
232 

 

Conclusão 
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Um Portugal com características muito particulares, envolto em universo 

rural e limitado, habitado majoritariamente por pessoas pobres, trabalhando o cotidiano 

voltado para a sobrevivência, foi o cenário com o qual nos deparamos ao falarmos da 

emigração minhota para o Brasil no século XVIII e seus desdobramentos até o XIX. 

Homens que sabiam ser penosa a vida sem perspectivas, embebidos no encantamento do 

ouro, com as notícias de chances de enriquecimento e libertação.  

Não acreditamos, contudo, que a decisão da partida tenha sido, 

exclusivamente, pela possibilidade de enriquecimento e volta ao seu país, à sua aldeia 

natal com os frutos da colossal empreitada, pelas dificuldades certas, mas desconhecidas 

em sua intensidade e dimensão. Decisões pessoais – com ou sem condições financeiras 

ainda que limitadas ou com ajuda de parentes ou amigos que significavam, de saída, 

dívidas a serem pagas no destino, sabe-se lá como, quando ou até quando – até se virem, 

enfim, caminhando livres para o sonho trazido na mala. Atravessar o Atlântico era 

deixar para trás uma vida, uma história, o conforto da casa, ainda que precária, a 

companhia dos irmãos, dos pais, amigos, da Aldeia. Deparavam-se, na chegada, com 

realidades absolutamente distintas e com as incertezas do sucesso almejado na empreita 

da emigração. Chegar com segurança e iniciar logo nos trabalhos eram tarefas primeiras 

assim que chegavam.  

  Teriam que enviar respostas a quem os esperava em casa, sabiam que 

estas não poderiam demorar demais. Os pais, muitas vezes já idosos ou caminhando 

para esta fase, namoradas ou noivas em idade de se casar, não poderiam aguardar 

indefinidamente. No entanto, muitos pais e muitas noivas, após algumas raras notícias, 

nunca mais os viram novamente ou, em alguns casos, receberam homens falidos e 

doentes, ou notícias de sua morte, mas, alguma herança, por vezes, pois aqueles que 

refizeram suas vidas no Brasil construíram famílias a sustentar, deixando herdeiros 

brasileiros. Talvez tivessem enviado aos pais alguma ajuda, mas, ao longo da vida na 

colônia, os compromissos foram se fixando onde viviam e onde haviam solidificado um 

círculo social e familiar. Vimos que apenas aqueles que não tinham família no Brasil 

enviavam alguma herança para a terra natal, para familiares, para a igreja e para as 

moças pobres da Aldeia de origem. 

 O sucesso dos que retornaram nem sempre correspondia ao alardeado, 

mas o bastante para os tirarem do estigma de pobres de quando saíram e iniciarem 

algum comércio, ou comprar um pedaço de terra, ajudar algum parente menos ainda 

favorecido. Os que obtiveram algum sucesso e construíram casas e negócios, 
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conhecidos como dos “Brasileiros”, não compunham a maioria dos que um dia havia 

embarcado na aventura da emigração. E nem seria diferente. O Brasil era terra para tudo 

e para todos, um verdadeiro salve-se quem puder no período das descobertas das minas 

auríferas, que é nosso recorte. Viver e progredir em tal contexto histórico e geográfico 

era para poucos, haja vista o número de portugueses que encontramos como fazendeiros 

poderosos e de prestígio social nas minas. Muitos mais vieram, mas não conseguiram 

ser notados o suficiente para se tornarem produtores rurais, mineradores, militares ou 

políticos locais respeitáveis, além de alguns acumularem todas estas referências. Muitos 

ficaram pelo caminho, morreram no trajeto de São Paulo e aqueles que concluíram a 

travessia atlântica e se dirigiram a Cuiabá ou já nas minas, antes de alcançarem aquilo 

que vieram buscar. Outros se envolveram em contendas e disputas que culminaram em 

tragédias ou sucumbiram nas inúmeras doenças tropicais. 

Vencidos todos os obstáculos até as minas de Cuiabá e vivenciando o 

esgotamento de seus veios, além da concorrência cada vez mais acirrada, intensificou-se 

a movimentação de emigrantes rumo à serra acima, já conhecida como lugar de terras 

férteis, margeada por rios com potencial de mineração de ouro e diamante.  

