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Capítulo II 

 

Ausente nas minas: nos remotos sertões cuiabanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

“Meu Manél foi pró Brasil, eu tamem bou no 

bapor, gardada no coração, daquele qué meu amor”.

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 Versinho bordado em lenços de linho, conhecido como lenço dos namorados – Minho.  www.folcloredeportugal.blogspot.com.br 
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Densamente ocupado e geograficamente estreito, Portugal se caracteriza, 

na região norte e noroeste, por apertados minifúndios. Mais precisamente a região ao 

entorno do Rio Minho, fortemente contrastante com o sul, mantém esses aspectos muito 

marcantes aos olhos de quem o visita, visto deparar-se com sua sobriedade acinzentada 

se comparado com a alvura das construções do dilatado Algarve ao sul. O Porto e 

Lisboa eram as cidades mais comumente almejadas pelos camponeses do norte, 

cansados das dificuldades e das tão remotas expectativas de mudanças. Ali buscavam 

alternativas de crescimento fora das terras poucas que dividia com toda a família. 

Em meados do século XVIII, com as notícias das descobertas de metais 

preciosos e abundantes nos sertões do extremo oeste das possessões lusas na América, 

no território que viria a ser a capitania de Mato Grosso, atravessar o Atlântico para 

explorar este “novo mundo”, passou a acalentar o sonho de muitos portugueses. Dos 

que viviam na populosa Lisboa e nas pobres ilhas açoreanas, mas, sobretudo dos 

oriundos do norte e noroeste. Chegando ao Rio de Janeiro e Santos, logo davam um 

jeito de atingir as remotas minas.  

Não creio ser possível deixar de relevar nesse processo uma dinâmica 

populacional e social que marcou profunda e inexoravelmente a vida do emigrante 

português que partia para as minas de ouro do Brasil, que foi a dependência vital da 

população escrava que se avultava dia após dia. Sem ela, pouco poderia almejar para si; 

sem ela, simplesmente não existiriam, nas minas, menos ainda os engenhos. Mesmo 

habituados à lida árdua do campo, em suas aldeias originárias, os emigrantes pobres de 

um Portugal rural jamais imaginaram o que os esperava na colônia, em dimensões 

territoriais.  

Importante observar quando se tem no censo comum do Brasil a imagem 

do imigrante ignorante, totalmente desprovido de condições financeiras, e que não 

poucos deles eram homens que, em Portugal, ainda que em proporções muito pequenas 

para a realidade da colônia brasileira, possuíam alguma terra ou bens de que podiam 

dispor para vir ou enviar um filho adolescente para o Brasil, notadamente no período 

que trabalhamos. Alguns vieram e depois mandaram buscar os filhos, por exemplo, ou 

apenas o mais velho, para que começassem no Brasil uma nova vida, com maiores 

comodidades, liberando-os de questões como a partilha dos bens e das terras, havendo 

outros filhos. O jovem que embarcava para as minas do Brasil representava uma solução 

e abria novas perspectivas para a família que ficara para trás, aguardando seu retorno 

com dinheiro ou bens e, se isso não fosse possível, ao menos uma herança. 
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Na medida do crescimento das explorações auríferas nos novos espaços 

conquistados na colônia, crescia também a população escrava. O século XVIII foi o que 

mais introduziu mão de obra africana, imprimindo, na miscigenação luso-afro-

ameríndia, as características identitárias definidoras de uma sociedade em construção. 

Entre2 a 3 milhões de escravos estima-se que tenham entrado na colônia brasileira 

durante todo o século XVIII e XIX.  O escravo africano de origem Banto, apesar da 

presença marcante dos Mina, era o mais apreciado para as fainas mineradores e também 

para a agricultura, compondo a maioria do plantel.
1
A partir de meados do século XVIII, 

coincidindo com o início das descobertas das novas minas do Brasil na fronteira oeste, 

intensificou-se a captura dos escravizados que lotavam os presídios de Angola e ali 

reunidos para venda, os quais logo estariam amontoados nos navios mercantes, rumo 

aos portos da America portuguesa, a partir de onde seriam postos à venda e levados, 

continuando as sofríveis viagens, para as minas e fazendas agrícolas dos distantes e 

dilatados sertões.  

Muitos dos que chegaram, suportando os mais desumanos tratos da África à 

colônia, do outro lado do Atlântico, morreriam de exaustão pelos caminhos que 

levavam às zonas auríferas, visto que transportados em canoas, lombos de burros e 

mesmo a pé. Essa travessia se agravava porque eram sobrecarregados dos pertences de 

seus novos senhores e dos comerciantes nas transposições das cachoeiras, quando não 

morriam no embate com a população indígena. 

