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CapíTulo 4 
JUsTiÇa, FisCalidadE E TErriTório:  
as vilas do FiM do PErÍodo Colonial

1 vários destes argumentos dizem respeito às relações entre as vilas e os arraiais 
que estavam contidos nos seus termos; outros ligam-se às qualidades, virtudes 
e funções que os contemporâneos atribuíam às sedes dos concelhos (vilas ou 
cidades). Tais aspectos serão discutidos na segunda parte deste estudo.

2 Petição dos moradores de santa luzia (não datada, com despacho de 28 de 
agosto de 1760) – aHU, cx. 77, doc. 15.

3 É o que consta em alguns testemunhos dos contemporâneos. Em 1779, por 
exemplo, o bispo de Mariana se mostrou favorável à transferência do orago 
de matriz do arraial de roça Grande para o de santa luzia, por este ser maior 
e mais rico, além de apresentar outras vantagens que comentamos anterior-
mente (Capítulo 2). outros indícios e indicadores de desenvolvimento serão 
analisados no Capítulo 8.

4 Carta de antonio Ferreira de Mello, ouvidor da comarca de serro do Frio, 15 
de maio de 1731 (aHU, cx. 22, doc. 42).

5 Consulta do governador andré de Mello e Castro, 7 de outubro de 1732 (aHU, 
cx. 22, doc. 42).

6 sainT-HilairE. Voyage dans le District des Diamants et sur le littoral du Brésil, 
t. i, p. 56-57 (tradução da autora).

7 sainT-HilairE. Voyage dans le District des Diamants et sur le littoral du Brésil, 
t. i, p. 40 (tradução da autora).

8 o sistema durou até por volta de 1841. ver: soUZa. Norma e conflito, 
p. 138.

9 FUrTado. O livro da capa verde, p. 129-131.

10 José vieira Couto conseguiu, porém, concluir duas dissertações: a de 1799, 
intitulada “Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, seu território, clima, 
e producções metallicas…” e, em 1801, “Memória sobre a capitania de Minas 
Gerais. suas descrições, ensaios e domicílios próprios. À maneira de itine-
rário”. o primeiro foi, recentemente, reeditado pela Fundação João Pinheiro, 
com um estudo crítico de Júnia Furtado. laura de Mello e souza também fez 
importantes observações sobre a obra de vieira Couto. ver: soUZa. Frontière 
géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la seconde moitié du 
Xviiie siècle, p. 273-288; soUZa. Os desclassificados do ouro, p. 40.

11 É José Joaquim vieira Couto quem assina os requerimentos conservados nos 
arquivos de lisboa (aHU, cx. 153, doc. 49, e cx. 158, doc. 28).

12 sanTos. Memórias do Distrito Diamantino da comarca do Serro do Frio, 
p. 191-199.

13 a petição recebeu despacho do Conselho Ultramarino em 18 de agosto de 
1800 (aHU, cx. 153, doc. 49).

14 aHU, cx. 153, doc. 49.

15 Parecer de 30 de janeiro de 1801 (aHU, cx. 156, doc. 25).
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16 requerimento com despacho de 19 de novembro de 1801 (aHU, cx. 158, 
doc. 28).

17 a este respeito, ver: FUrTado. O livro da capa verde, p. 200-216.

18 aHU, cx. 156, doc. 25.

19 sanTos. Memórias do Distrito Diamantino da comarca do Serro do Frio, 
p. 195.

20 Morais. História de Conceição do Mato Dentro, p. 173-176.

21 requerimento não datado, contendo despacho de 23 de outubro de 1801 
(aHU, cx. 160, doc. 26, grifos nossos).

22 Em 1709, o arraial já era sede de uma paróquia encomendada, que se tornaria 
freguesia colada em 1752, o que indica um desenvolvimento econômico e 
demográfico da localidade.

23 PoHl. Viagem no interior do Brasil (1817-1821), p. 372.

24 ver o relato dos motins ocorridos em 1709 e 1735 em: Morais. História de 
Conceição do Mato Dentro, p. 172-173.

25 Parecer do doutor domingos Manuel Marques soares, ouvidor da comarca 
de serro do Frio, datado de 27 de setembro de 1792 e citado em: Morais. 
História de Conceição do Mato Dentro, p. 175.

26 além disso, o magistrado acrescentava que nestes dois lugares “afastados”, 
a criação de uma vila ou de um julgado seria muito mais útil do que em 
Conceição, cuja distância à vila do Príncipe não ultrapassava doze léguas. a 
presença de um juiz em Conceição não seria necessária, já que os delitos mais 
graves jamais ficavam impunes, pois os comandos de milícias dos arraiais se 
encarregavam de prender os suspeitos e entregá-los aos seus superiores.

