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4.	historia da penetração, do po-
voamento e da ocupação eco-

.1	 nômica do vasto interior bra-
sileiro está intimamente vin-
culada á abertura cáexpan-

são das rotas terrestres e fluviais que varre-
ram o território flOS quatro séculos da colo-
nização. Desde a chegada dos portugueses até
as últimas décadas do século XIX, foi aberta
uma infinidade de caminhos terrestres e ro-
tas fluviais de circulação, num esforço verda-
deiramente titânico de apropriação, pelo co-
lonizador europeu, da massa territorial repre-
sentada pelo conjunto de terras da porção ori-
ental da América do Sul, onde está localiza-
do O Brasil.

Não é novidade que nesse processo foram
dizimados OU escravizados os primeiros p0-

vos ocupantes dessas terras, representados
pelos cerca de 5 milhões de indígenas que
constituíam, no momento da chegada dos
portugueses, a população indígena original
do atual território brasileiro, do paraguaio e
do rio da Prata. Milenares rotas indígenas
foram utilizadas para o avanço das entradas e
bandeiras, a preação de índios e a pesquisa
mineral. Somando-se aos jesuítas, responsá-
veis pela descaracterização cultural dos po-
vos ameríndios, ainda que tenham se esfor-
çado para preservá-los fisicamente, os ban-
deirantes e cntradistas foram os principais
agentes da destruição das tribos indígenas do
território colonial.

Com a chegada dos africanos, os caminhos
de penetração passaram a ser também obra
do escravo negro. Incontáveis trilhas e estra-
das foram abertas e assentadas pela mão-de-
obra escrava; os poucos calçadões de pedra
que ainda hoje podem ser encontrados no
interior brasileiro dàc) uma pálida idéia do
árduo esforço que representou a sua constru-
ção pelo braço afro-brasileiro. A história dos
caminhos antigos brasileiros tem, assim, as
cores da guerra contra o indígena e da escra-
vidão africana.

Mas também do comércio. Pelas vias an-
tigas trafegou o que já foi denominado "o
navio das Minas Gerais", que eram as tropas
de muares, responsáveis pela intensa circula-
ção mercantil no interior da Colônia. Espe-

cificamente quanto à região mineradora do
interior de Minas Gerais, formada no final
do século XVII e consolidada na primeira
metade do seguinte, foram as tropas de bur-
ros e mulas as responsáveis pelo transporte
do ouro e do diamante nela extraídos para os
portos do litoral e, no sentido inverso, pelo
abastecimento da capitania de alimentos, ar-
mas, pólvora, aguardente, ferramentas, rou
pas, produtos importados da Europa e ou-
tras mercadorias. O gado bovino, criado nos
famosos currais do rio São Francisco, de Li
chegava às minas, pelas vias terrestres, para
abastecer de carne a sua população. Os com-
boios de escravos índios e negros eram trazi-
dos das vilas paulistas e do litoral para o tra-
balho nas minas pelos caminhos que varavam
a serra da Mantiqueira e chegavam ao centro
da capitania pelo sul.

Há registros de que, até 1721, os três
grandes caminhos coloniais de ocupação da
região mineradora da capitania das Minas
Gerais - o Caminho Velho, o Caminho
Novo e o Caminho da Bahia - tenham ren-
dido, em média, 27 arrobas de ouro anuais
em tributos recolhidos ao longo do seu lei-
to. Esses três caminhos, aos quais se somou
a via para o antigo Distrito Diamantino, hoje
a estrada que liga Ouro Preto a Diamantina,
constituíram as primeiras e principais rotas
de ocupação e exploração econômica do ter-
ritório da capitania. Eram eles as estradas
de ligação entre a região mineradora e as vilas
paulistas, o Rio de Janeiro e a "cidade da

Bahia" (Salvador)

Estradas reais
Por terem constituído, durante longo

tempo, as únicas vias autorizadas de acesso à
região das reservas auríferas e diamantíferas
da capitania, esses caminhos adquiriram, já a
partir da sua abertura, natureza oficial. A cir-
culação de pessoas, mercadorias, ouro e dia-
mante era obrigatoriamente feita por eles,
constituindo crime de lesa-majestade a aber-
tura de novos caminhos. () interesse fiscal,
base da política metropolitana para a região
mincradora da Colônia, prevalecia sobre qual-
quer outro - cumpria, antes de tudo, ter as
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Cruzeiro centenário
em Acuruí, distrito de
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Cosa de pau-a-pique
em Itatiaia,
povoado de
Ouro Branco

