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Charles Boxer, em seu capítulo sobre Mercadores, monopolistas e
contrabandistas (1969b: 353), chama a atenção para o fato de não existir nada mais
característico do antigo império português do que as queixas constantes dos seus
habitantes contra as atividades perniciosas dos monopolistas e açambarcadores.
Poderíamos ir mais adiante e dizer que essas queixas são também características de
todas as sociedades do Antigo Regime: metrópoles e suas colônias. Em se tratando de
sociedades cujas economias não são reguladas pelo mercado e que são marcadas pela
ausência do mercado de fatores de produção, pelo predomínio de economias agrícolas e
pela forte interferência estatal na resolução dos conflitos e no tabelamento de preços,
elas se aproximam muito mais da “economia moral” descrita por E. P. Thompson
(1989). Assim, as ações dos comerciantes e as reações da população a essas ações são
intermediadas muito mais pelos costumes, pela tradição, e pelo paternalismo de Estado
na proteção do bem comum.
O grupo mercantil, destacado nessas sociedades, notabilizou-se pelas ações
corporativas, especulativas e monopolistas. Essas práticas são tão enraizadas e tão
antigas quanto o desejo de ascensão social e de aristocratização de quem as praticava1.
O prestígio e o privilégio eram duas moedas valiosas no mundo moderno, não sendo
estranho pensarmos que a busca por essas distinções se dessem mediante conflitos
constantes com outras camadas sociais, sobretudo as populações urbanas pobres.
Na América portuguesa, isso não era muito diferente, como podemos verificar
no estudo de Carla Anastasia (1998). Analisando os motins e a violência coletiva nas
Minas durante a primeira metade do século XVIII, a autora trabalha com dois tipos de
conflitos: aqueles que se caracterizam por uma soberania fragmentada, ou seja, quando
os atores coloniais acumulam poder suficiente para enfrentar com eficácia a ordem
pública; e aqueles de tipo reativo, em que a população se rebela contra aumento de
preços, de impostos e contra o não abastecimento. Na Europa, esses conflitos são
denominados food riots e tax rebellions. Segundo Anastasia, “o padrão dos motins das
Minas nas primeiras décadas do Setecentos não foi muito diferente do padrão geral do
comportamento da multidão durante os food riots e tax rebellions europeus”. O traço
marcante desses motins era a tradição e a busca pela manutenção de uma dada ordem
que se pretendia inalterada.
Em artigo recente, Anastasia (1999) analisa as rebeliões na América
portuguesa comparativamente à América espanhola e constata que aqui há uma menor
incidência de tax rebellions. A razão mais provável para isso, segundo a autora, é a
possibilidade mais efetiva que tinham os colonos brasileiros de colocarem limites ao
exercício da Coroa portuguesa. Por essa perspectiva, a origem dos motins coloniais no
Brasil, e não apenas em Minas Gerais, não estão ligados à fiscalidade, aos interesses
privados, às crises na agricultura ou na mineração e às crises de fome. Embora estas
pudessem ser as razões mais aparentes ou mais visíveis na leitura dos documentos
oficiais, não passavam de meros precipitadores. Os motins na América portuguesa,

assim como também na América espanhola derivavam do colapso das formas
acomodativas ou do rompimento de acordos implícitos delineados no quadro das
relações metrópole-colônia. A autora parte do princípio de que haviam hábitos e
costumes que regulavam a vida e as práticas de mercado na colônia, os quais, quando
rompidos pela metrópole, geravam tumultos e insatisfação. Os colonos tinham a
percepção de obrigações, assim como da possibilidade, de impor limites à ação
metropolitana. Baseando-se em Custums in Common, de Thompson, Anastasia
considera que um costume pode ser confirmado pela lei comum na medida em que este
costume parte de práticas cotidianas e estáveis. Admite, no entanto, que, no caso de
Portugal, havia uma grande fragilidade no que diz respeito ao direito consuetudinário.
Entretanto, Anastasia considera possível percebermos direitos dos povos nas
representações das Câmaras, nas querelas e em correspondências privadas: “os colonos
invocam direitos particulares estabelecidos e privilégios enquanto comunidade e
recorriam à violência para defender esses direitos” (1999:108). Assim, as revoltas
populares na colônia ao longo do século XVIII decorriam do descumprimento de
acordos não regulamentados que se estabeleceram entre a população e as autoridades
locais relativos “aos limites da cobrança de impostos, à distribuição de terras, à garantia
de abastecimento dos núcleos urbanos, enfim descumprimento de acordos que geravam
expectativas de procedimentos justos por parte da Coroa e em sintonia com os
privilégios pessoais internalizados pela população” (Id.: 109). Entretanto, as revoltas
eram menos comuns. É exatamente a sua possibilidade que impunha limites à ação
metropolitana, gerando, desta maneira, formas acomodativas.
Embora os trabalhos de Carla Anastasia estejam trazendo importantes
contribuições para o estudo dessa temática, não podemos deixar de lembrar que as
revoltas antifiscalistas e os conflitos gerados por não abastecimento não são assuntos
novos na historiografia brasileira2. A maior parte desses estudos, no entanto, limitam-se
à descrição dos conflitos articulados pela elite colonial e pelos interesses privados entre
comerciantes e a população, entre comerciantes e as Câmaras Muncipais, dos motivos
desses conflitos – geralmente ligados ao não abastecimento, à especulação, aos
monopólios, aos aumentos de preços e de taxas, etc. – e das relações de poder local.
Esse conjunto de fatores têm sido considerados como traços característicos da América
portuguesa3. Ainda que sejam verificáveis na colônia portuguesa e atribuídos às formas
de arranjos de poder em seu interior, não se pode generalizar, pois que esses traços são
facilmente encontrados em sociedades pré-industriais e na Europa do mesmo período.
Essas formas tradicionais de tratamento das revoltas coloniais são analisadas por
Anastasia (1998:24-5). Segundo ela, as revoltas locais ocorridas até a primeira metade
do século XVIII são movimentos de contestação às administrações coloniais, contra
privilégios ou pela busca deles. Ao contrário, a tendência da historiografia é dar às
revoltas ocorridas a partir das últimas décadas do século XVIII um caráter de oposição
ao sistema colonial. Para Anastasia , no entanto, há muito mais semelhanças nesses
movimentos ao longo do século XVIII do que diferenças, e, em geral, buscavam a
manutenção de uma dada ordem preestabelecida.
Em minha Dissertação de Mestrado, analisei alguns conflitos relativos às
disputas de interesses dentro do mercado colonial mineiro. Esses conflitos, no entanto,
não geraram motins ou revoltas do tipo tax rebellions e food rioots. Tratavam-se apenas
de petições e respostas das Câmaras Municipais a tais petições de moradores
insatisfeitos com os constantes aumentos de preços e/ou falta de algum gênero causado