A crença de que o africano Banto, oriundo da África Central Atlântica, 

região do Congo-Angola, era o escravo ideal, visto parecer mais dócil, de fácil trato, 

além de bom agricultor, estava também embasada no fato de os africanos dessa região, 

terem tido contato com os portugueses desde o século XV e, muitos deles, lá 

submetidos às autoridades portuguesas como seus vassalos e batizados no catolicismo, 

assim chegando no Brasil.
2
Por guerras internas, desobediência aos seus Sobas ou às 

autoridades lusas, foram punidos com a escravidão e vendidos aos mercadores. Em 

África, irmandades religiosas dos negros foram constituídas e recriadas no Brasil, como 

                                                
1CRIVELENTE. Maria Amélia Assis Alves. Domingos,Angola e Joaquina,Mina: Identidades africanas 

nos casamentos de escravos na fronteira oeste da América Portuguesa – Mato Grosso – Séculos XVIII e 

XIX. Ed.Carlini & caniato Editoria, Cuiabá, 2012.. pp 129-130. 
2 Não se pode afirmar ser esta a característica geral dos povos Banto. Lembrando que povos com 

experiências guerreiras não escaparam de ser escravizados e trazidos ao Brasil. Tanto homens como 

mulheres Banto organizaram e chefiaram quilombos por toda a colônia, resistindo por longos anos, graças 

às práticas aprendidas em suas origens africanas. Como exemplo, o quilombo do Quariterê, em Mato 

Grosso, chefiado e defendido com rigor extremo por Teresa de Benguela, no século XVIII. 



78 

 

a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, (criada em São Tomé no ano 1526) 
3
,São 

Gonçalo e São Benedito, por exemplo. Estas três, com suas Capelas, imprimiram forte 

presença na cultura cuiabana e as festividades para os santos representativos, encenadas 

nos dias atuais como marca identitária da vida social dos naturais da terra.   

De acordo com Lara, o governador do Rio de Janeiro, em correspondência 

ao Conselho Ultramarino, em 1725 e 1728, sobre a sugestão do rei de enviar para as 

minas os escravos angolanos, acreditando serem mais obedientes do que os Mina, 

discordava, alegando serem os Mina mais indicados, pois eram considerados fortes, 

robustos e, mais que isso, afeitos que eram às feitiçarias, descobririam ouro mais 

facilmente, afirmando que “não há mineiro que possa viver sem uma negra mina, 

dizendo que só com elas têm fortuna”,
4
 o governador sugeriu que, para se prevenir dos 

rebeldes Mina, nada melhor do que a mistura de nações, fato que acreditava enfraquecer 

os africanos, dificultando alianças e livrando os senhores de possíveis rebeliões.  

Foi considerável a concentração dos escravos Mina nas regiões cuja 

atividade principal era a mineração, como Minas Gerais e, em seguida, Mato Grosso e 

Goiás, especialmente até a segunda metade do século XVIII, quando a importação de 

escravos da Costa Angolana passou a predominar, principalmente no porto do Rio de 

Janeiro. 

As rivalidades entre os reinos africanos da Costa da Mina, em constantes 

conflitos internos, serviram aos portugueses para manter o abastecimento de escravos na 

colônia brasileira.
5
 O declínio da mineração, pode, entretanto, ter sido o fator principal da 

preocupação dos senhores de minas e engenhos na escolha de seus escravos. Com a região 

mineradora dando maior ênfase para a agricultura e pecuária, ainda que continuassem 

minerando, os angolanos seriam, doravante, os mais interessantes. Além disso, o aumento de 

escravos trazidos dos portos de Angola e desembarcados principalmente no Rio de 

Janeiro, no século XVIII, coincide com a retração do ouro e o redirecionamento da 

economia para lavoura e pecuária, tanto em Minas Gerais como na região Centro-Oeste. 

Os escravos trazidos do interior de Benguela eram homens e mulheres acostumados à 

                                                
3 HEYWOOD. Linda M. As Conexões culturais Angolano-Luso-Brasileiras. In: Entre Áfricas e Brasis. 

São Paulo, Marco Zero, 2001, p.51-71. Neste artigo, Heywood trata da importância de se dar enfoque à 

formação da cultura afro-brasileira, sem negligenciar a iminente influência portuguesa neste processo. 

Desde as primeiras incursões portuguesas pela costa africana ocidental,no século XV, inúmeros africanos 

desta região foram levados a Lisboa como escravos; ver  Ralph Delgado, História de Angola, Ed. Banco 

de Angola, s/d, 4 vol., vol I, p. 45. 
4 Parecer do Conselho Ultramarino, apud, LARA. Silvia Hunold,  op. cit., p. 683. 
5 Ibidem. 
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lida com a lavoura, especialmente os originários das terras mais férteis e úmidas do 

planalto. 

No século XVIII, a preocupação com a índole dos escravos estava 

diretamente ligada ao auge da mineração na Colônia. Os negros Mina, apesar de bons 

mineradores, eram muito rebeldes, na opinião de seus compradores, e, portanto, 

propensos a conflitos e rebeliões. Em 1725, conforme Verger (1987), a Corte, em 

Lisboa sugeriu que se deixasse de traficar escravos da região da Costa da Mina por sua 

rebeldia, e que se concentrasse no comércio com Angola, de onde se extraiam negros 

“mais obedientes que os Mina,
6
 ao que o vice-rei discordou, afirmando não serem os 

Angola aptos ao trabalho das minas e mais afeitos aos serviços domésticos. Era 

preferível manter o tráfico com a Costa da Mina, cabendo aos senhores tomar as 

precauções necessárias para neutralizar possíveis revoltas.
7
 Com tais estratégias para a 

sobrevivência na  colônia e sucesso de suas empreitadas mineradoras, tinha que se 

atentar ainda o imigrante português ali estabelecido, logo que adquirisse condições de 

obter seus próprios escravos. 

