decorrer dos anos seguintes foi-se agravando a condição de 

endividamento dos mineradores e lavradores com a decisão de baixar o preço 

do ouro em pó, que até então corria sob o preço de 1.400 oitavas e que passou, 

a partir de 1720, a valer apenas 1.200 réis.128 
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Os roceiros se viram prejudicados porque passaram a receber menos pelos 

frutos do que vendiam. As vendas tinham sempre sido em oitavas, e não em 

mil-réis. A baixa do valor do ouro representou, pois, um empobrecimento 

dos lavradores, sem falar nas dificuldades passadas pelos mineradores, que 

somente tinham direito de ter ouro em pó no curto espaço de dois meses, 

antes de serem obrigados a transformá-los em barra, nas Casas de Fundição. 

A diminuição do valor do ouro tornou os mineradores mais vulneráveis às 

cobranças dos mercadores. Os mercadores vendiam escravos, mercadorias 

do reino e mesmo alimentos de primeira necessidade com o preço do ouro 

quintado, de modo que, com a desvalorização do ouro em pó (que passou a 

1.200 réis), tinham os mineradores de desembolsar a diferença do próprio 

bolso. Voltaram a se endividar para com os mercadores. A mineração tornou-

se também mais cara e a cobrança do quinto sobre o ouro foi-se tornando 

mais pesada. 

A situação piorou bastante às vésperas da inauguração das Casas de 

Fundição, que passaram efetivamente a existir após 1726. Desde 1724, no 

entanto, os mercadores começaram a fazer cobranças em ouro quintado. 

Os preços de gêneros importados aumentaram subitamente. Os preços dos 

gêneros da terra também. Os mineradores, por sua vez, também lançaram 

mão de oficiais da justiça para cobrarem dos que lhes deviam, a fim de 

entregarem o ouro para ser quintado. 

No Ribeirão do Carmo, onde morava Luís Gomes Ferreira, o descontentamento 

pela situação de endividamento geral coincidiu com um momento de grandes 

perseguições pessoais em Mariana. As perseguições foram agravadas pela 

presença de um vigário de vara, Cônego João Vaz Ferreira, nomeado pelo 

Bispo do Rio de Janeiro, que viera para Mariana acumulando as funções de 

pároco com as de visitador pastoral. Como tal saía em giro pelo distrito, cobrando 

dos moradores um grosso cabedal, obtido por condenação de duas três oitavas de ouro 

de todas as pessoas que se serviam de negras ou comiam carne na Quaresma.129 
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Não são conhecidos os pormenores da vida familiar de Luís Gomes Ferreira. 

Sabe-se que mais tarde veio a se casar no Porto, tendo vários filhos. Nada se 

sabe quanto aos seus relacionamentos pessoais no período em que viveu 

nas Minas. 

Talvez o clima de tensão e as eventuais acusações de concubinato 

envolvessem de alguma forma o cirurgião, pois coincidiu de ele se mudar, 

em 1726, para o bairro do Padre Faria, em Vila Rica, que ficava a três dias de 

sua fazenda. Os condenados na devassa eclesiástica tinham de pagar uma 

multa de cerca de 2 1/2 oitavas por pessoa do casal de amancebados, o que 

não era muito. Eram, porém, obrigados a assumir o compromisso de sair de 

casa e de pôr termo à situação irregular de vida. A questão das denúncias se 

tornava mais grave quando da reincidência das condenações. Uma terceira 

condenação implicaria a excomunhão. Essa ameaça era considerada 

intimidadora, embora fosse pequeno o número dos reincidentes que 

chegavam a ser sentenciados. 1 3 0 

O pároco de Mariana acabou sendo destituído das suas funções, por cobrar 

2 oitavas de ouro por batismo e mais ainda por outras sacramentos. Destituído 

pelo bispo, João Vaz ficou, no entanto, encarregado, como visitador, de fazer 

uma correição na área que ia do arraial da Passagem até a paróquia de 

Antônio Dias, em Vila Rica. O arraial da Passagem ficava a 2½ léguas da 

propriedade de Luís Gomes Ferreira. (EM, v. 1, p. 295). 

Diante disso, os moradores de Mariana, mascarados, cercaram a casa do 

padre, ameaçando-o de grossa pacandaria, caso não se ret irasse 

imediatamente para o Rio de Janeiro. O governador Lourenço de Almeida 

foi obrigado a intervir, protegendo a retirada do padre.132 

Esse episódio coincidiu com o afastamento de Luís Gomes Ferreira para o 

arraial do Padre Faria, onde permaneceu durante dois anos, atendendo doentes 
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e minerando com alguns escravos. Nada se sabe sobre suas atividades de 

minerador no arraial do Padre Faria, nem se houve, porventura, algum novo 

descobrimento de ouro no arraial que justificasse o deslocamento do 

cirurgião. Possivelmente, foi a perseguição desencadeada pela devassa aos 

concubinados que o levou a mudar-se para esse arraial. Em 1728, voltou a 

residir em sua propriedade, no distrito de São Caetano, próximo a Mariana. 