27 o título de vila só lhe foi concedido em 1840. ver: BarBosa. Dicionário 
histórico geográfico de Minas Gerais, verbete “Conceição do Mato dentro”, 
p. 92.

28 Carta do governador para o brigadeiro João lobo de Macedo, de 22 de 
setembro de 1718 (aPM sG 11, fl. 54r-54v, citada em: anasTasia. Vassalos 
rebeldes, p. 94).

29 MonTEiro. a sociedade local e seus protagonistas, p. 35.

30 ordEnaÇÕEs filipinas, livro i, tit. 65, n. 73/74.

31 ordEnaÇÕEs filipinas, livro i, tit. 65, n. 73/74.

32 HEsPanHa. As vésperas do Leviathan, p. 107.

33 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 122.

34 Citado em: MassEna. Barbacena, p. 36.

35 no império português, o alcaide da câmara era um oficial de justiça subalterno, 
cujas atribuições eram, sobretudo, de ordem fiscal.

36 o almotacel era o oficial encarregado de controlar os impostos municipais, 
o abastecimento de víveres e as obras públicas. ver: salGado. Fiscais e 
meirinhos, p. 69.
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37 sobre os juízes de vintena da comarca de vila rica, ver: PirEs. administração 
e justiça nas freguesias da comarca de vila rica.

38 Carta régia de 20 de dezembro de 1735 (aPM, CMM 27).

39 segundo a carta do ouvidor da comarca, datada de 1º de março de 1819 e 
citada em: Morais. História de Conceição do Mato Dentro, p. 177-180.

40 aPM, sC 45, fl. 48v.

41 as ordenações do reino determinavam que, em todas as terras que possuíssem 
mais de quatrocentos vizinhos (chefes de família,) deveria ser nomeado um 
magistrado encarregado de proteger os órfãos e outras pessoas incapazes de 
defender seus próprios interesses: doentes, viúvas, ausentes e defuntos. Porém, 
este número mínimo de “vizinhos” nem sempre foi respeitado: durante o século 
Xvii, existiam no reino diversos concelhos dispondo de um juiz dos órfãos, 
embora sua população fosse inferior àquela estipulada pela lei. a este respeito, 
ver: HEsPanHa. As vésperas do Leviathan, p. 180.

42 o número e a tipologia dos cargos judiciários – tabeliães, escrivães etc. –, 
bem como as atribuições dos juízes, variam de um julgado para o outro. ver 
as tabelas que listam estes ofícios para o ano de 1778 em: roCHa. Geografia 
histórica da capitania de Minas Gerais, p. 123-132.

43 sobre os julgados de Portugal, consultar: HEsPanHa. As vésperas do Leviathan, 
p. 104; MonTEiro. a sociedade local e seus protagonistas, p. 35; silva. O 
modelo espacial do Estado Moderno, p. 55.

44 aPM, sC 18, fl. 35. 

45 roCHa. Geografia histórica da capitania de Minas Gerais, p. 113.

46 a distância entre as povoações e as sedes administrativas e judiciárias já 
podia ser julgada excessiva quando se situava entre quatro e dez léguas. os 
textos jurídicos do século Xvii e Xviii adotam a distância de cinco léguas 
como a medida máxima, correspondente à “dieta”, ou seja, à “distância que 
podia ser percorrida em um dia” (HEsPanHa. As vésperas do Leviathan, 
p. 91). Contudo, segundo os oficiais de algumas câmaras portuguesas, esta 
distância não deveria ultrapassar três léguas (silva. O modelo espacial do 
Estado Moderno, p. 121).

47 a questão do tamanho das circunscrições de Minas Gerais será abordada na 
segunda parte deste livro.

48 Petição dos habitantes do “arraial de são luís e santa anna e seus suburbios 
das Minas do Paracatu”, 1777 (aHU, cx. 110, doc. 58).

49 Carta de 14 de outubro de 1722 (RAPM, XXXi, 1980, p. 131-132).

50 Carta do ouvidor da comarca do rio das velhas ao rei de Portugal, 27 de 
agosto de 1731 (aPM, sC 18, fl. 35).

51 aPM, sC 45, fl. 36v.

52 aPM, sC 45, fl. 78.