As dificuldades conhecidas para alcançar e enfrentar monumentais 

provações, não impediu, no entanto, um verdadeiro êxodo especialmente do Minho para 

essas minas, movimento que assustou a Coroa portuguesa preocupada com o 

despovoamento da região minhota, ainda que a mais populosa. A emigração em massa 

desestruturaria não apenas a economia, mas sua sociedade, nos mais diferentes aspectos. 

A partida dos homens, em especial os mais jovens, em busca de melhores condições de 

vida e de um possível enriquecimento nas minas, alterou, inclusive, o modelo das 

famílias portuguesas e, consequentemente, o cotidiano de aldeias inteiras. Passou-se a 

elaborar neste universo um modelo familiar constituído de mulheres solitárias, ainda 

que forçosamente fortalecidas pela nova realidade de chefes de suas casas, mães de 

filhos bastardos e órfãos de pais vivos. Jorge Fernandes (1994), num estudo sobre o 

Porto oitocentista, considerou que o apelo das minas fez aparecerem as “viúvas de 

vivos” no vazio de homens, causado pelo intenso movimento migratório masculino.
8
 

Com o êxodo crescente para as regiões mineradoras da colônia, a Coroa 

se viu forçada a decretar a Lei datada de 23 de março de 1720 para reprimir a emigração 

desenfreada, com graves consequências na economia local. Temia-se o “esvaziamento” 

                                                
6
 VERGER, Pierre, Fluxo e refluxo - do tráfico de escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os  

Santos - Dos séculos XVII a XIX, São Paulo: Corrupio, 1987. p. 68. 
7
 Idem, Ibidem, p. 68. 

8 ALVES, Jorge Fernandes. Os brasileiros: Emigração e retorno no Porto oitocentista. Porto, 1994, p.41. 
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do norte. Impôs, assim, algumas regras limitadoras, como a necessidade da apresentação 

de uma justificativa para saída. Poderiam sair para assuntos especiais, como o comércio 

com o Brasil, “negócio considerável e com fazendas suas”
9
, de forma que se não 

saíssem estariam seriamente prejudicados, ou os despachados pela Coroa com 

“governos, postos, cargos, ou ofícios de justiça e fazendas”.
10

  Além disso, todos 

deveriam comprovar serem portugueses. As exceções colocadas previam um trânsito de 

saída e retorno ao reino, descaracterizando a emigração definitiva. O decreto de Dom 

João, refere-se às providências nesse sentido tomadas nos anos 1709 e 1711, mas que 

não foram suficientes para refrear as partidas voluntárias para o Brasil. Em 1720, 

retomando a questão do êxodo português para terras brasileiras, lembra que, 

especialmente a província do Minho estava sofrendo com o abandono de suas terras 

pelos emigrantes, fascinados com o ouro das novas minas. O documento que ratifica a 

proibição das saídas era para, mais uma vez,  

 
(...) se proibir que deste reino passe para as capitanias do estado do 

Brasil a muita gente que todos os anos se ausenta dele, principalmente 

da Província do Minho que, sendo a mais povoada se acha em estado 

que não há gente necessária para a cultura das terras nem para o 

serviço dos povos, cuja falta se faz tão sensível (...)
11

 

 

As partidas pelo Porto e Viana do Castelo deveriam ser vigiadas, no 

sentido de averiguar cada passageiro, capturando os que estivessem sem documentos 

comprobatórios do livre embarque. Multas de 100 mil réis e castigos previstos, como 

prisão por seis meses para os rapazes que fossem pegos e não estivessem em idade para 

servir como soldados, pois, se estivessem o seriam obrigatoriamente. No entanto, nada 

disso impediu inúmeros embarques clandestinos. Até mesmo o prêmio pela denúncia 

contra o capitão que estivesse levando clandestinos no seu navio, no valor da multa de 

100 mil réis, seria dividido pela metade para o denunciante e a outra metade para o 

Conselho Ultramarino.
12

 Naquele momento, com as notícias das novas minas de ouro na 

fronteira oeste da colônia, descobertas a partir de 1718, foram intensificadas ainda mais 

as saídas em clandestinidade. O fato de não poder informar oficialmente as reais 

                                                
9 Arquivos da Torre do Tombo – PT-TT-GAV-2-4-62_c0001  
10 Ibidem. 
11 Idem. 

 
12 Idem, fl.02. 
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intenções de partir para a colônia, inviabilizou às autoridades contabilizar um número 

exato da emigração. Conforme Boxer
13

 (1969), esse contingente era predominado por 

jovens, o que se pode explicar pela obviedade da necessidade de novas oportunidades 

que se lhes oferecesse um futuro diferente das limitações de um Minho até então 

populoso e pobre.  

