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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a importância das rotas de circulação no processo de 

produção territorial brasileiro na primeira metade do século XVIII, quando as minas de ouro foram 

descobertas e exploradas; iniciando a “interiorização da metrópole”. Tal processo se materializou 

graças ao sistema de circulação que se instalou sobre o território, articulando os interesses da Coroa 

portuguesa e os dos “homens coloniais”, ora convergentes, ora divergentes; imprimindo na região 

aurífera e ao longo dos eixos de circulação uma configuração socioepacial marcada pela alteridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, tanto na História quanto na Geografia, entendia-se a formação 

territorial do Brasil como resultado de tratados fronteiriços, assinados por indivíduos e em 

consonância harmoniosa com a condição natural expansionista do sertanejo brasileiro, 

materializada nas figuras do bandeirante paulista e do tropeiro. Depois vieram as leituras 

economicistas que fragmentaram o território em unidades produtivas isoladas ou em arquipélagos 

de produção, a exemplo dos ciclos produtivos do açúcar (atual Região Nordeste), da mineração 

(Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás) e do café (Rio de Janeiro e São Paulo). 

O descobrimento das minas de ouro na virada do século XVII para o XVIII foi o evento 

geográfico que imprimiu uma nova configuração territorial no interior da América Portuguesa, 

não mais marcada pela litoraneidade ou maritimidade, mas apresentando os primeiros contornos 

de sua forma mais interiorizada. No entanto, para que possamos melhor compreender como esse 

evento se materializou espacialmente, não basta analisarmos a mineração apenas na sua dimensão 
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econômica de produção e rendimento, mas as políticas e as bases normativas de controle 

territorial que garantiram e deram sustentação para que uma nova configuração começasse a ser 

engendrada.  

O conjunto de mapas produzidos por Aroldo de Azevedo, intitulado “A marcha de 

povoamento e a urbanização no Brasil – séculos XVI-XIX” é tomado aqui como o ponto de 

partida para pensarmos a formação territorial brasileira em seu período colonial. Nos seus mapas, 

o autor nos apresenta, para cada século, um conjunto de vilas e cidades, além das “prováveis” 

áreas que estariam sob suas influências, em outras palavras, os núcleos e suas hinterlândias. O 

que salta aos olhos nessas representações espaciais da ocupação colonial é a mudança na 

configuração territorial no século XVIII, marcada por um brusco aumento do número de vilas, 

não mais concentradas na faixa litorânea, mas “salpicadas” nos atuais estados de Minas Gerais, 

Mato Grosso, Goiás e Amazonas, bem como uma considerável contigüidade das áreas de suas 

hinterlândias.  

Diante desse quadro, questionamos: como podemos entender tais transformações 

territoriais para além das análises historiográficos e geográficos pautadas em leituras juridicista1 e 

economicista2? Como entender o processo de formação territorial para além das prerrogativas dos 

tratados fronteiriços entre as metrópoles portuguesa e espanhola; da expansão das fronteiras 

como um sentido natural de Portugal e; por fim, da superação do entendimento da formação 

territorial como uma condição exclusiva pertencente às necessidades do “Sistema Colonial”? 

Acreditamos que o que está oculto nesse conjunto de mapas de Aroldo de Azevedo é um 

processo mais dinâmico e contraditório que marcou a apropriação do território colonial brasileiro, 

que passaremos a chamar de alteridade territorial . Para a compreensão desse processo, 

dialogaremos com os conceitos de “Interiorização da Metrópole”, desenvolvido inicialmente por 

                                                 
1 Na historiografia clássica a leitura do território pautou-se quase que exclusivamente na obsessão em demonstrar o 
sucesso da expansão e fixação das fronteiras da América Portuguesa a partir dos tratados internacionais firmados 
entre as Coroas portuguesa e espanhola, baseados no princípio do uti possidetis. Moraes (2000, p.25), chama esse 
olhar historiográfico de “ótica juridicista”, porque “reduz a conformação do território à confirmação legal de seus 
limites, tornando a história territorial em um estudo do estabelecimento das fronteiras.” Já Magnoli (2002-2003, 
p.29), identifica nessa narrativa o mito da “noção de território nacional prévio, incrustado na natureza e politicamente 
delimitado pela Coroa portuguesa”. 
2 Para Furtado (2006, pp. 16-28), essa leitura produziu uma historiografia que se baseava na contradição entre os 
interesses da Colônia versus os interesses da Metrópole, cujo aprofundamento redundaria, inevitavelmente, “no 
rompimento formal entre os dois lados e a concretização da independência”. Para a autora, na ótica do “sistema 
colonial” não havia espaço para a elite local usufruir as riquezas locais, bem como forjar uma identidade colonial, 
pois a burguesia mercantil metropolitana assim não permitia, resultado de uma política autoritária e despótica da 
Coroa. 
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Maria Odila Leite Dias (2005), e com o de “Formação Sócio-Espacial”, desenvolvido por Milton 

Santos (1977 e 1978). 