O trabalho de mineração nunca cessaria em definitivo e vimos que os 

fazendeiros procuravam manter certo número de escravos especialmente ocupados nesta 

atividade. Entendemos que seriam os mais aptos a minerar, e possivelmente adquiridos 

especialmente para tal, notadamente no século XVIII. Aqueles que conseguiram garantir 

condição financeira confortável o bastante para se arriscar em investimentos na 

produção de cana-de-açúcar, com a fabricação de açúcar, da aguardente, produção de 

cereais e de carne, a princípio para a subsistência e manutenção dos empregados na 

mineração, e logo participando, também, do comércio provincial, não deixando de lado 

as fainas mineradoras por longo período de sua vida em Chapada dos Guimarães.  

 A esperança de fortalecer a própria economia nas margens dos rios se 

manteve durante todo o período e se preserva em algumas regiões até os dias atuais. 

Algumas lavras se esgotaram ao longo do século XVIII, mas outros veios foram sendo 

abertos em lugares diferentes, num movimento natural baseado nas expectativas sempre 

possíveis de novas descobertas. Além da necessidade e do prazer em serem 

contemplados com pedras preciosas bastando uma boa sorte repentina, estes homens 

estavam habituados a buscar novas perspectivas que justificassem o movimento 

migratório de suas vidas. 
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Obter sesmarias para essas atividades, nas quais, antes mesmo da 

formulação do pedido à coroa já trabalhavam, não era para qualquer aventureiro. Era 

preciso comprovar ter posses o suficiente para investir e produzir nas terras cedidas pela 

Coroa. Ser como tal considerado foi, certamente, o ápice da conquista a que haviam 

sonhado ao deixar o Minho, assim cada vez mais distante. Chegaram, muitas vezes, 

apenas com uma mala pequena, às vezes velha e emprestada, podemos supor, mas 

bastante pesada, muito mais abarrotada de sonhos, angustias e ansiedades  do que por 

roupas e bens. Conseguiram, poucos, diga-se, alcançar o status de senhores de terras de 

grandes dimensões, com lavouras e engenhos produtivos, gado e veios para minerar, 

trabalhados por cara escravaria e, desta forma, serem vistos e respeitados como homens 

de prestígio e de forte poder econômico.  

Nos primeiros momentos decisivos da partida, estar nos estados do 

Brasil, prontos para qualquer boa oportunidade de trabalho que aparecesse e, após um 

tempo e dinheiro acumulados, fazer o caminho de volta para a casa, para a mãe, a noiva, 

os parentes e amigos deixados para trás, com condição financeira boa o suficiente para 

proporcionar-lhes uma vida melhor, e também possuir propriedades onde pudessem 

garantir uma velhice confortável, acreditamos serem os objetivos mais plausíveis e 

acalentados pela maioria dos emigrantes. Enriquecer, ter propriedades na colônia do 

Brasil e ali constituir uma família e fixar-se, não nos parece ter feito parte de suas 

ambições pessoais, de partida. A possibilidade de riqueza, antes concentrada na posse 

de veios auríferos e diamantíferos das margens dos rios, reproduzem-se na posse de 

terras férteis, na formação  e participação em uma sociedade cujo poder moldou-se na 

hierarquia senhorial, na posse de escravos e na hierarquia militar, pois na colônia estes 

postos eram divididos entre estes senhores e os seus, com o privilégio concentrado nas 

mãos do portugueses, gerando mais tarde os conflitos que relatamos.  

Nesse contexto, nosso personagem central, o minhoto Valentim, 

originário da pequenina Alvarães, resistiu às adversidades das travessias - Atlântica e 

fluvial, resistiu aos ataques indígenas, venceu as enormes distâncias dos sertões, 

aclimatou ao característico clima tropical, conviveu com as doenças próprias desse 

clima e superou a saudade de casa. Feito conseguido graças à indispensável e vital 

contribuição de seus escravos - os emigrados forçados –, “seus braços e pernas”, mas 

também constituíu família, nos braços de um deles: Joaquina, a Mina. Uma escravizada 

africana que ao que supomos, pode não ter tido, estando em África, qualquer contato 
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precedente, nem mesmo como colonizada habituada com a cultura cristã lusitana, visto 

ter sido trazida da África Ocidental no mesmo período que os africanos capturados nos 

planaltos centrais angolanos na África Central Ocidental, quando da grande e frenética 

caçada desencadeada com o advento das minas no Brasil. Acabou Valentim por ser 

protagonista de um destino antes impensável, na sua história muito particular nas minas 

de Mato Grosso. Muito distante do projeto luso emigratório comum, ao menos da 

maioria dos emigrantes lusitanos, vindos em busca de seu quinhão no eldorado do 

“novo Novo Mundo” que os levaria um dia de volta, como retornados vitoriosos.  