53 Em 1724, Catas altas já era sede de uma das freguesias coladas de Minas 
Gerais. na década de 1740, os habitantes já haviam começado a construir a 
matriz definitiva, que estava entre as maiores e mais ricamente decoradas da 
capitania. 
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54 aPM, sC 45, fl. 24.

55 anasTasia. Vassalos rebeldes.

56 segundo os historiadores de Paracatu, estas jazidas eram exploradas clan-
destinamente desde 1722, aproximadamente, mas apenas em 1744 as autori-
dades foram informadas da descoberta. ver: GonZaGa. Memória histórica 
de Paracatu, p. 3-5.

57 Petição dos habitantes de Paracatu, 1777 (aHU, cx. 110, doc. 58).

58 Citada em: BarBosa. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais, verbete 
“Paracatu”, p. 237, com a referência: aPM, cód. 45, fl. 67.

59 valladÃo. Campanha da Princeza, v. i.

60 RAPM, i, 1896, p. 465.

61 aPM, CMs 260, fl. 56. ver: BarBosa. Dicionário histórico geográfico de Minas 
Gerais, verbete “Januária”, p. 173.

62 soUZa. Frontière géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la 
seconde moitié du Xviiie siècle, p. 274-276.

63 soUZa. Frontière géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la 
seconde moitié du Xviiie siècle, p. 275.

64 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 109.

65 ver: araúJo. A urbanização do Mato Grosso no século XVIII.

66 ordem régia de 11 de junho de 1711, citada em: RAPM, XX, 1924, p. 465.

67 ordem régia de 23 de janeiro de 1714, citada em: RAPM, XX, 1924, p. 518.

68 documento conservado na Biblioteca nacional do rio de Janeiro e reprodu-
zido em várias obras, a mais recente sendo: CosTa; rEnGEr; FUrTado; 
sanTos. Cartografia da conquista do território das Minas, p. 50.

69 Citado em: alMEida. A formação do espaço brasileiro e o projecto do Novo 
Atlas da América Portuguesa (1713-1748), p. 105.

70 araúJo. Memorias historicas do Rio de Janeiro e das provincias annexas à 
jurisdição do Vice-Rei do Estado do Brasil, v. iX, p. 155.

71 alMEida. os jesuítas matemáticos e os mapas da américa portuguesa (1720-
1748), p. 84. do mesmo autor, ver também: A formação do espaço brasileiro 
e o projecto do Novo Atlas da América Portuguesa (1713-1748).

72 documento conservado no arquivo Histórico do Exército, rio de Janeiro, na 
cota 009-Y2.

73 a “cartografia dos conflitos” tem também uma componente local, que se 
refere aos limites das comarcas, dos concelhos e das freguesias, e que será 
abordada na segunda parte deste livro. Para uma síntese destas questões, 
consultar nosso texto: FonsECa. découpage territorial et cartographie en 
amérique portugaise, p. 127-145.

74 Para uma visão geral das sucessivas formas de cobrança do quinto, consultar 
as tabelas incluídas na obra de: PinTo. O ouro brasileiro e o comércio anglo-
-português, p. 71-75; assim como no estudo de: soUZa. Os desclassificados 
do ouro, p. 43-47. sobre o quinto, ver também: BarBosa. História de Minas, 
v. 1, p. 62-67.
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75 sobre o valor destas taxas, consultar: vasConCElos. História média das 
Minas Gerais, p. 92. Para uma análise dos problemas tributários do comércio 
colonial, consultar: CHavEs. Perfeitos negociantes, p. 71 et seq.

76 só estariam isentos da capitação os escravos cegos ou sofrendo de uma doença 
incurável (BarBosa. História de Minas, v. 1, p. 65).

77 os conflitos em torno dos limites entre Minas e são Paulo começaram em 
1722. a delimitação da comarca do rio das Mortes havia reduzido significati-
vamente o território do concelho de Guaratinguetá, o que provocara protestos 
dos governadores de são Paulo. ver: anasTasia. Vassalos rebeldes, p. 114.

78 Carta dos oficiais da câmara de são João del-rei, de 3 de abril de 1798 
(RAPM, i, 1896, p. 465).

79 documentos interessantes para a história de são Paulo, v. 11, citado 
em: BarBosa. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais, verbete 
“silvianópolis”, p. 345. sobre este assunto, ver também: anasTasia. Vassalos 
rebeldes.

80 RAPM, i, 1896, p. 465
81 BarBosa. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais, verbetes 

“aiuruoca” e “itajubá”, p. 19-20, p. 158-159.
82 o sistema das casas de fundição já havia sido aplicado entre os anos de 1725 

e 1735. antes desta data, também se praticara o sistema de cotas fixas, cujo 
montante era, no entanto, bem inferior ao estabelecido em 1750: 30 arrobas 
no período 1714-1718 e 52 arrobas entre 1722 e 1724. 