 

I – A INTERIORIZAÇÃO DA METRÓPOLE 

Ao propor, no início de seu artigo, a “conveniência de desvincular o estudo do processo 

de formação da nacionalidade brasileira no decorrer das primeiras décadas do século XIX da 

imagem tradicional da Colônia em luta contra a Metrópole”, Dias (2005, p.7)3, fez um corte 

radical na historiografia brasileira ao analisar o processo de independência do Brasil a partir do 

enraizamento do Estado português na porção centro-sul da América Portuguesa, processo esse 

que vai chamar de “Metrópole Interiorizada”. Embora a autora tenha construído esse quadro 

teórico para analisar as dinâmicas sociais resultantes da chegada da Corte Portuguesa no Brasil, 

em 1808, culminando quatorze anos mais à frente na Independência4, outros historiadores, o têm 

utilizado para analisar o período colonial setecentista e proposto que já se engendrava uma 

Interiorização da Metrópole a partir das atividades comerciais fortemente presentes no interior da 

Colônia com as descobertas auríferas5. 

Dentre esses trabalhos, nos interessa - em virtude do seu recorte espaço-temporal - o de 

Furtado (2006), cujo objetivo maior foi analisar a Interiorização da Metrópole a partir das redes 

comerciais estabelecidas entre os comerciantes sediados em Portugal e Brasil, num processo de 

                                                 
3 Texto originalmente publicado em MOTA, Carlos Guilherme (org.). 1822 – Dimensões, São Paulo: Perspectiva, 
1972. 
4 “Um estudo mais aprofundado do mecanismo inerente às classes dominantes no Brasil colonial seria um grande 
passo no estado atual da historiografia da “independência”. Viria certamente esclarecer de forma mais específica e 
sistemática a relativa continuidade das instituições que caracteriza a transição para o Império. Quando se aprofundar 
o estudo do predomínio social do comerciante e das íntimas interdependência entre interesses rurais, comerciais e 
administrativos, estará aberto o caminho para a compreensão do processo moderado de nossa emancipação política”. 
(DIAS, 2005, p.23). 
5 Ver, LENHARO, Alcir. As tropas da Moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil (1808-
1842). São Paulo: Símbolo, 1979.; FRAGOSO, João; FLORENTINO Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado 
atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, 1790-1840. 3ª ed. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1998.; 
FRAGOSO, João. Homens de Grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-
1830). Rio de Janeiro: MEC/Arquivo Nacional, 1992.; CHAVES, Cláudia Maria das Graças. Perfeitos negociantes: 
mercadores das minas setecentistas. São Paulo: Annablume, 1999.; BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. 
Códigos e Práticas: o processo de constituição urbana em Vila Rica colonial (1702-1748). São Paulo: Annablume, 
2004.; ANTEZANA, Sofia Lorena Vargas. Os contratadores dos caminhos do ouro das Minas Setecentistas: 
estratégias mercantis, relações de poder, compadrio e sociabilidade. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.; CARRARA, 
Ângelo Alves. Agricultura e Pecuária na Capitania de Minas Gerais (1674-1807). Tese. (Doutorado em História) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997. 
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constituição de poder que envolvia tanto o espaço metropolitano, quanto o colonial. Para a 

autora: 

O comerciante para aí [Minas Gerais] se dirigia, estabelecia uma série de 
vínculos estratégicos que em muito propiciavam a interiorização dos interesses 
metropolitanos, mesclando-os com os dos colonos. O controle do mercado de 
abastecimento, essencial para sustentar uma população urbana que crescia; a 
cobrança de impostos sobre a atividade mercantil, como forma suplementar de 
arrecadação de metais; e o mecanismo de endividamento da população local, que 
ficava nas mãos dos comerciantes, foram algumas das estratégias de expansão 
dos interesses metropolitanos nas Minas, por meio da atividade mercantil. [...] 
 

Os interesses metropolitanos e coloniais nessa leitura não se opõem, mas se 

complementam e se “misturam” dialeticamente, uma vez que instalados na América Portuguesa e 

dedicando a atividades de alta lucratividade, seus interesses estavam “tão enraizados na terra, que 

não era mais possível defini-los como puramente metropolitanos. Os comerciantes passavam, 

assim, a atuar também como colonos” (FURTADO, 2006, p.19). 

O conceito de interiorização da metrópole não deve ser compreendido no sentido strictu 

de plena e máxima ocupação populacional do interior da América Portuguesa, isto é, para além 

da faixa litorânea, pois, assim absolutivizado, limita a compreensão territorial a uma idéia 

dicotomizada de ocupação versus vazio demográfico, ou ainda, civilização versus sertão. 

A interiorização é entendida a partir da “relação entre a Colônia e a Metrópole com base 

nas formas afirmativas de instituição do poder [...], que essa sociedade não era uma expressão 

direta do Reino, mas havia sempre espaço para a alteridade” (FURTADO, 2006, p.26, grifo e 

destaque nosso), não no sentido da construção de uma sociedade exótica ao olhar lusitano, mas 

enquanto uma “realidade intra-social, ou seja, que é construída pelos atores sociais na dinâmica 

do devir histórico da sociedade e não evocada ocasionalmente diante das estranhezas” (SOUZA, 

2003, s/p.). Para o autor, é perfeitamente possível compreendermos a alteridade numa sociedade 

aparentemente homogênea, mas que revela ou reproduz traços de profunda heterogeneidade 

quando reproduz quadros de “estranhos entre iguais”. 