por especuladores. Isso pode demonstrar que talvez Anastasia (1999) tenha razão no que
diz respeito às formas de acomodação4. Em geral as Câmaras resolviam os impasses
interferindo na situação e restabelecendo a harmonia.
As Câmaras Municipais taxavam os preços dos alimentos básicos, estabeleciam
os pesos e as medidas, as formas de venda a varejo, e as feiras com dias e horários
determinados5. Além disso, reprimiam a ação de atravessadores, estimulando os
produtores rurais a venderem, eles mesmos, suas produções. Para tanto, isentavam-os
das taxas sobre as vendas, desde que elas fossem feitas nos dias e horários
determinados. Chamavam-se “vendas em pé”. Deveriam os produtores vender
primeiramente à população – com as menores medidas, como o prato – e somente
depois aos vendeiros de lojas fixas – com as maiores medidas. Com isso, as Câmaras
buscavam coibir o monopólio e a especulação, garantindo, ao mesmo tempo, preços
menores para a população.
É certo que esse procedimento causava conflitos. Havia interesses em jogo,
tanto por parte dos atravessadores e lojistas, como dos produtores rurais que tinham que
vender pelo menor preço. O resultado disso, é claro, era a busca por mercados menos
fiscalizados - daí o não abastecimento das áreas controladas - ou a estocagem de
alimentos nos paióis das roças e fazendas. Quando isso acontecia e os moradores
reclamavam, mandavam-se as tropas de milícias apreender as mercadorias estocadas e
remetê-las às vilas, usando as próprias carregações dos produtores. Além da apreensão,
havia também uma multa para que a “ambição” dos roceiros tivesse fim e para que eles
continuassem a abastecer as vilas como eram “costumados”6. Os discursos do “bem
comum” e do “preço razoável” eram constantes nos pareceres das Câmaras Municipais,
assim como a condenação aos “abusos” do mercado.
É impossível não perceber as semelhanças desses acontecimentos com as
descrições feitas por E.P. Thompson (1989) para os mercados ingleses do século XVIII.
Ele chama de “economia moral” a resistência das comunidades em aceitar uma
liberdade de mercado que cada dia ia-se inserindo nas práticas dos comerciantes e nos
discursos favoráveis das autoridades locais. As mudanças que se operam mais
lentamente na prática são mais rápidas e vigorosas na crítica. O discurso liberal para os
mercados e o combate ao mercantilismo é muito forte na Inglaterra do século XVIII,
mas encontra ecos nos demais países europeus e seus domínios. Madureira (1997:9) nos
lembra que “o período de transição do século XVIII para o século XIX é
particularmente interessante, pois permite observar como é que as regras e direitos
definidos pelo estado e pelos grupos sociais com o objetivo de limitar a competição se
combinam com princípios de livre troca de bens e serviços”. Essa fase de transição será
mais confusa para Portugal, onde a noção de privilégio convive perfeitamente com os
princípios de mercados livres. Madureira diz que não se trata de explicar porque
Portugal não se desenvolveu como a Inglaterra, mas de saber como o seu
desenvolvimento criou estruturas concretas de mercado, profundamente arraigado na
noção de privilégio.
Nessa fase de transição memorialistas e projetistas portugueses propuseram
reformas para a política econômica daquele país a partir de uma forte influência do
pensamento fisiocrático e liberal. Na América Portuguesa é bastante perceptível como
as mudanças no pensamento econômico de Portugal a partir da década de 1780 passam
a influenciar a elite colonial e, particularmente, memorialistas e governantes. Através da

analise dos documentos administrativos pudemos perceber claramente como esse
pensamento se aplica na prática dos mercados coloniais.
Quando D. Rodrigo José de Meneses governou Minas, entre 1780 e 17837,
escreveu sua “Exposição” (1780) sobre a “decadência” das Minas e as formas de
remediá-la. Através dessa “Exposição”, ele começou a introduzir as idéias reformistas
que mais tarde seriam difundidas pela Real Academia de Ciências de Lisboa.
Considerava importante, para animar o comércio e diminuir o contrabando de ouro, a
introdução de moedas e o incentivo à produção agrícola. Defensor do pensamento
fisiocrata, D. Rodrigo de Meneses condenava, no entanto, os negociantes, que para ele
eram traficantes e nada produziam.
A experiência tem mostrado em toda a parte, que possuidores dos fundos de terra são
mais ligados a sociedade, e mais obedientes às leis do que os negociantes; porque
uns temem perder o patrimônio que os faz viver, e os outros depois que há Letras de
Câmbio são habitantes do universo8.