A pressão demográfica, limitando o campo de crescimento econômico e a 

divisão de terras, além do fato de as maiores dimensões estarem concentradas em mãos 

de poucos proprietários, consequentemente tornava a atividade de jornaleiro, por 

exemplo, um trabalho de parcas esperanças de melhora social, ou até mesmo nenhuma. 

Marta Maria Lobo (2006), analisou o movimento emigratório e a pressão demográfica, 

além de todo o contexto minhoto advindo da saída encontrada por aqueles que seriam, 

fatalmente, “os excluídos das heranças”, além da inserção de algum membro da família 

na carreira eclesiástica. Considera a pesquisadora que: “O forte crescimento 

demográfico e a possibilidade de beneficiar um herdeiro em desfavor de outros fizeram 

com que muitos homens e as próprias famílias, perspectivassem o Brasil como 

ancoradouro dos que não participavam na sucessão”.
14

  Era tão problemática a questão 

do futuro dos jovens, que os valores necessário para as despesas para se emigrar, de 

difícil acesso à maioria pobre, fez parte de testamentos de familiares que viabilizavam, 

através de legados a algum parente, sua partida para o Brasil. A autora destaca, por 

exemplo, o testamento de Mathias Gonçalves Lima, morador da freguesia de Ponte de 

Lima, que deixou 80 mil réis aos sobrinhos, de 16 e 18 anos, para que pudessem 

embarcar numa frota que estava para sair rumo ao Rio de Janeiro, no ano de 1740.
15

  

Muitos outros testamentos de portugueses com a mesma preocupação pudemos 

encontrar, ratificando a prática que contribuiu para o êxodo minhoto para “as partes do 

Brasil”, no setecentos. 

Caroline Brettell (1991), em estudo sobre as consequências do 

movimento migratório na freguesia minhota de Santa Eulália, faz uma análise sobre o 

que se propôs em algumas obras no que concerne às motivações dessa saída portuguesa 

no século XIX, sem, contudo, deixar de se reportar ao período de sua maior intensidade 

e a obviedade de suas motivações. As descobertas auríferas no Brasil e a pobreza no 

                                                
13 BOXER, C.R. O Império Colonial Português. Edições 70, Lisboa, 1969, p.195. 
14 LOBO. Marta Maria. Balanços de vidas, medo da morte e esperança na salvação: Os testamentos dos 

emigrantes portugueses para o Brasil (séculos XVII e XVIII) In: Cadernos de História, Belo Horizonte, 

V.8, n.9, 1º. Sem.2006 p. 31.  
15 Idem, ibidem. 
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campo do Minho, somadas ou devidas à alta densidade demográfica, teriam sido fatores 

de forte apelo emigratório, embora, lembra Brettell, alguns autores insistirem no fato de 

que, se estivessem bem em suas regiões, não teriam a necessidade de emigrar.  

Para estes autores, reforma agrária, atividades voltadas à indústria e uma 

economia não dependente apenas da subsistência poderia conter essa população pobre. 

Acreditavam que a manutenção desses homens em Portugal fortalecia a família e o 

consequente aumento populacional e produtivo nas regiões mais afetadas pelo êxodo.
16

  

Brettell aponta que pelos baixos salários e as más condições de vida experimentados 

pelos despossuídos de terras e de bens materiais, os jornaleiros do Minho não tenham 

sido considerados por esses autores que viam a emigração como “um problema 

nacional”.
17

 No seu entendimento, não poderia ser assim analisado o fenômeno, devido 

às diferenças regionais, à concentração da riqueza e à divisão desigual das terras que 

expulsava os mais pobres, nesse caso, as gentes do Minho.  

Boxer estima que a população em Portugal, nos anos finais dos séculos 

XVII e o XVIII, tenha chegado a 2.500.000 habitantes, e a grande maioria que emigrava 

era constituída de camponeses pobres, produtores de milho ou trigo
18

, o que, na 

verdade, era o que contribuíra notadamente para o crescimento populacional minhoto. 

Melhor alimentação propiciava mais saúde, logo, a baixa da mortalidade, 

incrementando o aumento da população, acarretara, para as características aquela região 

no período, um problema.  

Maria Norberta Amorim(1999), estudiosa das populações de Portugal, 

utilizando o método por ela mesma desenvolvido de reconstituição de paróquias, 

conseguiu traçar um perfil de inúmeras freguesias urbanas e rurais, especialmente do 

noroeste português, o Minho. O resultado de seus estudos e de alguns outros 

especialistas em demografia histórica, notadamente da Universidade do Minho – 

Campus de Braga e de Guimarães - possibilitaram algumas ilações muito próximas da 

realidade e que podemos utilizar como amostras das características populacionais, 

econômicas e sociais minhotas a partir de finais do século XVII, todo o século XVIII, 

XIX e até os primeiros anos do século XX. Em artigo publicado na revista Ler 

                                                
16 BRETTELL, Caroline B. Homens que partem, Mulheres que esperam: Consequências da emigração 

numa freguesia minhota.  Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1991,  p.92. 
17 Idem, p. 93. 
18 BOXER, op.cit.,  p. 25. 
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História
19

, a pesquisadora nos brinda com um apanhado de vários autores e seus 

campos de investigação, traçando paralelos com os resultados encontrados. Nesse 

trabalho pudemos observar similaridades entre algumas freguesias, por suas 

proximidades e realidades comuns, em aspectos que aqui nos importa, como exemplo, a 

observação, pelos registros trabalhados, do aumento populacional do Minho a partir do 

século XVII, tendo, nos séculos seguintes, comprovada continuidade de crescimento
20

. 