Nessas condições, a alteridade deixa de ser um movimento unidirecional - daquele que 

reconhece no outro a diferença e a sua especificidade (a metrópole reconhecendo o seu território 

na América na condição de Colônia ou, a Colônia reconhecendo em Portugal a sua condição de 

Metrópole) - para se tornar um movimento múltiplo e dialeticamente conflitante entre os 
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interesses dos homens coloniais6 e metropolitanos, ou seja, também construído pelos agentes 

sociais que já estavam sediados na Colônia, cujos interesses para com esse território também 

poderiam ser diferentes e, ao mesmo tempo, similares aos interesses do poder metropolitano, a 

depender do movimento, das articulações e do jogo político em questão. Enfim, “como num jogo 

de espelhos ondulados, a sociedade colonial não era reflexo direto da ação metropolitana” 

(FURTADO, 2006, p.16). 

 

II - A FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL 

Para desenvolver o conceito de formação sócio-espacial, Santos (1977), retoma alguns 

conceitos-chave do materialismo histórico com o objetivo de encontrar nele as ferramentas que 

sirvam verdadeiramente para a análise espacial. Para o autor, o conceito de formação econômica 

e social é fundamental nessa tarefa porque revela não apenas a ordem mais geral [aqui nos 

interessa as ordens metropolitanas], mas, essencialmente, como essa ordem opera e se transforma 

valendo-se de sua base de sustentação que é o espaço geográfico [que para esse trabalho pode ser 

entendido como sendo território colonial brasileiro, ou seja, América Portuguesa]. Em suas 

palavras: 

se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como fato histórico que é, 
somente a história da sociedade mundial, aliada à sociedade local, pode servir 
como fundamento à compreensão da realidade espacial e permitir a sua 
transformação a serviço do homem. Pois a história não se escreve fora do 
espaço, e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo é social. (SANTOS, 
1977, p.81, grifo nosso) 
 

O interesse dos estudos sobre formações econômicas e sociais reside na possibilidade de 

conhecer uma dada sociedade específica na sua totalidade, pois é nela que se materializa 

concretamente o modo de produção mais geral (HOBSBAWM, 1998; HARVEY, 1992; 

BRAUDEL, 1996). Para Santos (1978, p.183): 

a formação econômica e social constitui o melhor ponto de partida para tal 
enfoque, pois sendo como é, uma categoria teórica, somente existe, no entanto, 

                                                 
6 A expressão “homens coloniais” de Alencastro (2000), será utilizada toda vez que nos referirmos aos moradores da 
América Portuguesa, não só de origem lusitana direta ou de descendência, como também aqueles que forjaram a 
condição de “homens bons” mediante seus bens e “presteza” para com a Coroa. Desde cedo, esses homens viram na 
Colônia a possibilidade de constituírem riqueza e poder, configurando-se, verdadeiramente, como elites locais. Esses 
homens não só agiam como vassalos do Rei, como também indivíduos autônomos, seguindo seus interesses próprios 
e particulares, estabelecendo uma rede de atividades comerciais que envolviam todo o Atlântico Sul: a própria 
América Portuguesa, a bacia do rio da Prata e mercado negreiro na África. Cunha (2005) utilizou o conceito de 
homens coloniais para compreender as razões que faziam com que alguns governantes coloniais se fixassem na 
América Portuguesa, mesmo após já terem encerrado a “governação”. 
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por causa dos seus aspectos concretos que permitem levar em conta a 
especificidade de cada sociedade (sua evolução particular, sua situação atual, 
suas relações internas e externas) tomada como uma realidade historicamente 
determinada, fundada sobre uma base territorial. 
 

A partir da formação econômica e social ou, simplesmente, formação sócio-espacial como 

prefere Santos (1978), podemos cindir o tempo-mundo em escalas espaço-temporais menores, 

pois todo trabalho se realiza em um lugar e não no ecúmeno. Na historiografia, Braudel (1978) 

designou essas múltiplas temporalidades de “casa econômica”, que é formada por três 

pavimentos ou andares temporais, não separados ou fragmentados, mas sobrepostos7. 

Não é o modo de produção em si que se realiza em uma sociedade geral (o tempo lento) 

que interessa aos geógrafos, mas a sua realização concreta em uma sociedade precisa. Tal recorte 

não significa uma fragmentação espaço-temporal com a finalidade de buscar tempos absolutos, 

mas de encontrar o movimento de um tempo em direção ao outro, ou seja, do todo à parte e da 

parte ao todo ininterruptamente. Nesse sentido, a formação sócio-espacial se apresenta como uma 

categoria do real porque traz o universal ao local e vice-versa, num processo dialético-

contraditório, revelando as diferenciações espaciais em um único tempo, pois o tempo 

hegemônico, ou as forças verticais, não se instalam com a mesma carga quantitativa e qualitativa 

advinda de sua origem, porque ao atingir o espaço geográfico encontram as intenções, os 

interesses e as ações do grupo hegemonizado, também fortemente presente nesse espaço. Nesse 

choque ou contato emergem os processos contraditórios resultando na requalificação da ação 

inicial e na produção de novas e singulares materialidades e na definição de uma nova identidade 

desse espaço, marcando ou imprimindo, o que estamos chamando de alteridade territorial . 