Para o governador, o comércio interno da colônia deveria ser estimulado
principalmente pela valorização da agricultura e dos agricultores, os quais não eram
responsáveis pelos extravios do ouro. A época era de escassez do precioso metal,
utilizado como moeda corrente nas Minas nas atividades comerciais. Os negociantes e
mercadores em geral, sobretudo os atravessadores, continuavam a ser condenados pela
sociedade. Entretanto, a atividade comercial, principalmente como uma extensão do
setor produtivo, não era condenada. Pelo contrário, buscou-se a maior liberdade de
mercado como forma de incentivo.
Embora as queixas contra comerciantes e produtores rurais continuassem
constantes durante a década de 1780, seguindo rotineiras as práticas de especulação e
também as medidas tomadas pelas Câmaras, é cada vez mais freqüente o conselho de se
dar liberdade aos mercados locais nas correspondências entre D. Rodrigo de Souza
Coutinho e autoridades da capitania, a partir da década de 1790. Assim, em 1799, D.
Rodrigo determina ao Governador de Minas naquele momento, Bernardo José de
Lorena, que fizesse cessar as “absurdas taxas existentes e praticadas pelas Câmaras”.
Para ele, as taxas só servem para “produzir monopólios, e uma verdadeira esterilidade,
quando da livre circulação dos gêneros comestíveis, e da sua venda convencionada entre
vendedores e compradores, o que é uma conseqüência da situação dos mercados, é que
pode resultar a abundância e a extensão das culturas”9. Para definir o que ele queria
dizer com liberação das taxas, envia junto com a carta um Alvará publicado em Portugal
em 1765, quando a mesma atitude é tomada para a cidade de Lisboa e seu termo.
Eu El Rei (...) mando, que daqui em diante cessem todas as taxas, e
condenações delas provenientes em todos os víveres que se vendem na dita
cidade de Lisboa e seu termo; de sorte que cada uma das pessoas, que os
transportarem, conduzirem e introduzirem, os possam livremente vender pelos
preços que ajustarem com os compradores. Sem que disso lhes possa pedir
conta alguma, ou que possam ser condenados ou molestados pelo que
pertencer as sobreditas vendas e preços convencionados para elas.10

Essas medidas aplicadas na colônia não mudam as práticas, apenas as
legitimam, embora não venham a resolver completamente o problema. Ao conceder
“ampla liberdade” ao comércio, o Alvará de 1765 deixava claro também que alguns
itens deveriam continuar protegidos, como pão, azeite e palha, além da proibição aos
atravessadores e ao monopólio comercial em nome do bem comum. Essas mesmas
restrições são mantidas na colônia, embora não com os mesmos produtos. Os pesos e as
medidas, inclusive as menores, deveriam ser mantidas, assim como deveria ser
obrigatória a licença para exercer o comércio. Assim, espalhava-se para as Câmaras
Municipais as novas condutas. No ano de 1800, a Câmara da vila de São José publica o
seguinte edital:
Pelo que mandamos que nenhum almotacel possa jamais taxar os
mantimentos que se venderem pelas ruas ou nas comissões. E todos os
lavradores poderão mandar vender livremente pelas ruas farinha, milho, fubá
e tudo o mais que colherem de suas roças, como também estabelecer nesta
vila as comissões que quiserem, vendendo-se nesta pelo preço que correr na
rua, sem que haja por algum modo de se lhe taxar coisa alguma, por serem
semelhantes taxas contra a ordenação, e as leis do Reino. Advertimos, porém,
que os que tiverem comissões não poderão ter venda; e outro si, que todo
atravessador que for apanhado esperando carros, ou tropas no caminho, para
formar o seu monopólio, ou praticar alguma coisa tendente a este fim, será
castigado com todo rigor que as posturas deste senado e as leis imporem aos
monopolistas e atravessadores11.
O discurso corrente entre as Câmaras, desde a publicação do novo
ordenamento, era que a abundância derivava da maior oferta de produtos, que por sua
vez só poderia acontecer mediante liberação dos preços no mercado. Desta maneira,
entendia-se que tabelar preços inibia a produção ao passo que a “concorrência dos
mesmos vendedores, e a abundância que dela resulta, eram as que regulavam e
moderavam os preços”12.
Mesmo assim os moradores das vilas continuavam a protestar contra os
“abusos” de mercado acarretado por produtores que causavam a “fome” e a “miséria”
dos mais pobres. Por exemplo, em 1813 os moradores de Vila Rica protestam pela falta
“de grãos e víveres da primeira necessidade, proveniente a mesma falta de não terem
concorrido ao mercado os diferentes lavradores”. Segundo o documento, os roceiros
faziam isso “na certeza de reputarem melhor estes gêneros, a pretexto da carestia e fome
pública, que não existe. Nem motivo que tolha a ordinária importação, achando-se
transitáveis as estradas e tendo cessado o inverno”. Por não acreditar nos justos motivos
da ausência de abastecimento, segue-se, no Ofício do Governador, o pedido para que
“espontaneamente” os lavradores abram seus seleiros e voltem a fazer suas carregações
“nos tempos e dias de costume”13. O tom do Ofício, contudo, não é recriminatório. Sinal
de que mudanças haviam ocorrido nesse período. Isso fica claro na total inversão da
queixa feita pelos moradores do Caeté, em 181414. Diante de um requerimento que a
ele dirigido, o Ouvidor de Sabará, Basílio de Sá Vedra, faz de sua correspondência uma
defesa das práticas de livre mercado e uma condenação aos mesmos moradores que
pretendiam um privilégio, ao seu ver, absurdo. Ele inicia sua carta relatando o pedido