83 soUZa. Frontière géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la 
seconde moitié du Xviiie siècle, p. 276. 

84 algumas destas expedições já foram evocadas no segundo capítulo. sobre 
esta questão, consultar: soUZa. Frontière géographique et frontière sociale 
à Minas Gerais dans la seconde moitié du Xviiie siècle.

85 vasConCElos. História média das Minas Gerais, p. 214-215. o mesmo 
historiador observou que “da derrama colhemos a vantagem do zelo, com 
que se conservou nosso território nos limites que aí estão” (vasConCElos. 
História antiga das Minas Gerais, v. ii, p. 128, nota 7).

86 soUZa. Frontière géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la 
seconde moitié du Xviiie siècle, p. 276-277.

87 diogo de vasconcelos comentou sobre a “paixão” que movia os governa-
dores em suas disputas por fronteiras, sendo que estas não eram mais que 
“divisões administrativas”, o “país” estando “unido sob a mesma soberania”. 
ver: vasConCElos. Questão de limites, p. 108.

88 soUZa. Frontière géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la 
seconde moitié du Xviiie siècle, p. 273-274. a este respeito, ver também: 
BElloTTo. Autoridade e conflito no Brasil colonial.

89 Em 1748, Gomes Freire havia convencido o rei de retirar Goiás e Mato Grosso 
da jurisdição da capitania de são Paulo, anexando esta última ao rio de 
Janeiro, que estava sob seu comando. Mesmo sem um governador que os 
apoiasse, os ouvidores e as câmaras das vilas de são Paulo que confinavam 
com as Minas disputaram cada légua destas terras fronteiriças. Tais conflitos 
só foram definitivamente resolvidos no século XX.
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90 roCHa. Geografia histórica da capitania de Minas Gerais, p. 182.

91 BarBosa. História de Minas, v. 3, p. 609.

92 soUZa. Frontière géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la 
seconde moitié du Xviiie siècle, p. 280.

93 ver: CinTra. A questão de limites entre São Paulo e Minas Gerais. Escrevendo 
num período em que a questão ainda não estava definitivamente solucionada, 
este autor publica um histórico bem documentado sobre estas disputas 
territoriais, mas colocando-se explicitamente do lado de são Paulo.

94 Carta a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 31 de outubro de 1765, 
transcrita em: CinTra. A questão de limites entre São Paulo e Minas Gerais, 
p. 35-36.

95 “Mappa de Capitania de são Paulo, em que se mostra tudo o que ela tinha 
antigamente até o rio Paraná”, 1773, documento reproduzido em: CidadE. 
a colonização do Brasil, e, recentemente, em: CosTa; rEnGEr; FUrTado; 
sanTos. Cartografia da conquista do território das Minas.

96 ver fac-símile inserido na edição de: roCHa. Geografia histórica da capitania 
de Minas Gerais.

97 “Carta Geographica da Capitania de Minas Geraes e suas partes confinantes”, 
documento anônimo, conservado no arquivo Histórico do Exército, rio de 
Janeiro, cota 004 B.4.1.

98 ver a carta de Bernardo José de lorena ao governador de são Paulo, datada 
de 29 de dezembro de 1797, apud CinTra. A questão de limites entre São 
Paulo e Minas Gerais, p. 37-38.

99 CinTra. A questão de limites entre São Paulo e Minas Gerais, p. 47.

100 aPM, sG, documentos avulsos, cx. 30, doc. 1 e 2.

101 rEPrEsEnTaÇÃo dos oficiais da câmara de Campanha, datada de julho de 
1814 (RAPM, iv, 1899, p. 268).

102 rEPrEsEnTaÇÃo dos oficiais da câmara de Campanha, datada de julho de 
1814 (RAPM, iv, 1899, p. 267).

103 rEPrEsEnTaÇÃo dos oficiais da câmara de Campanha, datada de julho de 
1814 (RAPM, iv, 1899, p. 269).

104 CinTra. A questão de limites entre São Paulo e Minas Gerais, p. 49.

105 sobre as manobras dos padres em favor de Goiás, consultar: BarBosa. 
História de Minas, v. 1, p. 211-212; vasConCElos. História média das 
Minas Gerais, p. 198-201.