As subcategorias verticalidade e horizontalidade também são essenciais para o 

entendimento da alteridade territorial. Para Santos (1977 e 1978), as horizontalidades nos 

indicam as estruturas internas de uma sociedade, ao passo que as verticalidades são as estruturas 

externas que chegam como potencialidades no lugar. Podemos dizer que a verticalidade é um 

                                                 
7 No primeiro andar (térreo) estaria a vida material, regida pelo signo do valor de uso; o segundo andar estaria 
subdividido em duas partes, ambos regidos pela economia no limiar do valor de troca, sendo a primeira parte 
formada por “partículas elementares”, ou seja, tendas de mascates, lojas e feiras, e a segunda parte por seus meios 
superiores, praças, comerciais, bolsas ou grande feira. No terceiro e último andar estariam o nascimento e a 
cronologia dos sistemas econômicos mundiais – as economias-mundo. Em síntese, o térreo seria o tempo tradicional, 
a história dos acontecimentos, ou ainda, o tempo fugaz de curta duração pertencente à escala do indivíduo. No andar 
do meio, o ritmo lento, ou seja, o tempo social e, por fim, no último andar a história quase imóvel, aquela chamada 
pelo autor de tempo/história lenta. Não estaria F. Braudel historicizando as escalas geográficas com a sua “casa 
econômica”? 
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outro nome dado ao tempo hegemônico, ao tempo-mundo, ou ainda, ao tempo-lento de Braudel, 

que tenta se instalar por toda a parte como modo de produção geral. Assim, as verticalidades 

dificilmente conseguem realizar-se na sua plenitude, ou como modo de produção puro, pois ao 

atingir a horizontalidade (o lugar) vai encontrar nela as resistências espaço-temporais produzidas 

num outro tempo, mas que permanecem no espaço como uma herança ou como uma rugosidade, 

mas sempre refuncionalizadas e ativas.  

Enfim, a alteridade territorial instalada na América Portuguesa é o resultado desse conflito 

permanente e dialético entre verticalidades e horizontalidades, de um tempo hegemônico e de um 

tempo não hegemônico, dos interesses dos homens coloniais e, ao mesmo tempo, da Metrópole, 

ou ainda, de um tempo lento e um tempo rápido “à la” F. Braudel. Aquilo que ia se construído e 

configurando como o território colonial brasileiro era produto desses diferentes atores sociais, 

cujos interesses convergiam e divergiam segundo lógicas sociais, econômicas e políticas de 

então. A alteridade territorial nos revela que não havia uma unidade territorial marcada pela 

homogeneidade de interesses, mas sim unidades díspares e heterogêneas, porém, 

indissociavelmente integradas em uma complexa rede sócio-espacial. 

Cartograficamente, os mapas de Aroldo de Azevedo nos mostram que a principal 

característica da configuração territorial no século XVIII foi o espraiamento do processo de 

ocupação no interior da América Portuguesa, ou seja, revelam um novo arranjo da distribuição 

das vilas e cidades e de suas hinterlândias. Geograficamente, esses mapas nos levam a questionar 

quais foram os eventos e as situações geográficas que não só deram o início a esse movimento de 

interiorização, como também garantiram a sua manutenção e reprodução no tempo e no espaço. 

A mineração aurífera e de diamantes realizada nos “fundos territoriais”8 imprimiu novas 

lógicas político-sociais e dinâmicas de trocas comerciais. Foi essa atividade econômica o evento 

que materializou no território brasileiro o conflito das lógicas verticais e horizontais, ou seja, as 

lógicas do poder hegemônico (metropolitano e geopolítico europeu) e verticais (dos homens 

coloniais), não no objetivo de marcar uma oposição de um em relação ao outro, mas, num 

conflito cuja essência foi a complementaridade. 

Espacialmente, uma das variáveis mais significativas que permitiu a interiorização da 

metrópole foi a instalação de um sistema de circulação, sobretudo terrestre, no território da 
                                                 
8 A mera qualificação de uma localidade como sertão já revelava a existência de olhares externos que lhe 
ambicionava, espaços a serem conquistados, lugares para a expansão futura da economia e/ou domínio político 
(MORAES, 2002-2003, p.19). 