dos moradores e tentando, ao mesmo tempo, desacreditá-los. Dizia que os mesmos não
quiseram assinar o pedido e nem dar o nome de nenhum roceiro acusado de
especulação. Alegava, por falta de provas, não poder tomar providências. Lembrou,
também, que pouco antes havia recebido requerimento semelhante dos moradores de
Santa Bárbara, no qual, além da queixa, pediam “que os gêneros fossem taxados e os
lavradores (...) obrigados até a vendê-los fiados”. Indignado, o Ouvidor segue em sua
correspondência
Mandei que nomeassem a estes, para os ouvir também sobre o peditório tão árduo e
contrário aos dispositivos na Ordenação do Reino. L. 1tt, 66. § 3415, e no Regimento de
dezembro do Paço. § 2616, conforme ao qual, nem é permitido obrigar às taxas aos
almocreves, que conduzem o pão de uns para outros lugares, mas somente aos
regatões, na forma do § 8 do Tf 68 do dito L.117, estabelecendo-se lucros honestos para
os mesmos regatões, seguindo o preço primeiro e livre, pelo qual vendem os
proprietários e cultivadores contra os quais se dirigem injustamente as queixas dos
suplicantes, sem se lembrarem que havendo algumas ilhas dos Açores o costume das
Câmaras embargarem e mandarem vender a Quarta parte do mantimento com os
honestos lucros; deduzindo esta disposição das Leis relativas a padeiros e semelhantes
oficiais, nos regimentos das Câmaras, e dos Almotacés. E talvez, receio que desta
confusão tenham nascido as queixas dos povos, e providências das Câmaras bem
intencionadas e mal dirigidas, contra os vendeiros, que, em lugar de favorecer os
preços e a abundância, lhes tenham empecido

Basílio de Sá Vedra, é bom que se diga, foi o autor da Informação da Capitania
de Minas Gerais, datada de 1805, um dos importantes textos dos memorialistas de
Minas Gerais. Nesse relato, ele expõe toda uma série de projetos de reforma e
melhoramentos da colônia, entre os quais se inclui, é claro, a liberação de todo o
comércio no interior da capitania mineira, inclusive com a extinção das barreiras
alfandegárias. Ele diz que “todos os publicistas modernos se cansam em mostrar” a
necessidade de tornar os particulares da colônia laboriosos, industriosos, verdadeiros e
com virtude, o que “é o principal objeto de reforma”18.
No documento em que discute as queixas dos moradores de Caeté, citado acima,
Basílio nos dá informações importantes. Primeiro, ele cita as principais leis do Reino
sobre a taxação de determinados víveres, demonstrando que elas só se aplicam a
padeiros e semelhantes oficiais, não sendo o caso referido no requerimentos dos
moradores de Caeté e de Santa Bárbara. Em segundo lugar, Basílio define melhor os
agentes comerciais alvos de tais leis: os regatões e os almocreves. Os primeiros são
mercadores que compram a atacado e vendem a varejo, os outros apenas transportam
mercadorias a retalho, que serão vendidas em outras localidades19. Mais uma vez
demonstra que a legislação não se enquadra. Mesmo os regatões, que têm sua atividade
taxada e fiscalizada, podem manter os honestos lucros em cima do preço inicial, que é
livre. Este preço inicial pertence ao produtor, no caso ao agricultor, que vende suas
produções aos regatões. A isenção dos almocreves, por sua vez, já estabelecida no
Regimento do Paço, refere-se ao trabalho de transportar mercadorias, que deve ser
justamente recompensado com preços maiores. Podem vender mais caro porque eles
têm que remunerar o seu próprio trabalho e os custos de transporte20. Finalmente, a
crítica de Basílio Sá Vedra volta-se contra as Câmaras Municipais, “bem

intencionadas”, mas “mal dirigidas”. Ao se envolverem em favor da população e ao
utilizarem leis mal compreendidas, elas acabariam por prejudicar o comércio.
Ele conclui que o caso instaurado pelo requerimento dos moradores de Caeté
deveria ser encerrado, pois não havia comprovação de monopólio e especulação - o que
deveria ser realmente combatido – devido ao fato de as denúncias serem vagas e não
resistirem a um exame radical dos pontos alegados.
Sua crítica às Câmaras surte efeito. Numa resposta a uma petição dos moradores
da freguesia de Itabira, pedindo a taxação dos mantimentos de primeira necessidade, a
Câmara Municipal indefere o pedido, citando a correta interpretação das leis referidas
por Sá Vedra21. Esta resposta traz outras informações interessantes. O item 1 do L. 1
tt.66 § 34 ressalva que pão significa o trigo em grão. Assim, pode ser “compreendido o
desta terra milho, farinha e fubá”22. Resultado, esses alimentos não podem ser taxados,
mesmo porque eles são vendidos por tropeiros “que são os mesmos que os almocreves e
vivandeiros que devem ter toda a liberdade na venda”. Citando outras leis, inclusive o
Regimento do Paço, e o Alvará de 1765 – recomendado por D. Rodrigo de Souza
Coutinho –, temos novas interpretações de leis tão antigas do Reino e que até aquele
momento eram utilizadas para fins contrários.
Um estudo da aplicação das leis na colônia seria de grande valia para os
pesquisadores. Carla Anastasia (1999:106-7) nos lembra da escassez de trabalhos
voltados para a questão do direito, sendo o trabalho de Fernando Mendes, O direito
português no Brasil, um dos poucos nessa linha23. Referindo-se a esse trabalho, ela
ressalta que a legislação de circunstância e a legislação local foram aplicadas ao par do
Código Filipino – que reunia as Leis Extravagantes e as ordenações Afonsinas e
Manuelinas. Essa legislação de circunstância e local era composta por “cartas de lei,
cartas-patentes, alvarás, provisões reais, regimentos, estatutos, pragmáticas, forais,
concordatas, privilégios, decretos, resoluções de consultas, portarias, avisos, bandos,
posturas municipais, aplicados ao sabor das necessidades” (Ibidem). É de se imaginar
quanta confusão se fazia na cabeça dos vereadores das referidas Câmaras. Entretanto, ao
que parece, isso pouco importava já que eram as circunstâncias e as necessidades que
determinavam a sua correta aplicação.
A existência desses conflitos em torno dos preços praticados no mercado e o
fim do tabelamento de preços por parte das Câmaras Municipais tornam intrigante o
estudo realizado por Ângelo Carrara (1997). Ao estudar a estrutura produtiva de Minas
Gerais ao longo do século XVIII, ele analisou o movimento de preços na Capitania.
Utilizando como fontes alguns poucos registros das Câmaras Municipais e séries
descontínuas de registro de tropas, de autos de arrematação e de contas de receita e
despesa do Seminário de Mariana, Carrara define um padrão de comportamento para os
preços em Minas. O curioso é que ele conclui que os preços se estabilizaram ao longo
dos Setecentos, mas, ao mesmo tempo, questiona a validade dessa informação. Se o
mercado se estabiliza com preços baixos, a economia está estagnada, mas isso não
acontece em Minas, principalmente por ser um momento de aumento populacional. Ao
final da análise, ele não sabe dizer o que significam aqueles dados e pergunta “seria essa
fórmula capaz de dar conta da economia mineira?”. Talvez ele não se tenha atentado
para as restrições de suas fontes. Os preços tabelados não significavam os preços
praticados, além disso, mesmo considerando a variação geográfica, ele não a aplicou ao
seu trabalho. Seus dados refletem basicamente três regiões em períodos curtos e