106 BarBosa. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais, p. 113.

107 Contudo, a derrama acabou sendo lançada somente em 1767-1768, apesar 
dos esforços do governador luís diogo para evitá-la. ver a carta da câmara 
de Tamanduá, de 20 de julho de 1793 (RAPM, ii, 1897, p. 379).

108 BarBosa. História de Minas, v. 1, p. 213; do mesmo autor, consultar também 
o Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais, verbetes “desemboque” e 
“araxá”.
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109 BarBosa. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerais, verbete “Bambuí”, 
p. 40.

110 “Mapa da Conquista do Mestre de Campos regente Chefe da legião ignacio 
Correya Pamplona”, publicado em: CosTa; rEnGEr; FUrTado; sanTos. 
Cartografia da conquista do território das Minas, p. 184.

111 Carta da Câmara de Tamanduá à rainha Maria i acerca de limites de Minas 
Geraes com Goiaz (RAPM, ii, 1897, p. 372-378).

112 “Mostrace neste mapa o julgado das cabeceiras do rio das velhas e parte da 
capitania de Minas Gerais com a deviza de ambas as capitanias”, documento 
manuscrito (cópia de 1796) conservado na Biblioteca nacional do rio de 
Janeiro (cota 4-6-18). o documento contém a referência: “s. Mor Jozé Joaquim 
da rocha o fez”. a Mapoteca do itamaraty possui um fragmento (parte superior) 
do provável original do mapa, que foi recentemente publicado em: CosTa; 
rEnGEr; FUrTado; sanTos. Cartografia da conquista do território das 
Minas, p. 63. o julgado em questão era, provavelmente, o de desemboque, 
situado próximo às cabeceiras do rio araguari (afluente do rio Paranaíba), 
que era, então, chamado de rio das velhas (ou rio das abelhas).

113 Carta dos oficiais da câmara da vila de são Bento do Tamanduá, 31 de 
dezembro de 1798 (aPM, sG, documentos avulsos, cx. 41, doc. 27).

114 ver o mapa e os autos da “demarcação do termo da villa de Paracatu do 
Príncipe” (aHU, cód. 2108).

115 a comarca de Paracatu fora criada em 1815, mas a região situada entre os 
rios Grande e Paranaíba continua submetida à jurisdição do ouvidor Goiás 
até o ano seguinte.

116 segundo o historiador Waldemar Barbosa (BarBosa. História de Minas,  
v. 1, p. 215-216), o pedido dos moradores foi apoiado por ricos fazendeiros 
da região, para quem a transferência era vantajosa e que tinham contatos 
com pessoas influentes junto à Corte do rio de Janeiro.

117 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 138-139.

118 ver, a este respeito: soUZa. Os desclassificados do ouro, p. 199-201. Em 
1785, dom rodrigo José de Menezes incumbia o Coronel José aires Gomes 
de “exterminar” “a quadrilha da serra da Mantiqueira”, prendendo seus 
componentes, o que foi feito em companhia do alferes José Joaquim da 
silva Xavier, sendo os criminosos remetidos para vila rica. ver: MassEna. 
Barbacena: a terra e o homem, p. 37.

119 CasTro. sertões do leste e da Mantiqueira, p. 137 (o autor cita como fonte 
o “livro de portarias e ofícios episcopais da cúria do rio de Janeiro”).

120 Como é sabido, desde meados do século Xvii, a doutrina do jusnaturalismo 
moderno estabelecia “uma visão alternativa sobre o Estado, a sociedade e o 
direito”. Esta doutrina legitimou a ideia de uma reforma geral das instituições, 
a qual teria como fim a racionalização da ordem social. Tal ideia representava 
uma ruptura com o pensamento político tradicional, para o qual “a ordem se 
fundava na ‘natureza das coisas’ e não na disciplina social”, que havia sido o 
fundamento de base das reformas iluministas (silva. O modelo espacial do 
Estado Moderno, p. 23-24).
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121 doutrina econômica, política e administrativa que começou a se constituir 
desde o século Xvi e que foi sistematizada no século Xviii (silva. O modelo 
espacial do Estado Moderno, p. 30).

