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A) Autoria 

 

Laura de Mello e Souza é, atualmente, professora de História da USP. 

Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (1975), mestrado em História 

Social pela Universidade de São Paulo (1980) e doutorado em História Social pela Universidade 

de São Paulo (1986).Tem experiência na área de História, com ênfase em História Moderna e 

Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Mundo Luso-Brasileiro, Sabbat, 

Transmissão Cultural, Cultura Popular, Feitiçaria e Império Colonial. 

 

B) Tema Central 

 

Partindo do viés da política e da administração na América portuguesa do século XVIII, neste 

capítulo, Laura de Mello Souza faz uma análise das identidades paulistas e mineiras – 

confrontando-as com a identidade típica do nordeste brasileiro, identifica a região das minas 

como uma sociedade em movimento e, principalmente, revela os embates políticos entre as duas 

nobrezas co-habitantes das vilas e arraiais das Minas Gerais. 

 

C) Lógica interna do texto 

 

1. Uma sociedade improvisada e incômoda 

 

Pág. 148 – “No tocante à natureza da sociedade, Minas Gerais diferiu bastante das capitanias 

mais antigas da América portuguesa...” 

 

Pág. 149 – A colonização do nordeste como um “novo Portugal”. 

 

                    Segundo André João Antonil em Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e 

minas: “Daí, na passagem do século XVII para o XVIII, senhor de engenho ser „ título a que 
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muitos aspiram‟, por trazer consigo obediência, respeito e „ o ser servido‟, ou seja, o ócio. 

Quando acompanhado de riqueza e autoridade – „ cabedal e governo‟ - , o senhor de engenho 

podia ser comparado ao fidalgo do reino”. 

 

Pág. 150 – “Foi esse o caso da adoção de táticas de combate totalmente distintas das européias, 

aliás em grande parte responsáveis pela continuidade da dominação portuguesa no Nordeste 

durante o século XVII. (...) A fala atribuída ao líder Jerônimo de Albuquerque exemplifica bem 

essa inclinação contingencial dos homens da elite: „ Somos homens que um punhado de farinha e 

um pedaço de cobra, quando há, nos sustenta‟”. 

 

Pág. 151 – A forma de exteriorizar as hierarquias sociais – assim como os valores – faz-se 

diferente ao confrontar a sociedade estabelecida no Nordeste com  aquela oriunda de São Paulo e 

Minas Gerais. 

                   

                 “Os senhores de engenho constituíram (...) uma aristocracia de riqueza e poder, que 

desempenhou e assumiu muitos dos papéis tradicionais da nobreza portuguesa (...)”. 

 

                  “Em São Paulo, importava sobretudo a posse de índios – ser senhor de muitos arcos 

(...)”. 

 

Pág. 152 – “Mestiça já no século XVII, a elite paulista foi tradicionalmente descrita como 

predadores, indômita, infratora: bandidos que assassinavam milhares de índios aldeados, 

escravizavam-nos, vendiam-nos para quem pagasse e ainda aceitavam paga para destruí-los em 

outras regiões quando convocados para tal”. 

 

                    “Antonil (...) foi arauto dessa crise, afinado com os interesses da açucarocracia 

nordestina que, por sua vez, pressionou as autoridades governamentais na Bahia, clamando contra 

o êxodo de homens livres e cativos em direção ao sul”. 

 

Pág. 153 – “O aspecto que mais contribuiu para o mal-estar generalizado com relação a São 

Paulo e Minas foi, contudo, o caráter específico da sociedade que aí se formou”. 

 

Pág. 154 – “Com a descoberta das Minas, os vícios e virtudes paulistas passaram a ser atribuídos 

também aos mineiros”. 

 

                   “A situação das Minas era, de fato, grave. (...) os primeiros descobertos oficiais 

dataram de 1694, as primeiras vilas de 1710, o primeiro bispado (Mariana) de 1745. (...) Minas 

foi basicamente composta, nas primeiras décadas, por aventureiros e arrivistas”. 

 

2. Os modelos de nobreza vindos da metrópole 

 

Pág. 155 – Os paulistas, em sua maioria, foram fiéis ao rei. Mas, na historiografia, são retratados 

como traidores, assim como os emboabas. 

 

                  “Os governadores designados para a nova capitania não pouparam queixas contra a 

população das Minas, sempre acentuando seu caráter heterogêneo, indômito, revoltoso (...) 
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            “Um dos elementos simbólicos mais invocados pelos governantes das Minas veio 

justamente a ser aquilo que nelas faltava: a nobreza e a estirpe dos agentes do poder”. 

 

 

Pág. 156 – Sob a administração do Conde de Assumar, Minas tornou-se independente. Uma nova 

capitania – agora separada oficialmente de São Paulo e do Rio de Janeiro – marcada pela sedição 

de Vila Rica e pela execução de Filipe dos Santos (1720). 

 

Pág. 158 – Segundo o Conde de Assumar, sobre a fundação de Minas, havia um defeito de 

origem: “(...) que a sua primeira criação foi de homens brutos e facinorosos, que para o serem 

lhes bastava o ser paulistas, ou tratar com eles”.        

 

Pág. 159 – (...) “sociedade em movimento, transformando-se a cada dia, encurtando o tempo e 

subvertendo normas. (...) Num mundo de linhagens e parentelas, aqueles homens eram seres 

soltos, desenraizados, sem memória, a quem a riqueza permitia inventarem um passado e um 

nome”. 