distintos e não trazem a informação da origem dos produtos, não sendo, portanto,
representativos para a Capitania, sobretudo ao longo de um século.
Outro aspecto importante na formação dos preços é o das distâncias percorridas
e dos transportes. Nos documentos que analisamos, verificam-se, com freqüência,
referências à elevação de preços devido ao custos de transporte e ao fato de o transporte
ser um serviço que deve ser remunerado. Esse era um problema para Minas em virtude
dos caminhos ruins, dos vários obstáculos e das alfândegas, dos rios “quase”
intransponíveis e dos caminhos proibidos. Chegar às demais capitanias e aos portos do
mar era difícil e caro24. Os tropeiros, com suas tropas de muares, é quem faziam esses
percursos. Eram carregamentos privados e não havia transportes públicos. Isso até o
final do século XVIII, quando surge a idéia das recovagens públicas25. Essa idéia nasce,
segundo relatos documentais, da necessidade de integrar áreas produtoras de alimentos
mais longínquas, como “regiões do sertão”, ao mercado interno. Sendo áreas distantes
dos principais portos, não seriam atrativas para os agentes de transporte, que
privilegiavam as áreas com os melhores e mais curtos caminhos, como era o caso da
Comarca do Rio das Mortes em Minas Gerais. Em 1798, O Governador de Minas,
Bernardo José de Lorena, em correspondência enviada a D. Rodrigo de Souza Coutinho,
fala da dificuldade de se por em prática tal projeto26. Ele alega que havia pouco
comércio entre Minas e as Capitanias limítrofes à exceção do Rio de Janeiro e, por isso,
a recovagem seria de grande utilidade, mas os custos de implantação seriam
“altíssimos”. Segundo o Governador, eram os tropeiros que se encarregavam de todos
os transportes, possuindo para isso seus escravos e bestas suficientes. Sendo uma
atividade lucrativa, seria interessante para a Fazenda Real ter participação, desde que as
tropas continuassem a ser de propriedade dos tropeiros, em razão dos direitos de entrada
que pagavam pelos animais e escravos. Pondera, entretanto, que para um
estabelecimento ser público deveria ser exclusivo, o que por sua vez concorreria com as
atividades particulares, prejudicando-as. D. Rodrigo de Souza Coutinho responde essa
carta, explicando melhor suas intenções. Não se tratava, é claro, de uma interferência
nos negócios particulares, mas sim um estímulo às regiões mais prejudicadas.
Pelo que pertence ao ofício n. 33, manda S. A.R. declarar a V. Sª que a recovagem
pública deve limitar-se somente a certo número de bestas que partam em dias certos,
como por exemplo, todos os quinze dias, e de modo algum intrometer-se com as
partidas que fazem as conduções dessa Capitania para o Rio de Janeiro. É por esta
forma que V.S.ª poderá estabelecer a dita recovagem, procurando que ela venha a ser
útil à Real Fazenda e ao público, sem alterar de modo algum o comércio estabelecido e
as partidas dos almocreves. 27

Uma alternativa às recovagens seria a abertura de caminhos bons e seguros ao
norte da Capitania. Uma dessas alternativas que toma fôlego no início do século
seguinte é o transporte pelo Rio Doce, dando acesso à Capitania do Espírito Santo. Em
1803, o Governador desta Capitania, Antônio Pires Fontes, escreve ao então
Governador de Minas, Pedro Maria de Ataíde, sobre a abertura do caminho entre as
duas regiões28. Cintando as opiniões dos economistas políticos sobre os custos de
transporte e a superioridade dos transportes fluviais aos terrestres, Antônio Pires lembra
que Minas é a maior interessada na abertura do caminho, uma vez que as produções