rotas de comunicação com as minas devida-
mente controladas e fiscalizadas, para que
nelas se pudesse extrair uma massa cada vez
maior de tributos para o tesouro real. O nome
estrada real passou a aludir, assim, àquelas vias
que, pela sua antiguidade, importância e na-
tureza oficial, eram propriedade da Coroa
metropolitana. Durante todo o século XVIII,
e também em parte do XIX, quando a era
mineradora já se fora e os caminhos se torna-
ram livres e empobrecidos, as estradas reais
foram os troncos viários principais nas qua-
tro capitanias do centro-sul do território co-
lonial - a das Minas Gerais, a de São Paulo, a
do Rio de janeiro e a da Bahia.

Ao longo dos caminhos reais espalharam-
se os antigos registros, postos fiscais de con-
trole, dos quais um ou outro ainda podem
ser apreciados na atualidade. Eram de diver-
sos tipos: registros do ouro, que fiscalizavam
o transporte do metal e cobravam o quinto;
registros de entradas, que cobravam pelo trá-
fego de pessoas, mercadorias e animais; re-
ilstros da Demarcação Diamantina, respon-
sáveis pelo severo policiamento do contra-
bando e pela cobrança dos direitos de entra-
da na zona diamantífera; e contagens, que
tributavam o trânsito de animais. Os prédios
dos registros eram instalados em locais estra-
tégicos dos caminhos: passagens entre serras,
desfiladeiros, margens de cursos d'água. No
seu interior, o pessoal empregado - um ad-
ministrador, um contador, um fiel e dois ou
quatro soldados. Um portão com cadeado
fechava a estrada.

A5 estradas reais foram, ainda, os eixos
principais do intenso processo de urbaniza-
ção do centro-sul brasileiro. Ao longo do seu
leito ou às suas margens, distribuíram-se as
centenas de arraiais, povoados e vilas em que
se organizou a massa populacional envolvi-
da com a economia da mineração e com as
economias a ela associadas. O povoado à bei-
ra do caminho, com o cruzeiro, a capela, o
pelourinho, o rancho de tropas, a venda, a
oficina e as casas dc pau-a-pique, simbolizou,
durante longo tempo, a urbanização do cen-
tro-sul da Colónia. Povoados e vilas típicos
foram visitados e saborosamente descritos
pelos viajantes europeus do século XIX, que

nos deixaram paginas e 1gin.1s de ia tas de
viagem sobre os núcleos urbanos que encon-
traram nas suas ji irnadas peli s caminhos ei-
loniais brasileiros.

O Caminho VoU-

As evidências históricas indicam que te -
nha sido a bandeira de Fernão Dias a expedi-
ção da qual resultou a abertura do chamado
Caminho Velho, via de ligação entre as vilas
paulistas do vale do rio Paraíba do Sul e os
primeiros núcleos mineradores do que se co-
nhecia à época como "sertão dos cataguá",
região indefinida que veio a constituir a por-
ção central da capitania das Minas Gerais.
Entre 1674 e 1681, a famosa bandeira varreu
boa parte do atual território mineiro, fun-
dando os primeiros arraiais da futura capita-
nia e, literalmente, abrindo caminho pira .i
jornadas que se seguiram.

Com a descoberta das primeiras rer\ I•

de ouro de aluvião nas bacias dos rios das
Velhas, Doce e das \lortes, tornou-se esse o
caminho utilizado pelas levas de aventurei-
ros que acorriam à região das minas a partir
dos núcleos urbanos paulistas. Logo se f ir
maram, na rota do Caminho Velho, as pri-
meiras vilas do ouro: a Vila Rica de Noi
Senhora do Pilar (Ouro Preto), a Vila do Ri-
beirão de Nossa Senhora do Carmo
(Mariana), a Vila Real de Nossa Senhora da
Conceição do Sabará, a Vila Nova da Rainha
(Caeté) e a Vila de São João del-Rei.

O Caminho Velho foi, na fase inicial das

descobertas auríferas, a principal rota de ela.
gada e abastecimento da região das minas.
Conectando as vilas paulistas - São Paulo de
Piratininga, Mogi, Jacareí, Taubai ,
Pindamonhangaba e Guaratinguetá - e os
portos do Rio de Janeiro e de Parati à pri-
meira zona mineradora, o caminho logo se
tornou uma via larga e movimentada, per-
corrida incessantemente por forasteiros, tro-
pas de muares, comboios de escravos e boia-
das. Além dos bois, cavalos e muares vindos
do extremo sul da Colónia, circulavam pelo
Caminho Velho os produtos enviados dire-
tamente das vilas paulistas: gado bovino,
toucinho, aguardente, açúcar, milho, trigo,
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marmelada, frutas, panos, calçados, drogas e
remédios, algodão, enxadas, almocafres e ar-
tigos importados, como sal, armas, azeite,
vinagre, vinho e aguardente do reino.