 8 

América Portuguesa para que o evento mineração se realizasse no final do século XVII e na 

primeira metade do século do XVIII. Nesse sentido, a mineração deixa de ser um evento 

meramente econômico para se tornar, também, um evento geográfico. Mas o sistema de 

circulação não pode ser analisado somente como condição sine qua non da mineração, pois, por 

si só, dada a sua força e seu conteúdo político, econômico e social, também pode ser considerado 

um evento ou uma subtotalidade, uma vez que carrega variáveis próprias de sua lógica 

explicativa. Em outras palavras, tomaremos o sistema de circulação como a subtotalidade 

significativa para o evento em questão e sua importância para o processo de produção da 

alteridade territorial. 

Se hoje são necessárias materialidades técnico-científica-informacionais e novas regulações 

para dar fluidez ao sistema de circulação, no passado, tal sistema também demandou por 

materialidades, sempre presas à sua necessidade máxima: a do controle da Real Fazenda e 

controle e do controle territorial por parte dos homens coloniais e, simultaneamente, da 

Metrópole. Buscaremos, nesse sentido, estudar o passado como “o presente de então” 9. Mas 

como bem nos alerta Abreu (2000, p.18), fazendo “as necessárias correções metodológicas”. Para 

este autor, não se pode transladar variáveis do presente para o passado e vice-versa, uma vez que 

essas são datadas historicamente. Em contrapartida, “as categorias de análise que elas 

operacionalizam não o são, podendo essas sim, serem usadas para estudar “o presente de então”. 

O sistema de circulação do século XVIII estava limitado tecnicamente ao imperativo da 

natureza, e politicamente concebido a partir da lógica do fisco real e das lógicas do poder 

colonial.  Nessas condições não havia espaço para “espontaneidade”, como nos diz Santos 

(1997), mas espaços para a alteridade, não como um produto consentido pacificamente por 

outrem, mas como produto oriundo dos conflitos dos interesses daqueles que exerciam o poder 

e/ou utilizavam os caminhos para tal, bem como por toda a sociedade colonial que dependia dos 

caminhos e estradas em suas múltiplas e ricas atividades cotidianas.  

  

 

                                                 
9 Abreu (2000, p.18) ao dialogar com Milton Santos sobre o objeto da geografia, defende também não se deve perder 
a dimensão do presente, mas defende que pode ser entendido como “o presente de então” (destaque nosso), desde 
que se façam as necessárias correções metodológicas. Para o autor, não podemos transladar variáveis do presente 
para o passado e vice-versa, uma vez que essas são datadas historicamente. Em contrapartida, as categorias de 
análise que elas operacionalizam não o são, podendo essas sim, serem usadas para estudar “o presente de então”. 
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III - ESTRADA REAL DO OURO: um projeto de alteridad e territorial 

 

As leituras ou as interpretações que se fazem dos antigos caminhos e estradas apresentam 

alguns equívocos em virtude da forma pragmática que o temática foi tomada pelos projetos de 

desenvolvimento turístico na última década.10 Entendê-los sob a ótica da alteridade territorial 

significa, em primeiro lugar, contextualizá-los em lógicas próprias e específicas que se deram no 

tempo e no espaço. Não é porque quase todos os caminhos eram picadas abertas no meio da mata 

e de chão batido (raros eram os trechos calçados), por onde circulavam tropas de burros e mulas 

guiadas por tropeiros, comerciantes e viajantes em geral, que apresentavam as mesmas lógicas 

sócio-espaciais. Uma análise sócio-espacial do sistema de circulação que se instalou no território 

colonial no período da mineração demanda uma profunda compreensão das forças políticas, 

econômicas e sociais que atuaram ao longo de todo o século XVIII11. 

Diante do quadro social encontrado nos sertões auríferos na última década do século XVII 

e na primeira do XVIII, quando o dourado do ouro era substituído na representação colonial pelo 

vermelho do sangue, não é de se estranhar que o então governador do Rio de Janeiro, Artur de Sá 

e Meneses, tenha realizado três viagens para essas paragens12. O que estava por trás dessas 

viagens era “dar conta” (sic) dos descobrimentos, ou seja, conduzir o Poder Régio corporificado 

em sua pessoa aos ditos sertões, apaziguando os conflitos por meio da distribuição das datas 

auríferas e sesmarias para o cultivo de gêneros da terra. Mas seu objetivo maior era lembrar que 

aquelas terras pertenciam ao Rei e que, por isso, deveriam todos pagar o imposto devido: um 

quinto de todo o ouro produzido. 