Isso corrobora com as afirmativas de um Minho populoso no século XVIII, postura 

assumida pelos autores mencionados, como Godinho, Boxer e Brettell.  

A baixa mortalidade infantil, comparada com outros países da Europa, 

contribuiu nesse processo, girando em torno de 150 mortos por 1.000 nascidos vivos, 

quando na França da segunda metade do século XVIII, os números eram de 273 em 

cada 1.000 nascidos vivos. Nos Concelhos de Braga, Barcelos e Ponte de Lima, a morte 

apresentava uma “suavidade” comum ao longo das fases da vida. Nesse aspecto, 

partindo das observações dos vários estudos para diferentes freguesias, Norberta 

Amorim afirma que, “nitidamente no Minho as populações tinham encontrado 

condições favoráveis de sobrevivência a todas as idades, comparativamente ao 

enquadramento europeu contemporâneo”.
21

 Pensando nas diversas motivações que 

levariam a este quadro favorável, como o clima, sem verões particularmente quentes ou 

invernos particularmente frios, ou o aleitamento materno que protegia as crianças de 

doenças causadas por alimentação inadequada, a autora prefere creditar ao fenômeno da 

alimentação produzida e consumida pelo minhoto:  

 

Entendo, contudo, que boa parte da explicação se deve encontrar na 

dieta alimentar do minhoto. O milho, o vinho, o feijão, as couves, as 

árvores de fruto, as vacas leiteiras, os porcos, os animais de capoeira, 

animam a quinta minhota e alimentam senhorios e caseiros.
22

 

 

Esta abundância e qualidade de alimentos nas quintas, contraditoriamente, 

entretanto, teria trazido ao minhoto bem alimentado a necessidade de emigrar. 

                                                
19 LER HISTÓRIA, nr 36 - Noroeste Peninsular – Coordenação de Maria Norberta Amorim e Maria de 

Fátima Sá. Lisboa, 1999. 
20 AMORIM, Maria Norberta. O Minho, comportamentos demográficos através da informação paroquial, 

In: Ler História, nr. 36, Lisboa, 1999, op. cit., p. 11. 
21 Idem, p.20. 
22 Idem, ibidem. 
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Mortalidade baixa, crescimento da população e crises econômicas internas, pouca terra 

para muita gente, somavam-se na decisão de partir. 

Magalhães Godinho (1977), estima, para o século XVIII, em torno de 

8.000 a 10.000 pessoas deixando Portugal “anualmente”
23

, números que Boxer vê com 

certo cuidado, não acreditando que sejam assim tão altos. Supõe que tenha sido em 

torno de 5.000 a 6.000 indivíduos, não mais que isso.  De qualquer forma, a debandada 

geral para o Brasil foi suficientemente incômoda para as autoridades portuguesas, 5 

anos após as afirmativas dos conselheiros do rei de que “Portugal era tão densamente 

povoado que mal se dava pela falta dos indivíduos que emigravam”.24 A Lei de 1720 

vem mostrar que logo mudaram o discurso de 1715. 

Nas duas primeiras décadas do século XVIII, Mato Grosso já começava a 

se apresentar como um novo eldorado. A partir daí é que o número proposto por 

Godinho deva ser levado em consideração. Surgia, para a Coroa portuguesa, um novo 

mundo a ser explorado e pleno de minérios e terras a serem conquistadas à população 

nativa. Do outro lado Atlântico, na análise do historiador brasileiro Sérgio Buarque de 

Holanda (1994), dialogando com Arnold Toynbee, a colonização de novos lugares 

provocaria inovadoras e enérgicas formas de existências,  

 

(...) a bagagem social dos emigrantes há de ser despachada a bordo de 

um navio, antes de sua partida. Todos os elementos transportados – 

pessoas e propriedades, técnicas, instituições e idéias – acham-se 

igualmente subordinadas a tal lei.
25

 [ou seja, a da emigração 

ultramarina]. „E tudo quanto não possa suportar a jornada marítima, há 

de ser abandonado no local de embarque‟
26

 

  

 

 

 

 

 

                                                
23 GODINHO, Magalhães, Estrutura da Antiga sociedade portuguesa, Lisboa, Editora Arcádia. 1977, p. 193. 
24 Idem, p. 194. 
25 HOLANDA, Sérgio Buarque. Caminhos e fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 149 
26.Idem, ibidem.26 
26 Idem, p. 194. 
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Monumento ao Emigrante – Praça pública em Vila Verde, Minho. Foto da autora. 
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O autor alude ao fato de que cada um desses emigrantes, indo ao 

encontro de um “novo mundo”, que de fato era a representação da fronteira oeste e as 

recém-descobertas minas na região de Cuiabá e de Mato Grosso, naquele momento, 

necessariamente deixaria para trás práticas sociais e culturais de origem, se quisesse 

garantir sua sobrevivência. Era um processo natural a que ele chama de “desarmar”, 

para, simplesmente, sobreviver ao projeto de enriquecer no outro lugar. Na observação 

desta reorganização necessária na transposição definitiva ou não de um lugar para outro, 

ainda desconhecido de um indivíduo, em qualquer tempo, percebe-se a consequente 

reformulação de seus valores e costumes. Com os novos contatos, fossem humanos e ou 

com a natureza ainda por desbravar, desvendava-se diante de olhares incertos de seus 

destinos em reconstrução, como no caso dos emigrantes minhotos. 