122 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 30.
123 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p.31.
124 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 30.
125 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 126.
126 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 119.
127 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 131.
128 ZEMElla. O abastecimento da capitania de Minas Gerais no século XVIII, 

p. 226; alEnCasTro. O trato dos viventes, p. 341.
129 dos trinta e um contratos estabelecidos, não havia nenhum que não estivesse 

em dívida com a real Fazenda (MaXWEll. A devassa da devassa, p. 129).
130 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 132.
131 É por volta de 1762 que a produção de ouro atinge, pela última vez, a cota 

estipulada das cem arrobas – quantidade que, anteriormente, havia sido 
ultrapassada diversas vezes. não obstante, como já foi demonstrado por 
laura de Mello e souza, desde a década de 1730, as alusões à “decadência” 
e à “pobreza” da capitania aparecem em testemunhos contemporâneos. isto 
porque a ideia de decadência não estava ligada exclusivamente às flutuações 
da produção aurífera, mas também ao crescente peso do fisco sobre os 
mineradores, os quais, empobrecidos, não conseguiam mais pagar os elevados 
custos de manutenção dos escravos. ver: soUZa. Os desclassificados do ouro, 
p. 33, p. 40-41.

132 “instrução para o visconde de Barbacena…”, apud MaXWEll. A devassa da 
devassa, p. 127.

133 ver: BarBosa. Dicionário da terra e da gente de Minas, p. 78, artigo “der-
rama”. Há referências a derramas lançadas nos anos de 1765 (segundo a 
representação da câmara de são José, de junho de 1806, aHU, cx. 180, doc. 
59), de 1767-1768 (segundo carta da câmara de Tamanduá, 20 de julho de 
1793, RAPM, ii, 1897, p. 379) e em 1773. sobre esta última imposição, sabe-se 
que só fora executada nos termos de vila rica e Mariana. 

134 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 126-127. Para uma visão sintética dos 
projetos reformistas da metrópole e de suas consequências na colônia, ver 
também: villalTa. 1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasis.

135 MaXWEll. A devassa da devassa.
136 villalTa. 1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasis, p. 54.
137 villalTa. 1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasis, p. 54.
138 desde o século XiX, o tema da inconfidência suscita polêmicas; na maior parte 

dos estudos, esta conspiração estaria inserida num “vasto projeto nacional e 
republicano”, concebido pelas elites mineiras e interpretado como “a primeira 
configuração de um sentimento de nacionalidade brasileira”. Para uma leitura 
crítica desta historiografia em sua relação com o “imaginário simbólico” e a 
construção da memória nacional, ver: FUrTado. O manto de Penélope. ver, 
também: villalTa. 1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasis.
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139 FUrTado. O manto de Penélope, p. 159-160, p. 201-211.

140 segundo a feliz expressão que laura de Mello e souza tomou de empréstimo 
a sylvio de vasconcellos. ver: soUZa. Os desclassificados do ouro, p. 97.

141 FUrTado. O manto de Penélope, p. 159-160.

142 soUZa. Norma e conflito, p. 116-117.

143 Pamplona havia apoiado o Padre Toledo quando da tentativa de anexar o 
arraial de Tamanduá à freguesia de são José (ver: Capítulo 2).

144 soUZa. Frontière géographique et frontière sociale à Minas Gerais dans la 
seconde moitié du Xviiie siècle, p. 288.

145 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 70.

146 ver: MorEira. Uma utopia urbanística pombalina, p. 138-140.

147 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 351-372.

148 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 73-74.

149 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 33.

150 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 84.

151 HEsPanHa. As vésperas do Leviathan, p. 199.

152 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 80.

153 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 86.

154 até esta data, apenas a cidade de Mariana (antiga vila do Carmo) possuía 
um lugar de juiz de fora, que lhe fora atribuído em 1730. Como veremos 
na segunda parte, estes pedidos estavam ligados a conflitos territoriais entre 
câmaras.

155 RAPM, i, 1896, p. 467.

156 ver as petições dos habitantes de Campanha e as cartas enviadas a lisboa 
pela câmara de são João del-rei (RAPM, i, 1896, p. 459 et seq.).

157 Petição dos habitantes do “arraial de são luís e santa anna e seus suburbios 
das Minas do Paracatu”, 1777 (aHU, cx. 110, doc. 58). segundo Waldemar 
Barbosa, os habitantes já haviam endereçado uma petição para a criação da 
vila em 1745 e 1757 (BarBosa. Dicionário histórico geográfico de Minas 
Gerais, verbete “Paracatu”, p. 237-238).

158 segundo os requerentes, nas raras ocasiões em que o juiz não era um membro 
deste grupo de “poderosos” próximos do ouvidor da comarca, mas um dos 
“principais” do arraial, ele não pôde terminar seu mandato: alguns foram 
obrigados a se demitir, depois de terem sua imagem denegrida por falsos 
testemunhos; outros faleceram “de moléstia pouco conhecida, e tão acelerada, 
que fez crível a opinião de muitos, de que por inveja morrera às mãos do 
mais refinado veneno” (aHU, cx. 110, doc. 58).