O Caminho Novo
Ao contrário do Caminho Velho, forma-

do de forma mais OU menos espontânea a
partir das incursões paulistas pela região cen-
tro-sul (onde hoje está Minas Gerais), o Ca-
minho Novo nasceu de um projeto oficial da
Coroa Portuguesa. A iniciativa partiu de
Artur de Sá e Menezes, governador da capi-
tania do Rio de Janeiro, preocupado cm re-
duzir o tempo de viagem entre o litoral e as
minas. Com efeito, unia consulta ao mapa
mostra o longo desvio que eram obrigadas a
fazer as pessoas que rumavam para as minas
partindo do Rio de janeiro: do porto
fluminense seguiam para Parati por via marí-
tima e, daí, por terra até os entroncamentos
paulistas do Caminho Velho (Tauhaté e
Guaratinguetá). Essa viagem podia levar, se-
gundo fontes primárias, três meses.

Para a abertura de um caminho que abre-
viasse substancialmente o percurso entre o li-
toral e as minas, foi contratado o sertanista
Garcia Rodrigues, filho do grande lTrnao Dias

e um dos participantes da bandeira de 1674/81.
Quando de sua contratação, cm 1698, Garcia
Rodrigucs já se estabelecera como sesmeiro,
proprietário de duas roças, uma às margens do
rio Paraibuna e outra na Borda do Campo (hoje
município de Antônio Carlos).

Em 1700, após muitas dificuldades, o

sertanista conseguiu concluir a picada para
pedestres, passando então a aprimorá-la para
que desse trânsito também para animais de
carga, com o objetivo de explorar o promis-
sor privilégio do uso exclusivo da via. Alguns
anos mais tarde, entre 1722 e 1725, foi aberta
uma variante do trecho fluminense do cami-
nho de Garcia Rodrigues, encurtando ainda
mais a nova via. Essa variante passava pela
serrada Estrela e pelo Córrego Seco, OU

Itamarati (Petrópolis), indo encontrar o ca-
minho original na região onde hoje está o
município fluminense de Paraíba do Sul.

Em algumas décadas, o Caminho Novo
se tornaria a principal via de acesso do litoral
sul do território colonial à região mincradora
da capitania das Minas Gerais. Há registros
históricos de que o tempo de viagem entre o
Rio de Janeiro e Vila Rica se reduzira a dez
dias, evitando-se ainda, pela nova via, os la-
maçais da serra do Mar e a travessia maríti-
ma até Parati.

Fazenda Ribeirão das Rosas, em Juiz de Fora

*
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Ir
Capela de Santa

Rita, no Serro

já nas primeiras décadas do século XVIII,
o Caminho Novo estaria totalmente pon-
tuado por roças, pousos, ranchos e povoa-
dos, todos eles formados e desenvolvidos
como bases de apoio para os viajantes da via.
O relato de viagem do ouvidor-geral Caeta-
no da Costa Matoso, incluído no Códice
Costa Matoso, aponta diversos núcleos ur-
banos, que mais tarde se tornariam cidades
importantes, como Petrópolis, Paraíba do
Sul, Juiz de Fora, Barbacena e Santos
Dum o n t.

A consolidação do Caminho Novo pro-
vocou poderosa transformação no contexto
económico e político colonial. A cidade do
Rio de Janeiro passou a centralizar a rota de
povoamento, abastecimento e circulação
mercantil da região aurífera e diamantífera,
suplantando as vilas paulistas e a Bahia como
centro distribuidor de pessoas e mercadorias
para a capitania das Minas Gerais e como
porto de escoamento do ouro. Desse modo,
o Rio de Janeiro passou a enviar aos povoa-
dos e vilas mincradoras escravos negros, açú-
car, cachaça, gado, feijão, arroz, farinha e os
produtos importados da Europa, que, com o
refinamento social da capitania das Minas
Gerais, passaram a ser crescentemente deman-
dados pela população local.