                                                 
10 Como exemplo, temos em desenvolvimento dois grandes programas de desenvolvimento turístico, a saber: i) 
“Instituto Estrada Real para o Desenvolvimento do Turismo nos Caminhos do Ouro - Minas Gerais - Rio de Janeiro” 
, com colaboração direta do Governo Federal (Ministério do Turismo), do Estado de Minas Gerais, do Sistema 
FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) e da SEBRAE – Minas Gerais; ii) Projeto Inventário 
de Bens Culturais e Imóveis. Desenvolvimento Territorial dos Caminhos Singulares do Estado do Rio de Janeiro: 
ouro, café, açúcar e sal, elaborado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC) e pela Fundação 
SEBRAE – Rio de Janeiro, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
11 Straforini (2007), em sua tese de doutorado intitulada “Tramas que Brilham: sistema de circulação e a produção do 
território brasileiro no século XVIII”, apresenta uma periodização dos caminhos e estradas no período da mineração 
aurífera, a saber: primeiro período da circulação: ocupação territorial; segundo período da circulação: normatização 
territorial;  terceiro período da circulação: consolidação da interiorização da metrópole. 
12 Silva (2001, pp. 258-9), ao analisar criticamente o livro Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas, 
de André João de Antonil, afirma que foram três as viagens realizadas pelo governador Artur de Sá e Meneses às 
Minas Gerais. A primeira, de 16/10/1697 a maio de 1698; a segunda de 23/08/1700 a abril ou maio de 1701 e; a 
terceira - a mais longa de todas - teve início provavelmente em setembro de 1701, durando até último semestre de 
1702, quando o novo governador do Rio de Janeiro, D. Álvaro da Silveira de Albuquerque já tinha tomado posse. 
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Se Antonil (2001, p.277) estava certo de que “gasta[tavam] os paulistas desde a Vila de 

São Paulo até as Minas Gerais dos Cataguás pelo menos dois meses”, essa era uma condição de 

tempo-espaço demasiadamente alargada para se fazer chegar os gêneros básicos para a 

manutenção da vida e, sobretudo, o Poder Régio, permitindo, nessas condições de deslocamento 

interno, a produção de múltiplas possibilidades de se descaminhar o imposto devido.  

Não é de se estranhar que a intenção da abertura de um caminho que ligasse diretamente a 

cidade do Rio de Janeiro às Minas Gerais já aparecesse na carta do Governador do Rio de 

Janeiro, Artur de Sá e Meneses, endereçada ao Rei em 24 de maio de 1698. Nela, o governador 

demonstrava preocupação com  

o extravio do ouro por caminhos outros, com as dificuldades que se acham os 
mineiros de todas as vilas e os do Rio de Janeiro de [lá}  chegarem. Pareceu-me 
conveniente ao serviço de Vossa Majestade buscar todos os caminhos para que 
os quintos do ouro de lavagem não se extraviem, e continuem aumentando das 
minas [...] (grifo nosso) 

 

O governador deixa claro na carta sua orientação política: ligar o Rio de Janeiro 

diretamente às Minas Gerais, contrariando os interesses dos paulistas que tiravam grandes 

vantagens com o Caminho Geral do Sertão e com o Caminho Velho de Parati. Todavia, os 

compromissos assumidos pela Coroa para com os paulistas, como recompensa às descobertas 

auríferas, impediam que o governador resolvesse, ao mesmo tempo, os conflitos existentes nas 

minas, bem como colocasse um fim os descaminhos do Quinto Real, pois, os paulistas utilizavam 

suas cartas de sesmarias e de mercês, das vantagens e dos privilégios concedidos pelo próprio Rei 

para proveito próprio no jogo do poder instalado nas minas. A forma encontrada pelo governador 

para impor sua orientação política e, fundamentalmente, para diminuir o espectro de poder dos 

paulistas foi buscar por um novo caminho fixado em um novo território, preferencialmente que 

não estivesse sob controle dos paulistas e nem dos emboabas. Dito de outra forma, o sertão 

começava a ganhar seu status de território, uma vez que passava a ser incorporado como 

condição fundamental para definir e delimitar [novas] relações de poder (SOUZA, 2000). 

Podemos dizer que a intenção de um novo caminho não se limitava apenas a direcionar ou de unir 

as minas de ouro diretamente ao Rio de Janeiro, mas, também, desviar o poder das mãos dos 

paulistas. 

Todavia, nas condições de apropriação e de escassez encontradas naqueles fundos 

territoriais, o Governador do Rio de Janeiro sabia que seus interesses não poderiam ser impostos 
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unilateralmente sobre os paulistas e seu território de ação. Pelo contrário, era preciso 

acondicioná-los às lógicas locais, recriando-as segundo os interesses políticos ali presentes. 

Assim, escreveu em carta ao Rei: 

[...] o que tudo redundará em grande utilidade da fazendo de Vossa Majestade, 
o que obrigou a fazer diligência em São Paulo por pessoa, que abrisse o 
caminho do Rio de janeiro para as Minas.13  

 

Ao mesmo tempo em que a busca por um paulista para a realização da “dita obra” poderia 

pôr em risco o redirecionamento político que começava a ser forjado na América Portuguesa, 

para os paulistas um novo caminho também poderia pôr em risco todos os seus investimentos nas 

minas e ao longo dos primeiros caminhos de acesso às minas – o Caminho Geral do Sertão e o 

Caminho Velho de Parati. Mas, na lógica de um território que começava a se formar, cujo poder 

ainda se apresentava difuso, a convergência dos interesses entre ambos poderia ser acatada 

naquele momento e retrabalhada em seguida, sob novas condições e contextos. Naqueles idos, a 

ameaça maior para os paulistas não vinha de um novo caminho para o Rio de Janeiro, mas do 

Caminho da Bahia, que se apresentava tão mais favorável para a circulação de toda e qualquer 

tipo de mercadoria e, fundamentalmente, como a principal porta de entrada de seus inimigos –  os 

emboabas -, tanto que imediatamente se prontificaram a realizar a empreitada Real. 