Entre 1726 e 1729, reinava o desânimo entre os mineradores, que permaneciam 

na retaguarda do povoamento das Minas, em Ribeirão do Carmo. Cerca de 

2 mil homens se ausentavam por ano, em busca dos novos descobrimentos 

de Minas Novas, do Tejuco, mas principalmente das minas de Mato Grosso 

e Goiás. Talvez Luís Gomes Ferreira tenha considerado a possibilidade de 

migrar para as minas novas de Goiás. A viagem, entretanto, era longa e por 

demais difícil, segundo o depoimento do empregado do negociante Francisco 

Pinheiro, em carta de 22 de maio de 1726: 

Com grande risco de vida, o caminho para elas são ainda por grandes matos 

e dizem gastar-se mais de seis mezes, segundo dizem os paulistas e a maior 

parte do caminho ê andar por rios e se não come por ele senão caça brava, 

como são papagaios, macacos, tucanos e várias castas de animais e sobre o 

maior pengo as muitas onças, que para isso quando parte gente para elas vão 

400 pessoas, 500, que das Minas Gerais passam de ter ido mais de 4000, estas 

pela maior parte todos mineiros, todos estes vão a fazer fortuna e vários deles 

riquíssimos, que o mais povo lhe julgam a estes a sua morte... 

À medida que novos descobrimentos de ouro foram constituindo outras 

fronteiras de exploração do ouro e dos diamantes, deu-se nas Gerais uma 

tendência de êxodo da população para Diamantina, Serro Frio, Minas Novas, 

assim como para Goiás e Mato Grosso. Nesse momento, em 1730, Luís Gomes 

Ferreira voltou definitivamente para Portugal. Já não morava na região em 

1733, para assistir em Vila Rica a uma grande festa por ocasião da procissão 

de Corpus Christi, quando se deu a inauguração da igreja de Nossa Senhora 

do Pilar. Com o patrocínio das irmandades mais ricas, do Santíssimo Sacramento, 
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assim como da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos, 

que congregava os escravos, a comemoração assinalava uma nova fase na 

vida social dos que permaneciam nas Gerais. Foi uma festa ostentosa, com 

participação diversificada dos mais diferentes grupos da sociedade local, 

em que já se discernia a hegemonia de grupos dirigentes. Houve um desfile 

de carros alegóricos, fantasias suntuosas, caprichosa decoração, 

documentando múltiplos aspectos da sedimentação da sociedade 

mineradora. Demarcou a passagem de uma sociedade rude de fronteira de 

povoamento do ouro para a dos arraiais barrocos já estabelecidos. 

A grande procissão de 1733, em Vila Rica, foi uma primeira manifestação do 

florescimento do barroco de D. João V nas Minas. 1 3 4 As vestimentas luxuosas, 

as talhas com motivos florais dourados, as colunas torsas de estilo italiano e 

os altares de baldaquim inspirados na obra de Bernini já indicavam uma 

sociedade de hierarquias consolidadas. Acentuava-se o processo de concentração 

de riqueza e de simbiose entre autoridades e facções locais. 

Alexandre de Gusmão, em documento de 1733, esperava que, com a cobrança 

da capitação sobre os escravos, o hábito de ostentação de riquezas se tornasse 

inviável: muitos dos que hoje se empregam somente em trazer armas, ou em tocar 

trombetas ou em outros exercícios, que só servem de fomento às paixões e à vaidade 

de seus donos. Surgia, entretanto, um novo costume cívico, de ostentação e 

de teatralização pública em que autoridades, irmandades e poderosos locais 

colaboravam para o mesmo espetáculo de reforço simbólico e de legitimação 

pública dos poderes. A partir de 1760, a cobrança da derrama sob o quinto 

nas Casas de Fundição contribuiria para abalar, ainda mais, os mais fracos, 

os empobrecidos e os endividados. 

Luís Gomes Ferreira documentou o momento inicial do povoamento tumultuário 

e de abertura das fronteiras do ouro. Seu livro é uma fonte importante para o 

estudo das condições de vida dos mais pobres, dos endividados, dos remediados, 
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assim como das asperezas do trabalho dos escravos, nos primeiros anos de 

produção do ouro nas Gerais. As pistas inéditas sobre os costumes do dia-a-da 

e sobre as condições de saúde desse povo e de cuidado com o corpo enriquecem 

sobremaneira nossas possibilidades de compor um quadro mais amplo da fase 

inicial da sociedade do ouro. 

Um médico apresenta um cálculo extraído da bexiga de um paciente. 

(Gravura em madeira de Jean de Cuba) 
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