 

Pág. 160 – “Para sanar a confusão generalizada, o rei precisava restituir „ os mineiros a seu lugar‟ 

e ordenar a cada um que tratasse de seu ofício. (...) os valores da sociedade estamental 

encontraram em D. Pedro de Almeida um defensor empenhado”. 

 

Pág. 162 – O fidalgo Martinho de Mendonça, mais intelectual do que homem de mando, 

governou interinamente a capitania durante 1736 e 1737. Modificou a cobrança de impostos e 

enfrentou um dos mais sérios levantes contra a política fiscal da Coroa na região. 

 

Pág. 165 – “Para governar Minas e enfrentar as dificuldades decorrentes da sociedade 

convulsionada, irreverente, refratária aos princípios de honra, hierarquia, tradição, era preciso ser 

homem do mundo, pertencente a linhagem militar reconhecida pelos feitos heróicos, dotado de 

experiência administrativa anterior e aparentado com outros administradores que já haviam dado 

mostras de si no governo colonial. O sangue ilustre e a fidelidade ao rei não bastavam”. 

 

3. As “nobrezas“ das Minas 

 

 

Pág. 167 – “As grandes fortunas desse período parecem se dever sobretudo ao comércio”.     

 

Pág. 168 – “Ia-se assim consagrando um padrão societário específico. A sociedade continuava 

estratificada segundo preceitos estamentais, mas comportava grau considerável de flexibilidade e 

mobilidade: os mulatos herdavam, os bastardos eram reconhecidos”. 

 

Pág. 169 – “Num mundo sem títulos, e onde o comércio era a principal via para o 

enriquecimento, os postos militares passaram a ser procurados por conferirem status e honra. (...) 

Em 1775, (...) havia treze regimentos de cavalaria, seis deles „ com a denominação de Regimento 

da Nobreza”. A partir da indicação que eram regimentos de nobreza sem nobres, a Coroa dá 

instruções ao Governador da Capitania de Minas Gerais para que colocasse os citados “ nobres” 

em postos auxiliares, conforme merecimento. 
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Pág. 171 – Episódio da Incensão reflete a rivalidade entre nobreza local e nobreza de sangue 

(1774). 

 

Pág. 173 – De acordo com o Governador Furtado de Mendonça “ havia costumes e costumes, a 

tradição e a antiguidade legitimando no Velho Mundo aquilo que, em terra nova e onde a 

sociedade estava em formação, não era possível legitimar. (...) fica a sensação estranha de que, 

ali, ninguém estava exatamente onde deveria estar porque a conformação da sociedade andava 

depressa e, no caminho, a tudo atropelava.” 

 

4. Distinção e Ressentimento 

 

Pág. 173 – Sérgio Buarque de Holanda, em “Metais e pedras preciosas”,  classifica a sociedade 

mineira como aluvial: “ porque as várias camadas não se sedimentavam, renovando-se sempre, „ 

passando a abrigar elementos diversos que sobem dos socavões ou das tendas de negócios.” 

 

Pág.174 – Entre 1763 e 1784: o aluvionismo fica para trás, dando lugar a um “ desejo de 

distinção” oriundo das camadas econômica e socialmente proeminentes. A elite local letrada tenta 

se europeizar o que dará origem  a um desejo de independência. 

De acordo com Kenneth Maxwell, autor de A devassa da devassa, citado pela autora, a tensão 

entre nascimento e mérito, que atravessou a sociedade européia até a Revolução Francesa, 

também é a questão das Minas neste momento. 

 

Pág. 175 – Cláudio Manoel da Costa que pertencia à primeira geração das Minas celebrou e 

imortalizou em prosa e verso os feitos e as origens tradicionais do Conde de Bobadela e do 

Conde de Valadares (governaram Minas, respectivamente, de 1735 a 1763, e de 1769 a 1773).No 

entanto, como funcionário do governador da província, escondeu suas origens humildes, 

provenientes do lado paterno, dando destaque apenas ao lado materno (antigas famílias de São 

Paulo). Desejava e valorizava as tradições por não tê-las. 

 

Pág. 176 – Tanto para Cláudio Manoel da Costa quanto para seu amigo, Alvarenga Peixoto, 

ouvidor, “o reconhecimento do mérito pessoal não conflitava, na época, com a valorização da 

tradição e da antiguidade das famílias nobres”. 

 

Pág. 177 – As Cartas Chilenas, de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, acerraram os espíritos do 

conflito entre os princípios estamentais e os de classe. “ quem era aquela gente que o governador 

promovia?” 

 

Pág. 179 – Se no princípio essa foi uma nobreza de fumaça, etérea e inconsistente, porque não se 

assentava em princípios sólidos e definidos ao longo dos séculos, o uso específico das terras 

novas a foi transformando em nobreza de costume. 

 

Pág. 180 – Em citação, a autora mostra que: “a „ nobreza da terra‟ era apenas o novo coletivo que 

haviam cunhado para si os descendentes das „pessoas principais‟ de sessenta, setenta anos antes”. 

 

Pág. 181 – “Minas não reclamou foros de nobreza ou fidalguia porque sua sociedade, quando 

assentou, já trazia traços inequívocos de uma outra ordem, em que as divisões eram de classe e se 

fundavam, portanto, no dinheiro”. 