Do ponto de vista político, o Caminho
Novo significou que a supremacia paulista
na região das minas estava definitivamente
vencida. Os imigrantes emboabas, em espe-
cial os portugueses, passaram a ter um cami-
nho direto para as minas, completamente
independente dos entroncamentos paulistas
do Caminho Velho. Reinóis passaram a afluir
com muito maior intensidade para o interior
mineiro, via a larga porta de entrada que se
lhes abrira no Rio de Janeiro. E mais, ricos e
importantes moradores da cidade passaram a
ser aquinhoados com concessôes de sesmarias
ao longo da nova via, o que, aos olhos de
gente como Garcia Rodrigues e os primeiros
colonos paulistas, configurava abuso
i n 1 o sri fic á v cl.

Nas últimas décadas do século XVIII,
quando se preparava a tentativa libertária da
Inconfidência Mineira, o Caminho Novo se
tornou via privilegiada de propagação de idéi-

as. O lidei rc ol uci( )nario, que C( )nbccla bem
a estrada, por nela ter servido como coman-
dante do Destacamento do Caminho Novo
e como comandante da Patrulha do Mato,
tendo sido responsável inclusive pela abertu-
ra de um de seus ramais, por ela colocou em
circulação os ideais republicanos e liberais do
movimento. E, depois de debelada a tentati-
va revolucionaria, teve o alferes Joaquim josé
da Silva Xavier expostas as partes do seu cor-
po esquartejado ao longo do mesmo Cami
nho Novo - no sítio da Sebola (hoje Inconti
dência, município de Paraíba do Sul), no ar-
raial da Igreja Nova (Barbacena), na estala-
gem da \Targinha (Conselheiro Lafaiete) e no
sítio das Bandeiras (Ouro Preto).

O Caminho da Bahia

A abertura do grande caminho que leva
va, no final do século XVII e no seguinte, do
vale do rio das Velhas ao Recôncavo Baiano
não pode ainda ser estabelecida com preci-
são pela pesquisa histórica. Sabe-se que
imigrantes, escravos negros, mercadores e
boiadas que vinham do norte da Colônia, seja
pelo porto de Salvador, seja oriundos das ca-
pitanias nordestinas, já antes do século XVIII,
podiam se utilizar de uma extensa via que
nascia na "cidade da Bahia", seguia o curso
do rio Paraguaçu até a Vila de Rio de Con-
tas, para daí atingir as margens do São Fran-
cisco. Entre Malhada e Barra do Rio das \e
lhas (hoje o distrito de Guaicuí, pertencente
ao município de Várzea da Palma), o Canil
nho da Bahia acompanhava a margem direi
ta do São Francisco para seguir, depois, pelo
vale do rio das Velhas até a Vila Real do
Sabará.

Apesar de a rota estar mais ou menos
estabelecida, permanece nebulosa a sua ori-
gem - se teria sido obra de exploradores
paulistas avançando pelo sul ou, por outra,
resultado do avanço de criadores de gado
baianos e pernambucanos a partir do nordeste
da Colônia. O mais provável é que ambas as
ondas povoadoras tenham ocorrido simulta-
neamente.

A historia do Caminho da Bahia está in-
timamente vinculada à ação de pelo menos

Estátua da perna de
Tiradentes,

entre Conselheiro
Lofaiete e Ouro

Branco
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três grandes personagens da história colonial
mineira. Os exploradores e chefes mercená -
rios paulistas Matias Cardoso e Antonio
Gonçalves Figueira iniciaram, depois de ter-
minada a campanha contra os índios cariris
no Nordeste, o povoamento da enorme zona
então conhecida como a dos "currais da
Bahia". Foram dos primeiros criadores de
gado a se instalar no sertão mineiro, sendo
responsáveis pela fundação das fazendas que
mais tarde viriam a ser
Claro',, Jaíba e Bocaiúv,i.

Já o emboaba Manu \u i
va entre os primeiros colonos que chegai.
pelo norte à região do Alto São Francisco.
1-lá indícios de que tenha vindo como masca-
te no princípio do século XVIII, tendo logo
prosperado e se tornado proprietário de fa-
zendas de gado em Jequit-aí e na distante
Jacobina, além de lavras de ouro cru Cacté e
cm Catas Altas. Nunes Viana chegou a ad-
ministrar sesmarias que se estendiam por dez
quilómetros ao longo da margem direita do
São Francisco.

5

,:i•	.;

;

e o Caminho Novo na circulação mercantil.
Foi somente quando a cidade do Rio de Ja-
neiro se firmou efetivamente como o grande
entreposto da capitania das Minas Gerais que
o Caminho da Bahia perdeu em significação
cc n ( ) mica.