para o abastecimento são sua maior riqueza. O Rio Doce seria tão importante como era
o Rio São Francisco, ligação com a costa e com as capitanias do norte. Para ele, o
transporte terreno das mercadorias do norte e nordeste de Minas eram inviáveis por
serem produtos de grande volume e peso e de pouco valor por unidade. Também os
tropeiros de terra tinham preferência “pelas fazendas mais próximas da Estrada Geral
[do Rio de Janeiro], quais são as da Comarca do Rio das Mortes, providos dos mesmos
gêneros que podia exportar dos fundos da de Vila Rica e de Sabará pelos termos e
distritos de Mariana e da Vila do Caeté”29. Somente um transporte cômodo e barato
poderia servir de estímulo aos muitos produtores das margens férteis do Rio Doce,
pertencentes à Comarca do Serro Frio.
Pelo que pertence, porém, a Comarca do Serro Frio desta parece de absoluta
necessidade aquela navegação, para se facilitar tanto nos gêneros de exportação como
de importação, porque estes enquanto fazem meia viagem para o Rio de Janeiro na
caravana ordinária das recovagens de terra se acham neste porto donde a recondução
dos gêneros da Europa é outra vez muito mais facil. (...) Com a costa do oceano a que a
apreensão de extravios do ouro e diamantes tinham fechado as portas, não o estante a
palpável preferência de obstar a malícia por uma só porta, e canal, ou por tantas
quantas são as veredas pelas matas gerais que cercam a Capitania das Minas pelo
horizonte del Este. Não é oculto a V. Exª quanto a natureza humana é ligada a
imitação e a rotina ordinária em todas as coisas da prática social, e muito mais nas que
pertencem ao comércio em que a timidez parece honrada e prudente, e que, portanto,
os negociantes que se acham com seus estabelecimentos de crédito e de
correspondências com o Rio de Janeiro ou Bahia, ainda que sejam os mesmos que tem
mais posses para custear o transporte pelas águas do Rio Doce.30
Ao criticar os poucos caminhos da “privativa” Minas Gerais, Antônio Pires
chama a atenção para o monopólio do comércio do Rio de Janeiro e de um grupo
minoritário de negociantes, que, por comodidade ou “timidez”, continuam a privilegiar
a região fluminense. Ele acha que é tarefa do Governador mineiro influenciar esses
mesmos negociantes a investirem no novo canal, tão lucrativo quanto o outro e mais
racional31. Para ser mais enfático, Antônio Pires diz que nenhuma região da América
tem necessidade dos gêneros de Minas, os quais são de pouco valor, em si mesmos, e de
grande volume. Os altos custos de transporte elevam o preço de gêneros que só seriam
interessantes se fossem baratos. Lembra, também, que a grande população de Minas não
se emprega mais na mineração e, sim, “na agricultura de milho, canas, algodão, café,
tabacos, criações de gado, fábricas de queijarias e outras subsidiárias”. Por isso, não
seria bom restringir o seu comércio às “capitais da Bahia, Rio de Janeiro e Campos,
onde se vão realizar tantos efeitos da agricultura, como da pesca, que é aqui riquíssima e
muito mais o será tendo consumo para as Minas Gerais (...), que é a perene mina desta
terra”32. A preocupação demonstrada pelo Governador do Espírito Santo torna-se
comum naquele período. Embora a colônia possuísse produtos agrícolas privilegiados
para a exportação, como o açúcar e o tabaco, muitas regiões produziam para o mercado
interno e possuíam especificidades e vantagens, como a pesca e o acesso ao mar para
sua capitania. Tornava-se necessário integrar mercados e explorar a vantagem de cada
um.

Em 1814, numa carta enviada a D. Manoel de Portugal e Castro, podemos
perceber o crescimento das ações voltadas para melhorar os transportes e integrar o
sertão da Capitania de Minas Gerais às demais capitanias33. Na carta, alega o
Governador de Minas que, em Minas Novas, “dois ou três ricos traficantes” dominavam
o comércio da região devido ao difícil acesso. A abertura de uma nova estrada, no
entanto, teria deixado insatisfeitos tais atravessadores, os quais passaram a amedrontar
os demais comerciantes que passavam com uma “ridícula pintura na estrada”. Para
inibir esse monopólio, no entanto, não se utilizou da lei ou das proibições, mas de uma
nova estratégia para tornar sem efeito a especulação feita pelos traficantes. Levou-se
grandes quantidades de mercadorias para Minas Novas em canoas e, ao mesmo tempo,
espalhando a notícia de que seriam vendidas com menores preços e com segurança.
Assim, foi possível atrair para a região um grande número de “pequenos tropeiros e de
canoeiros que de repente conduziram todos os gêneros que encontraram e muitos se
passaram a Porto Seguro”34. Concluiu-se que a freqüência da nova estrada e a
navegação do Rio Grande exigiriam apenas que se montassem celeiros para o
suprimento dos comerciantes locais. Esses celeiros não poderiam ser de
responsabilidade do governo, que alegava falta de recursos para tanto. Necessitava-se da
formação de uma sociedade de comércio entre a Capitania de Minas Gerais e a Comarca
de Porto Seguro. Esta sociedade, dizia o Governador, “seria um vantajoso meio de
aumentar a população e a cultura das terras de Minas Novas, bastante atrasadas já pela
longitude da velha estrada e já pelo infame comércio dos dois ou três traficantes, que
absorvendo a riqueza do país, lhes tolhe todo o meio de aumento”35.
Essa proposta é bem semelhante à experiência do celeiro público criado por D.
Rodrigo José de Meneses, que se tornou Governador na Bahia após sua passagem por
Minas Gerais. Segundo Kenneth Maxwel (1986), no ano de 1785 D. Rodrigo criou, na
cidade de Salvador, o celeiro público com a intenção de assegurar o abastecimento
regular de alimentos a preços razoáveis. Segundo esse autor, isso causou grande
indignação em João Rodrigues de Brito e a Manuel Ferreira da Câmara, representantes
dos grandes produtores de açúcar. Tal instituição seria, nos dizeres de Câmara, uma
“fantasia dos que nos têm governado para servir de obstáculo à liberdade de comércio”
e não imaginava nada pior que “ter de vender mercadorias por menos que seu custo de
produção e transporte”(Apud MAXWEL, 1986:368). Não são muito claras as condições
de instalação de tal celeiro, mas não deveriam ter preços subsidiados, pelos menos isso
não foi intenção na criação das recovagens públicas e da sociedade comercial. A idéia
era de ampliação da oferta para forçar a baixa nos preços no caso da sociedade e, no
caso das recovagens, era a de criar sistemas de transporte onde não havia interesse por
parte dos particulares, mesmo assim os transportes públicos eram pagos e davam
retorno à Real Fazenda. Da mesma maneira, nada indica que a criação do celeiro
público iria impedir a ação dos mercados regulares, mas, sem dúvida, seria uma
concorrência de peso, o que os mercadores locais não queriam.
Maxwel (1986:367) coloca Luís dos Santos Vilhena36 como um oponente das
idéias liberais. Ele teria defendido que as “idéias européias” tinham conduzido ao fim
do tabelamento do preço da carne e da mandioca, o que, por sua vez, provocou a alta
dos preços e a escassez. Além disso, segundo Maxwel, Vilhena defendia que na Europa
era possível, nos períodos de escassez, recorrer aos países vizinhos. Isso, no entanto,
não seria possível na América do Sul, onde o abastecimento não era regular. Sem
dúvida, Vilhena defendia o aumento da produção agrícola na colônia, especialmente