159 Petição dos habitantes do “arraial de são luís e santa anna e seus suburbios 
das Minas do Paracatu”, 1777 (aHU, cx. 110, doc. 58).

160 Petição dos habitantes do “arraial de são luís e santa anna e seus suburbios 
das Minas do Paracatu”, 1777 (aHU, cx. 110, doc. 58).
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161 Petição dos habitantes do “arraial de são luís e santa anna e seus suburbios 
das Minas do Paracatu”, 1777 (aHU, cx. 110, doc. 58).

162 ConsUlTas do Conselho Ultramarino (RAPM, Xvi, 1911, v. i, p. 260-261).

163 ConsUlTas do Conselho Ultramarino (RAPM, Xvi, 1911, v. i, p. 261).

164 RAPM, i, 1896, p. 467.

165 RAPM, i, 1896, p. 262.

166 RAPM, i, 1896, p. 262.

167 Em 1794, os conselheiros do rei se espantam com um adiamento tão longo, 
visto que, desde 1783, haviam deliberado favoravelmente à criação das duas 
vilas (RAPM, i, 1896, p. 263).

168 Carta do visconde de Barbacena a luís Ferreira de araújo azevedo, ouvidor 
da comarca de rio das Mortes, 20 de novembro de 1789 (RAPM, ii, 1897, 
p. 95-96).

169 RAPM, ii, 1897, p. 95.

170 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 176.

171 soUZa. Norma e conflito, p. 116-117.

172 “auto de levantamento e creação da vila de sam Bento do Tamanduá” (RAPM, 
ii, 1897, p. 101-102).

173 raPM, ii, 1897, p. 105. ver, também: BarBosa. Dicionário histórico geográfico 
de Minas Gerais, p. 43.

174 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 180 et seq.

175 RAPM, ii, 1897, p. 105.

176 RAPM, ii, 1897, p. 106-107.

177 Como veremos na segunda parte, a questão foi discutida em diversas corres-
pondências entre o governador luís diogo lobo da silva e as autoridades 
metropolitanas durante um longo conflito territorial entre as câmaras de vila 
rica, Mariana e são José. 

178 RAPM, ii, 1897, p. 105.

179 Petição dos moradores da freguesia de nossa senhora da Piedade da Borda do 
Campo (não datada, contendo despacho de 9 de setembro de 1763) – aHU, 
cx. 82, doc. 6.

180 Citado em: MassEna. Barbacena: a terra e o homem, p. 282.

181 ver, a este respeito: soUZa. Os desclassificados do ouro, p. 199-201.

182 RAPM, Xvi, 1911, p. 464.

183 representação da Câmara da real vila de Queluz, 19 de junho de 1793 (aHU, 
cx. 136, doc. 44). Uma cópia deste documento se encontra em: aPM, sC 19, 
fl. 218. o mapa a que se referem é, provavelmente, a “Carta Geografica do 
Termo de villa rica em que se mostra que os arrayaes das Catas altas da 
noruega, itaberaba & Carijós lhe ficão mais perto que ao da villa de são José 
a que pertencem, e igualmente o de santo antônio do rio das Pedras, que 
toca ao de sabará”, documento conservado no arquivo Histórico Ultramarino 
(ver: Figura 5.2, Capítulo 5).
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184 despacho nas margens da representação da Câmara da real vila de Queluz, 
19 de junho de 1793 (aHU, cx. 136, doc. 44).

185 Carta de 29 de setembro de 1792 (aPM, sC 19, fl. 217).

186 “assento da Junta sobre a criação das villas de são Bento do Tamanduá, 
Queluz e Barbacena”, 11 de janeiro de 1792 (RAPM, iX, p. 883-884, 1904). 

187 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 181.

188 aPM, sC, cód. 251 (ordens e provisões régias, 1786-1796), cód. 254 (registro 
de despachos, 1788-1789), cód. 259 (cartas, circulares, ordens e portarias do 
governador a diversas autoridades da capitania, 1788-1797), cód. 260 (regis-
tros de petições e despachos, 1788-1797), cód. 261 (registro de despachos, 
1789-1791).

189 Com efeito, veremos na segunda parte que a função administrativa era 
considerada como um motor do desenvolvimento das localidades. 

190 documento citado em: vElloso. Ligeiras memórias sobre a Vila de São José 
nos tempos coloniais, p. 56-57.

191 aPM, sG, documentos avulsos, cx. 41, doc. 26.