Aqui, retomamos um pouco do que fala Adriano Rodrigues e Rocha-

Trindade, citados na Introdução. Quando este indivíduo buscou estar entre os seus, de 

origens próximas ou não, foi justamente a defesa do que expõe Holanda sobre a 

desterritorialização traumática vivida pelo emigrante. Esse processo faz com que se crie 

entre eles um espaço particular, onde se “fala a mesma língua”. E, nessa manifestação 

de agrupamento se desenvolveram os contatos com a terra deixada para trás. Seria como 

que uma tentativa de resgate ao que se “abandonou no local de embarque”.  

Sem isso é impossível imaginar quais seriam, então, os modelos de 

família criados pelos minhotos na colônia, personagens em particular de nosso estudo.  

Trabalhadores, empreendedores, criativos e perspicazes diante das oportunidades ali 

colocadas, sabemos que o foram. Mas a vida nas minas e o tempo que levariam para 

alcançar seus objetivos impunha uma vivência social que,  com o tempo, os levaria a 

criar também núcleos familiares com as mulheres que estavam mais próximas e 

adaptadas à vida que levavam. De preferência, filhas de portugueses, mas nem sempre, 

como já vimos. Fatores afetivos, inclusive com as mulheres negras, suas escravas, se 

colocavam muitas vezes acima de suas convicções culturais. 

O projeto de enriquecimento nas minas do Brasil fez com que se 

desenvolvessem diferentes frentes de negócios com os quais os portugueses que não 

conseguiam ou não queriam se fixar nos sertões como mineradores, pudessem, da 

mesma forma, construir um patrimônio para si. Foram caixeiros viajantes, vendedores 

de toda sorte de utilidades ou comerciantes de escravos, para ficarmos nas práticas mais 

rentáveis, sendo a última a mais promissora delas, atendendo as demandas dos mineiros 

e da população sertaneja. Almejando um dia voltar para suas terras e lá viver como 
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aqueles que partiram pobres e voltaram ricos, ou em situação muito melhor do que 

aquela em que partiram, muitos deles o conseguiram. Na análise das partidas, Jorge 

Fernandes Alves lembra a utopia do Brasil a entrar na veia dos jovens, a partir do século 

XVIII, com maior intensidade no norte português, espraiando-se em seguida por toda 

Portugal, “(...) emergindo a emigração para o Brasil como a possibilidade de abanar a 

árvore das patacas, sonhando-se como uma operação mágica que vai trazer felicidade 

por inteiro”.
27

 Eram moçoilos diferentes dos homens que a princípio haviam sido 

praticamente degredados para a nova colônia. Os primeiros, excetuando-se os 

administradores, eram, na maioria, os indesejáveis da Coroa. O Brasil serviu como 

depósito de bandidos, assassinos, vagabundos, ou seja, dos párias de que Portugal 

encontrara uma boa maneira de livrar- se.  

Destacando a escravatura branca a que muitos foram inseridos naquela 

que podemos chamar de “operação limpeza”, dentro do quadro de marginais emigrados, 

entende o autor que: “Nestes termos, a saída de gente seria uma operação pretensamente 

qualificadora da população que restava, com a vantagem acrescida de poder reverter em 

lucros para a nação e para a regeneração dos que partiam”.
28

 A partir das descobertas 

mineradoras na fronteira oeste, e tudo o que pudesse render em termos de trabalho, 

negócios e chance de enriquecimento, este quadro se altera com a chegada dos jovens 

sonhadores. Alguns tiveram o sucesso almejado, ao menos para além do que poderiam 

obter na terra natal, se lá ficassem construindo para si uma identidade cultural muito 

peculiar em Portugal quando retornavam, sendo por lá conhecidos como os 

“brasileiros”. 

Marta Lobo, ao trabalhar os testamentos de emigrantes que voltaram 

para Portugal, os “brasileiros”, lembra que, mais que riqueza, era a “ideia de riqueza” 

que alguns ostentavam. Afirmando, diante da análise dos testamentos, que:  

 

A percentagem dos que retornaram ricos não era muito elevada 

quando comparada com a modesta situação vivida pela maioria. 