porque ele via nisso uma forma de aumentar a riqueza de Portugal. As terras deveriam
ser melhor distribuídas para aumentar a produção e, conseqüentemente aumentar a
população, diminuindo a pobreza e aumentando, cada vez mais, a produção de
alimentos. “População, agricultura e comércio são as colunas mais sólidas e a base mais
estável das colônias que conservamos na América” (VILHENA, 1987:39). Vilhena
defendia, entre outras coisas, a proibição de manufaturas na colônia e o exclusivo
metropolitano. Entretanto, não podemos dizer que ele, como tantos outros de sua
geração, não tivesse sido influenciado pelo pensamento fisiocrático e liberal37. Nesse
sentido, seu pensamento sobre o comércio na colônia é revelador.
É geral a opinião de que a liberdade é o espírito dominante do comércio, e que sem ela
impossível é que este possa florescer [e que não seja acanhado]. Cada um, porém,
entende a palavra liberdade segundo o seu modo de pensar, fazendo-a suscetível de
tantas definições quantos são os pareceres ou paixões dos que nelas têm exercitado os
seus engenhos. Não deixa de agradar-me o parecer de quem faz consistir a liberdade
na autoridade das leis, sabedoria e prudência do governo e felicidade dos povos.
(VILHENA, 1987:73).

A liberdade era indispensável ao comércio, mas a definição de liberdade poderia
se dar conforme o interesse de cada um. No mercado colonial interno, dentro do período
analisado, foram abolidas taxas e os preços deixaram de ser tabelados. Esperava-se,
contudo, que a oferta fosse aumentada e os preços nos mercados diminuíssem. Isso não
acontecia com a existência de grupos privilegiados de mercadores e a especulação dos
açambarcadores. Os governos locais criavam estratégias para aumentar a oferta e forçar
a baixa de preços, mas isso era considerada uma intervenção indevida. A aplicação dos
princípios liberais de mercado esbarrava em seus limites. Não limites de sua aplicação
em uma sociedade colonial, mas limites da manutenção desses princípios com os
princípios do próprio governo. Santos (1999:68), ao chamar a atenção para os limites da
ordem “laissez-fairiana”, diz que o que parece como prática de livre mercado para
alguns aparecerá como ilegítima intervenção do Estado no ordenamento social. Se
jamais houve uma ordem social liberal ortodoxa, não há limites teóricos definíveis para
ela. Também não existe, mesmo entre os liberais mais ortodoxos, uma rejeição
dogmática à interferência do Estado, quando são necessárias medidas reparadoras no
mercado. É comum ouvirmos falar nos limites do liberalismo no Brasil no início do
século XIX, mas não nos limites de manutenção dos seus princípios. É claro que, em
uma sociedade agrícola e escravista, sua aplicabilidade se torna mais restrita, mas é
curiosa a crença, aqui predominante, de que uma ordem social liberal ortodoxa exista.
Santos (1999) mostra muito bem os limites do “laissez-faire” em relação aos princípios
do governo. Segundo ele, de acordo com as concepções do liberalismo ortodoxo, o
problema da gênese do Estado e de qualquer ação coletiva torna-se crucial: “ou bem as
ordens política e econômica se diferenciam naturalmente uma da outra, ou bem a ordem
econômica fundada no mercado é tão artificial, isto é, tão instituída, quanto o Leviatã
estatal” (1999:70).
Ao fazer essas considerações, não pretendo aproximar o mercado interno
colonial de um tipo de mercado capitalista somente porque percebo nele determinadas
práticas ou discursos. Um mercado capitalista só surge a partir de determinadas

transformações políticas e econômicas, o que equivale a dizer que, no campo da
economia, por exemplo, deve haver uma total mercantilização dos fatores de produção.
Quanto à economia colonial, concordo com João Fragoso, quando ele diz que ela se
reproduzia parcialmente à margem do mercado, pelo fato de que a maior parte de seus
meios de produção e de mão-de-obra não entravam no processo de produção como
mercadorias (FRAGOSO, 1992:243). Também considero que os princípios de mercado
não são os únicos organizadores da ordem social. Assim como a ordem política, a
ordem social é um importante fator de organização do Estado e da economia.
Desta maneira, o mercado não ordena a sociedade ou a economia colonial, mas é
um importante espaço para a representação de estruturas de poder e de organização de
grupos de interesse, como é o importante grupo mercantil colonial. Espaço para a
ampliação de privilégios e de diferenciações sociais, como podemos perceber a partir da
criação da Junta do Comércio, Agricultura, fábricas e Navegação no início do século
XIX. Ela foi o primeiro canal importante de representação política de grupos mercantis
no Brasil e foi possuía a mesma estrutura funcional e administrativa da Junta Comercial
de Portugal. Esta foi caracterizada por Madureira (1997: 28) como um organismo
marcado pela defesa dos interesses de grandes negociantes e financistas, cuja posição na
economia deriva das prerrogativas do monopólio. Para esse autor, os negociantes
investidos na Junta do Comércio em Portugal, a partir de 1755, representavam-se a si
mesmos e representavam a autoridade real, fazendo coincidir decisões públicas com
interesses privados.
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Luís Felipe de Alencastro em seu artigo A economia política dos descobrimentos distingue a
burguesia mercantil lusitana nesses processo. Para ele a inquisição tornava as coisas bem difíceis
naquele Estado. Os comerciantes lusitanos não podiam “desviar seus capitais do círculo comercial e
bancário para esterilizá-los em atividades improdutivas e de prestígio, a exemplo do que sucedia com
as burguesias mercantis de outros países europeus.”(p.198).In: NOVAES, Adauto. A descoberta do
homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