A documentação que trata da abertura do Caminho Novo nos revela, também, o conflito 

que existiu entre os próprios paulistas interessados na abertura do dito caminho, como pode ser 

constatado na carta de Artur de Sá e Meneses ao Rei, de 1698, em que informa que um certo 

Amador Bueno também havia se oferecido para a abertura do caminho, porém “eram tão grandes 

os interesses que me pedia, que o excusei sobre a dita diligência”. Como esse era um negócio de 

grandes possibilidades lucrativas, o paulista Garcia Rodrigues, descobridor das chamadas minas 

de esmeraldas, também se apresentou interessado na abertura do Caminho que ligava o Rio de 

Janeiro direto às minas dos cataguases. 

Antes de nos revelar a simples negação a um e autorização a outro, a troca de 

correspondência entre o Governador do Rio de Janeiro e o Rei nos revela também os conflitos 

existentes entre os próprios “paulistas poderosos” na definição do controle do Caminho Novo e 

de seu território de ação: as minas de ouro. Não foi o zelo e o desinteresse por mercês que fez 

                                                 
13 Carta de Artur de Sá e Meneses ao Rei, 24 de maio de 1698... Cf. Andrade (2002) 
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com que Garcia Rodrigues fosse agraciado com o direito da abertura do Caminho Novo. Na 

verdade, ele: 

astuciosamente, apropriou-se de prerrogativas do suposto descobrimento dos 
campos gerais, região contígua aos descobertos auríferos (...). Com isso, passou 
o sertanista-descobridor a deter capital simbólico necessário ao feito alegado – 
qualidade, honra, capacidade e crédito – que fez com que fosse imbatível na 
concorrência com outros bandeiristas [na abertura do outro caminho]. 
(ANDRADE, 2002, pp. 162-63) 
 

O que estava em jogo era a possibilidade de grandes lucros com o comércio em trânsito 

que se realizaria no novo caminho e da apropriação de seu território via concessões de sesmarias 

e demais mercês. Nesse sentido, outros paulistas possuidores de grande poder de crédito junto ao 

Rei, percebendo que Garcia Rodrigues ainda não havia deixado o seu caminho totalmente 

transitável nos primeiros anos da década de 1700, também se colocaram à disposição na tarefa do 

“descobrimento” de um caminho mais curto para as Minas, como um certo Félix Madeira e seu 

filho Félix de Gusmão, além do bandeirante Antonio Machado. Félix de Gusmão chegou a 

oferecer-se para abrir o caminho à sua custa, de forma que pudesse ser transitado 

permanentemente. Todavia, Garcia Rodrigues já se apoderara dessa função e, sobretudo, das 

prerrogativas que a obra lhe conferia diante do Rei e dos administradores coloniais, tanto que, em 

1704, o então governador do Rio de Janeiro, D. Álvaro da Silveira e Albuquerque suspendeu 

qualquer possibilidade da abertura de novos caminhos. 

O mandei suspender, por se asentar não convir ao serviço de Vossa Magestade 
haver dous caminhos, mayormente tendosse por infalível que o mais útil era o 
Garcia Rodrigues quando o outro se houvesse de conseguir, o que estava em 
dúvida.14 

 

A opção pelo paulista para a abertura do Caminho Novo custou ao governador assumir 

garantias não só com o “descobridor” do dito caminho, como também com os demais moradores 

das vilas da capitania de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente com doações de sesmarias ao 

longo do Caminho Novo. Esse processo de apropriação territorial foi alvo de intensas disputas, 

tanto que, assim que os paulistas perceberam que os habitantes do Rio de Janeiro também 

estavam recebendo sesmarias ao longo do caminho, imediatamente escreveram ao Rei uma 

representação, alegando serem eles “os conquistadores e descobridores dos Campos Gerais dos 

                                                 
14Carta de Álvaro da Silveira de Albuquerque ao Rei, 15 de março de 1705. RIHGB. t. 84, 1920, p.35. 
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Cataguases” (ROMEIRO, 2005, p.210), e que, por isso, deveriam ter exclusividade no 

recebimento desse tipo de mercê. 

Se a trafegabilidade do Caminho Novo ainda era incerta nos primeiros anos dos 

Setecentos e as representações negativas não paravam de chegar à Metrópole, o empenho de 

Garcia Rodrigues para convencer o Monarca de sua “grande obra” era enorme e constante. 