Contudo, deu vigor à idéia de grandeza, poder e riqueza que alguns 

ostentavam, alimentando o imaginário sobre um Brasil que potenciava 

bem estar a todos os que lá chegavam.
29

  

                                                
27 ALVES. Jorge Fernandes, Brasil, terra de esperanças: Utopia e realidade na Emigração portuguesa. 

Vila Nova de Famalicão: Quasi, 2007, p. 9 
28 Idem, p.7 
29 LOBO. Marta Maria, Balanços de vidas, medo da morte... op. cit., p.30. 
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De qualquer forma, os que vieram para o Brasil na esperança do 

enriquecimento, para depois poder voltar e ser reconhecido pelo sucesso e 

enriquecimento na colônia, transformando-se num homem respeitado na aldeia de 

origem, tinham sempre em Portugal pais, irmãos e parentes que os aguardava com os 

bons resultados que pudessem ter obtido na empreitada colonial. Mas não só estes, mas 

aqueles que pudessem enviar de lá, esporadicamente ou mesmo alguma herança, caso 

morressem bem sucedidos antes de retornar à sua terra natal.   

Na análise de testamentos da freguesia de Barcelos, arcebispado de 

Braga, entre os anos de 1755-1788, Lobo evidencia tal esperança, a exemplo do 

testamento de Isabel de Castro, feito em 1769, onde a testadora discorre sobre uma 

herança que o irmão, Pedro de Castro, morto no Brasil, havia lhe deixado. Comenta 

ainda haver outros irmãos “nos estados do Brasil” e que deles também aguardava 

“outras heranças”. Lembra, contudo a autora, que nem sempre isso aconteceu.  

Sendo a região minhota, especialmente no século XVIII, caracterizada pelo 

número superior de mulheres, se comparada à população masculina, os testamentos 

registrados por elas, no estudo de Margarida Durães (1992), eram da ordem de 57% 

contra 43% dos homens.
30

 Entre os solteiros, as mulheres ainda mantinham a 

hegemonia, com 29%, e os homens com 18%, de um total de 1.663 testamentos 

levantados pela autora.
31

 A hegemonia feminina pode ser explicada ou pelo celibato 

definitivo, pela falta de homens aptos para o casamento, ou pelas mulheres deixadas por 

seus companheiros que seguiam para as minas, dentre outras motivações.  

Fator expressivo, porém não exclusivo, a hegemonia feminina minhota 

compunha a característica de um período de forte emigração dos homens, 

prioritariamente, mas não apenas jovens e solteiros. Nesse panorama dos homens que 

partem e das mulheres que esperam
32

, é que se insere, por exemplo, Isabel de Castro, 

citada nos estudos de Marta Lobo. As heranças possíveis vindas do Brasil eram 

destinadas, muitas vezes, à garantia de uma sobrevivência minimamente confortável na 

velhice, para mulheres como Isabel. 

Vimos, nos testamentos de portugueses que trabalharam das minas de 

Mato Grosso, que poucos deles enviaram heranças para familiares em Portugal, 

                                                
30 DURÃES, Margarida. No fim, não somos iguais: Estratégias familiares na transmissão da propriedade 

e estatuto social. In: Boletín de La Asociación de Demografia Histórica, X, 3, 1992, p. 125-141. 
31 Idem, p.132.  
32 BRETTELL, Caroline B. Homens que partem, Mulheres que esperam... op.cit.   
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considerando o número de mineradores e fazendeiros lusitanos aqui estabelecidos. Isso 

se deveu à nova vida que construíram na colônia, com a constituição de famílias, por 

vezes numerosas, contrastando com a zona rural minhota, conforme Durães ( 2004).
 33

 

Nas largas dimensões rurais das fazendas coloniais localizadas nas minas de Mato 

Grosso comparativas às minhotas, famílias numerosas não apresentavam a mesma 

preocupação com a futura divisão da terra. 

 Devemos lembrar, também, o que nos parece pertinente, visto que o 

tempo que levaram para se estabelecer e angariar algum dinheiro, no caso, com as minas 

de ouro e diamante, ou com os engenhos, chegando aqui ainda jovens e muitos devendo 

aos que os ajudaram a emigrar, foi longo e extremamente difícil. Em Portugal, os pais já 

estariam muito idosos ou falecidos. A herança seria para algum irmão ou irmã, por 

vezes um sobrinho.  Mas nada do que poderíamos classificar como uma prática 

corriqueira e de valores consideráveis, pois, em primeiro lugar vinham seus 

compromissos no Brasil, especialmente com suas próprias famílias, investimentos e 

pagamento de dívidas contraídas.  

Como exemplo, destacamos o testamento, do ano de 1802, do minhoto 

da freguesia de Santiago de Caldellas, arcebispado de Braga, Francisco Fernandes, saído 

de sua casa ainda menor de idade. Comerciante entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso, 

discorreu sobre as dívidas a pagar e aquelas que tinha a receber. O temor da morte e o 

desejo da remissão de seus pecados, temendo deixar para trás qualquer ato que 

desabonasse sua alma, ordenou ao seu testamenteiro que, ao que se referia às suas 

dívidas, as pagasse “sem contenda ou extrepido judicial”. Mesmo em Lisboa tinha uma 

dívida de 800 mil réis, contraída com outro comerciante, Domingos Estevão, 46 anos 

antes desse testamento, naquela altura, já falecido. Pedia que seu testamenteiro 

procurasse por um filho do comerciante para resgatar dívida tão antiga e sem juros 

calculados antecipadamente e sem documentos que a comprovasse, bastando seu 

reconhecimento e admissão da mesma, “[...] de que não passei crédito e nem há clareza 

alguma mais do que esta minha declaração”.
34

  