Nos testamentos, como de praxe, é que se fazem desvelar, expondo 

primeiramente suas condições de católicos romanos tementes a Deus, encomendando 

suas almas ao padre. Em seguida, expondo suas origens e filiação, vindos, num período 

de intensa migração portuguesa para as minas do Brasil, durante todo o século XVIII. A 

seguir, expõem seus estados civis, sua condição financeira e suas relações com a 

sociedade em que estavam agora inseridos. Eram proprietários de fábrica de açúcar, 

aguardente, lavras de mineração, lavoura de víveres e pastos de gado. Irmãos das 

Irmandades de São Miguel e Almas, do Santíssimo Sacramento, Boa Morte, do Rosário 

e outras, muito comuns em Portugal, e também entre a elite cuiabana, conforme se pode 

observar nos diversos testamentos e inventários levantados.  

De praxe também eram os pedidos para que fossem enterrados com as 

mortalhas das devidas irmandades às quais pertenciam e na sepultura da mesma, 

solicitação que a família certamente cumpriria, sendo um pedido comum entre estes 

homens “irmãos”. Assim, as irmandades cumpriam seu papel principal: assegurar-lhe 

uma boa morte
1
. No Brasil, a Irmandade de São Miguel e Almas, bem como todas as 

demais, era uma conversão das Irmandades em Portugal
2
, ou seja, tanto os portugueses 

como também os primeiros africanos banto, a chegarem à colônia, ainda no século 

XVII, trouxeram consigo as religiosidades que, apesar da nova conjuntura com a qual 

passariam a viver, manteriam um elo do qual não podiam prescindir. No caso dos 

africanos banto, os mais antigos “de casa” e inseridos desde a África ao cristianismo, 

reproduziram-nas na colônia brasileira, aos mais novos, no mesmo sentido de espaço de 

encontro, – entre estes, especialmente no intuito, acredita-se, da preservação dos traços 

culturais africanos em comum - sociabilidade e proteção.   

                                                
1 LEBRUN, François. As Reformas: Devoções comunitárias e piedade pessoal, In: História da vida 

privada – Da renascença ao século das luzes. Vol .3, São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p, 90. 
2 SCARANO, Julita. Devoção e escravidão – A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no 

Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo: Nacional, 1978, p. 26.  
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Quanto aos filhos pardos e ilegítimos, gerados nos ventre negros e 

escravizados aos brancos, seus senhores, não eram impostos o reconhecimento e 

acolhimento familiar, nem tampouco o comprometimento com suas vidas. Nesse 

aspecto é que o caso de Valentim Martim da Crus, com sua escrava Joaquina e seus 

filhos naturais, tornou-se bastante peculiar no espaço minerador da colônia. Na 

legitimação destes em seu testamento, evidenciou um convívio íntimo, familiar e 

reconhecido pelo pai. Toda a documentação revela o tratamento que tinham esses 9 

indivíduos pardos, filhos de escrava, antes mesmo de sua morte, visto como 

descendentes e herdeiros de uma família cuja condição financeira era bem melhor do 

que a da família que Valentim pudesse ter construído em São Miguel de Alvarães. Era 

uma clássica família católica, - ainda que a mãe, Joaquina, foi por ele referenciada no 

testamento como „uma escrava minha‟, - patriarcal, extensa e de posses, e sendo ele o 

minhoto, que era, só poderia constituir estando nos sertões das minas nos estados do 

Brasil.  

Uma família formada nas trocas culturais a que ambos foram expostos, 

cada qual representante de universos sociais e culturais radicalmente opostos no Brasil, 

perpassando e ultrapassando cosmogonias particulares. Um novo homem e uma nova 

mulher contribuíram para a formação de uma sociedade mestiça, que tem seu início 

numa pequena e restrita aldeia que impulsionou o sonho de independência e sucesso de 

um minhoto. Ao mesmo tempo, cruzando os destinos, teve início na trajetória de vida 

violenta e arbitrária de uma mulher negra da África Ocidental, por ele adquirida como 

escrava, para seu engenho.  

Finalmente, o novo Lugar de Valentim permaneceu nas mãos da família 

que ele escolheu construir, por mais de um século, com seus bisnetos e tataranetos, 

graças à capacidade de gerência de uma sua filha, parda e natural de sua amada escrava 

africana, e que ele tornou Dona. Ali é que de fato nasceu o sol do Lugar de Valentim, o 

Lugar de Guimarães, ou Chapada dos Guimarães, nas minas de Mato Grosso, nos 

estados do Brasil, na segunda metade do século XVIII. 

 

 