192 aPM, sG, documentos avulsos, cx. 41, doc. 26.

193 documento citado em: vElloso. Ligeiras memórias sobre a Vila de São José 
nos tempos coloniais, p. 56-57.

194 Em maio de 1791, alguns meses antes das cerimônias de fundação da vila 
de Barbacena, algumas propriedades de aires Gomes, como a “Fazenda da 
Borda do Campo”, foram confiscadas pela Fazenda real, pois ele havia sido 
considerado culpado de crime de lesa-majestade. ver: MassEna. Barbacena: 
a terra e o homem, p. 41-42.

195 aPM, sG, documentos avulsos, cx. 41, doc. 26. a petição enviada ao visconde 
de Barbacena foi assinada por 105 representantes das freguesias de Borda 
do Campo, Engenho do Mato, simão Pereira, bem como pelos habitantes de 
“remotas paragens, abaixo do rio Pomba”, segundo: MassEna. Barbacena: 
a terra e o homem, p. 281-282.

196 aHU, cx. 139, doc. 44. Em 1794, todos os bens que lhe foram confiscados 
ao longo do processo foram devolvidos, e silvério dos reis foi enobrecido 
pelo príncipe regente em lisboa (MassEna. Barbacena: a terra e o homem, 
p. 44). nesta época, ele pede a intervenção da Coroa e do governador para 
retomar os terrenos ocupados pela população de Barbacena quando de seu 
processo. voltaremos a este assunto na terceira parte deste estudo.

197 MaXWEll. A devassa da devassa, p. 176.

198 sobre Pamplona, consultar: soUZa. Norma e conflito, p. 115-118; além de: 
rEsEndE. Gentios brasílicos. 

199 segundo os oficiais de são José, o visconde de Barbacena teria se arre-
pendido da criação das três vilas, causa da “ruína” de seus habitantes, 
abandonando o projeto de criar outras vilas (aPM, sG, documentos avulsos, 
cx. 41, doc. 26).

200 Morais. História de Conceição do Mato Dentro, p. 172-174.
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201 aHU, cx. 160, doc. 72.

202 aPM, sG, documentos avulsos, cx. 41, doc. 26.

203 a exemplo de alguns de seus predecessores, Barbacena tentou conciliar o 
“agro e o doce”, com a finalidade de obter a submissão dos povos, segundo: 
FUrTado. O manto de Penélope, p. 159, nota.

204 a este respeito, ver: araúJo. As cidades da Amazônia no século XVIII : Belém, 
Macapá, Mazagão.

205 aHU, cx. 77, doc. 15.

206 aHU, cx. 152, doc. 25.

207 Morais. História de Conceição do Mato Dentro.

208 RAPM, Xvi, 1911, p. 264.

209 Cópia da decisão rubricada pelo Príncipe e datada de 12 de maio de 1798 (aHU, 
cx. 144, doc. 27, parcialmente transcrita em: RAPM, Xvi, p. 264, 1911.

210 “Copia authentica de todos os autos que se fizerão no Estabelecimento da 
villa do Paracatu du Príncipe, Extrahida dos livros competentes da Camara 
da mesma villa” (aHU, cód. 2108, fl. 40).

211 “Copia authentica de todos os autos que se fizerão no Estabelecimento da 
villa do Paracatu du Príncipe, Extrahida dos livros competentes da Camara 
da mesma villa” (aHU, cód. 2108, fl. 40).

212 silva. O modelo espacial do Estado Moderno, p. 90.

213 a vila de são João del-rei conseguiu manter apenas a paróquia de lavras do 
Funil sob sua jurisdição.

214 RAPM, i, 1896, p. 513-514. antes da criação da vila de Campanha da Princesa, 
estes julgados dependiam de são João del-rei.

215 RAPM, i, 1896, p. 515.

216 “Copia authentica de todos os autos que se fizerão no Estabelecimento da 
villa do Paracatu du Príncipe, Extrahida dos livros competentes da Camara 
da mesma villa” (aHU, cód. 2108, fl. 41).

217 Consultar as cartas do governador datadas de 2 e 4 de setembro de 1806 
(aHU, cx. 182, doc. 3).

218 aHU, cx. 173, doc. 6, 7 e 8; cx. 185, doc. 17; RAPM, Xvi, p. 290, 1911.

219 Carta dos oficiais da câmara de são José, 1806 (aHU, cx. 180, doc. 59).

220 BarBosa. História de Minas, v. 3, p. 565.

221 RAPM, i, 1896, p. 555.
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