2

As principais abordagens são: BOXER (1969 a), RUSSEL WOOD (1977); MOTT (1976);
FIGUEIREDO (1996). Em minha Dissertação de Mestrado, também abordei esse tema, ainda que
tangencialmente.
3

Especialmente no que diz respeito ao caso de Minas Gerais a historiografia, mesmo a
contemporânea, tem ressaltado as “especificidades” da capitania no que diz respeito a “natureza”
rebelde dos mineiros. Talvez tenham levado o Conde de Assumar muito a sério, quando ele diz que
nas Minas “a terra parece que evapora tumultos; a água exala motins; o ouro toca desaforos; distilam
liberdades os ares; vomitam insolências as nuvens; influem desordens os astros; o clima é a tumba da
paz e berço da rebelião; a natureza anda inquieta consigo, e amotinada lá por dentro, é como no
inferno”. Referências às Minas endemoniadas e totalmente fora de controle ainda são comuns. Ver,
por exemplo, Marcos Silveira “O universo do indistinto”; Laura de Mello e Souza “Os
desclassificados do ouro” e mais contemporizadora, Júnia Furtado “Homens de negócio”.
4
Também Júnia Furtado chama a atenção para essa questão. “O medo dos motins causados pela
carestia ou aumento elevado dos produtos era preocupação constante das autoridades e por isto os
administradores coloniais deviam ser cuidadosos em suas determinações. Ver: FURTADO
(1999:211).
5

Ver: CHAVES (1999) capítulo 2 e FURTADO (1999) capítulo 4.

6

Inúmeros são os documentos que descrevem esses conflitos. Eles se referem a quase todas as
grandes vilas e arraiais mais importantes da capitania. São documentos das Câmaras Municipais e da
Seção Colonial do Arquivo Público Mineiro. Muitos deles estão citados em minha Dissertação de
Mestrado. Ver: CHAVES (1999) capítulo 2.
7

Em artigo recente, publicado em conjunto com outro artigos mais antigos, Laura de Mello e Souza
descre a vida dos governadores mineiros do século XVIII. A autora diz que D. Rodrigo foi um
governante notável que cativava “pela inteligência, gentileza e amabilidade” o que fez com que se
aproximasse da elite intelectual local – vário deles vieram a participara da Inconfidência Mineira.
SOUZA, Laura de M. Norma e Conflito. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. p.190.
8

SC 224, fl.13v do APM. Frase muito semelhante a essa podemos encontrar no Ensaio econômico
sobre o comércio de Portugal e suas colônias – 1816 - de Azeredo Coutinho. Ele diz que os fundos de
terra são a riqueza dos Estados, assim como o dinheiro e as letras de câmbio, efeitos móveis, são as
riquezas universais (COUTINHO, 1966:84). Sérgio B. de Holanda diz sobre essa passagem que
Coutinho revela o seu lado fisiocrático. Como Azeredo citava frases e idéias alheias sem citar as
fontes, assim também o fazia D. Rodrigo de Meneses que lia os mesmos autores da escola fisiocrática.
9

SC 287 fl.27 do APM.

10

SC 287 fl. I08-9 do APM.

11

SG cx 47 doc. 05 do APM. Ver também: CMS 48, fl. 65v e SG cx 89 doc. 30 do APM.

12

SC 287 fl. 108 do APM.

13

SC 349 fl. 154 do APM.

14

SG cx 92, doc. 17 do APM.

15

Diz o seguinte a Lei: “Porém não porão taxa no pão (1), vinho e azeite. E quando houver alguma
necessidade evidente de por taxa nos ditos mantimentos, no-lo farão saber, alegando as razões, que
para isso houver, para promovermos como for nosso serviço”. (1) “O dito de 7 de junho de 1698
permitiu a taxa do pão quando houvesse falta, o que já havia feito pelo C.P de 11 de agosto de 1651(o
pão aqui entende-se o trigo em grão)”. (CODIGO, 1870)

16

Regimento do Paço § 26: “Não se passarão isso mesmo Alvarás de fiança às pessoas, que forem
culpadas por venderem pão, carne e outro mantimentos e coisas a maiores preços das taxas por mim
feitas, ou pelas Câmaras, ou que levarem maiores fretes ou alugueres do que por bem das ditas taxas
podem levar, porque passarem-se os ditos Alvarás às ditas pessoas, não sejam a causa de se não
guardarem as ditas taxas, visto o muito prejuízo, que disto se segue o povo. E por isso não haverá
lugar nos almocreves, a que é lícito comprar os ditos mantimentos e coisas, e levarem-nas de uns
lugares para outros, e venderem-nas a maiores preços por causa dos custos do seu trabalho: porque
estes tais poderão passar os ditos Alvarás de fiança, por se achar por experiência serem mal culpados
nestes casos, por as testemunhas dos lugares, onde vendem os ditos mantimentos e coisas, não
saberem de onde as trazem, nem o que lhes custaram”. (CODIGO, 1870)

17

L. 1 tt 68 §8: “E quando não tiverem carniceiros, padeiras, regateiras, e as que vendem os miúdos,
mostardeiras e Almocreves, que hajam servir ao conselho, requeiram aos vereadores, que lhes dêem: e
assim jurados, quando os não houver, ou na terra houver dano por falta da guarda”. (CODIGO, 1870)
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SA VEDRA (1897: 676).

Ver: MORAES SILVA, Antônio de. Diccionário da Língua Portuguesa. Lisboa. Typographia
Lacerdina, 1813.
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Ver CÓDIGO, 1870 em Regimento do Passo (Ver nota 105).

21

SG cx 113, doc. 22 do APM.
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Ver CÓDIGO, 1870 em Regimento do Passo (Ver nota 105).
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Ver: Terceiro capítulo do tomo 1, volume 2 da História Geral da Civilização Brasileira organizada
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