Usando de suas relações clientelistas e do poder de crédito junto à Metrópole e ao governador do 

Rio de Janeiro, conseguiu que este último encaminhasse carta ao Rei, em 1703, informando que 

às margens do Rio Paraíba havia Garcia Rodrigues “estabelecido arraial e roças15” capazes de 

suprimir as necessidades dos viajantes. Em 1705, em mais uma estratégia de convencimento, 

deslocou sua família para o dito arraial, com o objetivo de provar à Coroa e, principalmente, aos 

viajantes que seu sítio possibilitava a permanência e o abastecimento das comitivas e/ou das 

tropas. Com essa ação, não haveria prova maior de que seu caminho estava pronto para 

circulação, substituindo definitivamente o Caminho Velho (de Parati)16. Em 1705, o próprio 

Garcia Rodrigues escreveu ao Rei informando as condições de trafegabilidade de se caminho. Em 

suas palavras: 

desde o primeiro de junho de 1704 que sahi das minas, e o tenho já de todo 
aberto mas não se pode inda curçar por falta de mantimentos. Vou agora 
plantar as roças, e da Paschoa por diante se pode andar por elle. Pelo qual são 
daqui às minas corenta legoas o mais, que he menos da tersa parte do caminho 
de Parati, e com muito menos rios e serranias sem o deterimento e risco da 
viagem do mar17. 

 

O que fica premente nesses documentos históricos é o papel que o controle da circulação 

exerceria sobre o território que estava para ser efetivamente usado. Garcia Rodrigues sabiamente 

percebeu que aqueles fundos territoriais repletos de ouro precisavam se comunicar com o Rio de 

Janeiro, e que tal comunicação era condição básica para o ouro “reluzir” no quadro geopolítico 

do Antigo Regime Português. Sem essa comunicação, o ouro continuaria na condição de riqueza 

oculta nas entranhas da terra; com o caminho efetivamente instalado, passaria a ser riqueza do 

Rei, território controlado e normatizado segundo seus interesses, pelo menos em 

intencionalidade. 

                                                 
15 Carta do Governador do Rio de Janeiro ao Rei, 14 de junho de 1703; Papel de Garcia Rodrigues Paes, 8 de junho 
de 1703. – RIHGB, t 84, 1920, pp. 28-9. 
16 Carta de Álvaro da Siqueira de Albuquerque ao Rei, 15 de março de 1705 – RIHGB, t. 84, 1920. pp.37-8. 
17 Carta de Garcia Rodrigues Pais a Dom Pedro II. Rio de Janeiro, 30/08/1705. AHU – Rio de Janeiro – 3095. 
Apêndice documental In: Antonil (2001, p.427). 
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Com a efetiva instalação do poder metropolitano no interior aurífero a partir da criação da 

Capitania de São Paulo e Minas de Ouro e das vilas fundadas a partir da década de 1709, a Coroa 

necessitava de um caminho que também garantisse maior velocidade na circulação entre o litoral 

e interior de seus elementos e símbolos do poder. Estava claro para a administração metropolitana 

que a sensação de isolamento e de que a representação daquelas bandas enquanto sertão era 

altamente prejudicial para o Erário Real, a exemplo das conseqüências provocadas pela Guerra 

dos Emboabas. 

O Caminho Novo representava, nesse sentido, a sustentação material de um sistema fisco-

normativo que se instalara, transformando os sertões auríferos em um território aurífero, ou 

ainda, em um território usado. Para que a política fiscal se efetivasse não bastava apenas a 

existência de um caminho que diminuísse o espaço e tempo de viagem, mas dotá-lo de seus 

elementos que representavam a presença do fisco, da Igreja e da administração, como os registros 

de entrada e saída, as barreiras fiscais, sesmarias de abastecimento; algumas freguesias com suas 

capelas e igrejas; os povoados e vilas com suas Casas de Câmara e Cadeia. Para os homens 

coloniais, o Caminho Novo representou uma nova possibilidade de apropriação do território e de 

formação de potentados.  

Analisar a importância da mineração pela lógica da circulação revelou que não somente as 

datas auríferas eram disputadas, mas também as terras ao longo das vias de circulação. Muitos 

desses homens rapidamente compreenderam que a “sorte”  de minerar poderia ser substituída 

pela certeza dos altos rendimentos constantes que a atividade de abastecimento aos viajantes 

proporcionava. 

Já para os viajantes, comerciantes e mineiros, o Caminho Novo de Garcia Rodrigues 

representou maior agilidade e fluidez na atividade comercial e de abastecimento, principalmente 

a partir da década de 1710, quando melhoram as condições de trafegabilidade do caminho. Em 

contrapartida, viram intensificar o poder de fiscalização e a obrigatoriedade do pagamento do 

Quinto Real e demais impostos que recaíam sobre a circulação. Em resposta, o Caminho Real do 

Ouro foi o principal estímulo aos descaminhos dos referidos impostos.  

A essência do território aurífero - constituído pelas áreas de extração aurífera, de 

produção de gêneros de abastecimentos e de circulação - foi o forjamento de uma alteridade 

territorial, ou seja, um território que não era produzido segundo as lógicas exclusivas do poder 

metropolitano; tão pouco dos interesses internos, mas da sobreposição contraditória e conflituosa 
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dos mesmos. O sistema de circulação terrestre instalado nos territórios auríferos, foi, nesse 

sentido, mais que um meio de circulação de pessoas e mercadorias, mas, antes de tudo, a base 

material e normativa que tudo sustentação a uma nova configuração territorial. 
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