Só mesmo na proximidade da morte, na revisão de seus atos, é que 

resolveu pagar uma dívida tão antiga e mesmo, talvez, porque seu credor já havia 

falecido. Como mostra o testamento, parece que Francisco, antes de adoecer e de se 

                                                
33 DURÃES, Margarida. Estratégias de sobrevivência econômica nas famílias camponesas minhotas: Os 

padrões hereditários (sécs. XVIII e XIX) – Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, ABEP – Caxambú, - MG – Brasil, 20-24 de out. de 2004, p. 7. 
34 APMT – APMT. Cartório do 5º Ofício, lata 1802. 
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deparar com o temor da morte, não tinha intenção alguma de pagar suas dívidas, 

especialmente para quem estava bem longe dele. Declarou haver outro credor em 

Lisboa, de nome Antonio Moreira Dias, comerciante de trigo e outros gêneros, para 

quem devia, há 40 anos, 800 mil réis, igualmente sem documentação comprobatória, 

além de sua declaração no testamento. Sabendo já ser falecido também, Antonio pediu 

ao testamenteiro que procedesse da mesma forma, procurando os herdeiros deste em 

Lisboa e pagando o que lhes devia.  Aos credores do Rio de Janeiro, ele devia 7 mil e 

quarenta réis em ouro, a Jeronimo de Souza Soares ou Jeronimo Soares de Souza, ele 

não tinha certeza do nome correto, e 40 mil réis do que ficou de devolver de umas 

fazendas que vendeu em Mato Grosso. Jeronimo também já era falecido. Ou Francisco 

não comercializava mais gêneros de Lisboa e do Rio de Janeiro, ou havia encontrado 

outros fornecedores. Finalmente, a outros dois credores pedia que lhes fossem pagas as 

dívidas.  

Tinha Francisco Fernandes também algumas dívidas a receber, como as 

contratadas com o capitão e senhor de engenho José Gomes Monteiro. Monteiro lhe 

devia por dois contratos: o primeiro de “dois contos, quinhentos e cincoenta e nove mil 

de dezoito réis”, e o segundo no valor de “setenta e seis mil, quinhentos e secenta e 

quatro reis sem juros”.
35

 Gomes Monteiro tinha, por Francisco, grande consideração e 

confiança, visto ter sido nomeado como seu primeiro testamenteiro, de quatro outros 

designados, a quem dava “todos os poderes que em direito me são permitidos”.
36

  

Tendo sido casado no Rio de Janeiro com a viúva Joana Baptista, sem 

filhos, havia registrado uma escritura em que a esposa, caso ele morresse antes dela, 

seria beneficiada com a quantia de 400 mil réis. Entretanto, morrera antes a esposa. 

Declarou sobre o assunto que, se assim não fosse, da mesma forma não poderia cumprir 

a escritura, pois que devia tudo o quanto possuía. Se acaso sobrasse alguma coisa de 

seus bens, por conta das dívidas que tinha a pagar, deveria ir para sua única herdeira, de 

nome Escolástica, filha tida quando solteiro, com uma escrava sua, chamada Joana, e já 

falecida. Vivia a bastarda em Porto Feliz, freguesia de São Paulo. Até mesmo as missas 

que deveriam ser rezadas por sua alma ficariam condicionadas à possível sobra, após os 

acertos de contas com credores e devedores.  

Como podemos perceber, o relacionamento com escravas do qual 

originaram filhos, que mais tarde, em testamento, eram reconhecidos, foi comum 

                                                
35 Idem, fl. 02. 
36 Idem, fl. 03. 
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também nas minas de Mato Grosso, como em toda a colônia. Especialmente nas 

localidades ermas, distantes e rurais a solidão, a saudade de casa e da família lá deixada, 

a dificuldade de encontrar mulheres brancas, com quem pudessem se relacionar e 

formar oficialmente família contribuiu consideravelmente para a situação do 

amancebamento, concubinato e geração de filhos bastardos, que seriam, por compaixão 

e medo do julgamento Divino, reconhecidos e lembrados nas partilhas de herança.  

Em alguns casos, como o privilegiado neste estudo, não foram o medo 

ou a necessidade de ser perdoado que fizeram com que nosso protagonista reconhecesse 

os filhos pardos e bastardos, mas a verdadeira consciência de que tinha uma família, 

ainda que não pudesse referir-se a ela quando vivo e atuante na sociedade cuiabana. 

Mas, assim considerava e tratava, na intimidade da casa, dos amigos e parentes 

próximos como os genros e os compadres. Ainda que por público e escandaloso, como 

eram denunciados tais relacionamentos, nada mais era do que o resultado de uma 

mistura entre necessidade de se relacionar afetivamente e a proximidade inevitável 

compartilhada entre os senhores e o que era de sua propriedade: as mulheres negras, 

escravizadas.   

 