...	.

5

Interior da Capela de
Sanfona, em Arraial

Velho, Sabará

Pelo Caminho da Bahia formou-se, no
final do século XVII, uma das mais amplas
redes de circulação de mercadorias para a re-
giào das minas. Os criadores de gado dos rios
Sao Francisco e das Velhas puderam então se
consolidar como os responsáveis pelas gran-
des reservas da mercadoria que, juntamente
cm o escravo negro, as Minas Gerais mais
necessitavam: a carne bovina para a manu-
tenção da população dos arraiais, povoados e
vilas mineradoras.

O Caminho da Bahia era ainda o
descaminho do ouro. A expressão, que tem
hoje um sentido algo alegórico, tinha no sé-
culo XVIII um significado bem preciso. Pe-
los descaminhos se evitavam o pagamento de
quintos, direitos de entrada, direitos de pas-
agcm e de todos os outros tributos que pesa-

vam sobre a população envolvida com o con-
junto de atividades geradas pela mineração.
Iram os caminhos do contrabando.

Pelo menos nas três primeiras décadas do
século do ouro, o Caminho da Bahia, hoje o
menos conhecido e explorado dos caminhos
coloniais da região mineradora, liderou com
folga a concorrncia com o Caminho Velho

O Caminho ooro o Dktrit
Diarnant o.

O caminho existente nos séculos XVIII
e XIX entre Vila Rica e o arraial do Tijuco,
sede do Distrito Diamantino, constituía via
de amplitude regional. Pelo Caminho para
o Distrito Diamantino se fazia a ligação mer-
cantil entre o maior núcleo urbano da capi-
tania e o centro da região que, a partir da
terceira década do século XVIII, passou a
fornecer as pedras preciosas mais cobiçadas
cia época.

A descoberta do diamante na região do
Serro Frio e do Tijuco logo tornou o cami-
nho de acesso a ela o que podemos conside-
rar uma das vias regionais mais destacadas,
senão a mais, da capitania. Pelo Caminho para
o Distrito Diamantino se fez o abastecimen-
to da região diamantífera, o escoamento da
sua produção mineral e a imigração para a
zona. Os núcleos urbanos formados ás mar-
gens da estrada, não obstante, caracteriza-
ram-se sempre pelo baixo contingente
populacional, ao contrário das poderosas vi-
las do ouro. É possível que nesse aspecto te-
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Capela da Fazenda
da Borda do Campo,

em Antônio Carlos

Cavaleiros e
caminhantes na trilha

entre Ouro Preto e
Glaura, durante a
Expedição Spix e

Martius

nham influído decisivamente as severas res-
trições metropolitanas à imigração para o
Distrito Diamantino e à sua expansão eco-
nómica, medidas tomadas como forma de
reprimir a produção diamantífera e aumen-
tar o preço das pedras na Europa.Talvez por
esse relativo isolamento e pelas peculiarida-
des da região, a estrada entre Vila Rica e o
arraial do Tijuco ganhou em significado his-
tórico, representando o acesso a uma das re-
giões culturalmente mais expressivas do Es-
tudo de \linas Gerais.

contemporâneos

A redescoberta moderna dos caminhos
reais tem ensejado uma série de projetos e
ações voltados para a proteção e a recupera-
cão do seu patrimônio cultural, a sua explo-
ração econômica e a reafirmação da sua im-
portância histórica no contexto da sociedade
e da economia coloniais.

Uma das vertentes cm que têm trabalha-
cio governos e empresários interessados na
Estrada Real é a possibilidade de que a recu-
peração e a valorização dos caminhos reais
como patrimônio cultural possa ser a alavan-
ca para o seu desenvolvimento econômico,
que passaria especialmente pelo turismo e
pelas economias a ele associadas. Nessa pers-
pectiva têm atuado, de forma não necessaria-
mente integrada, órgãos e agências governa-
mentais, como a Secretaria de Estado do Tu-
rismo de Minas Gerais, o Senac/MG e a
Em b ra tu r.

A criação do Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento do Potencial Turístico da
Estrada Real, por meio da Lei n° 13.173, de
1999, regulamentada pelo Decreto n° 41.205,
de 2000, ambos do governo do Estado de
Minas Gerais, representou um esforço, no
âmbito da normatização legal, no sentido de
estimular o turismo na área mineira dos ca-
minhos reais.

É imprescindível, sem embargo, não per-
der de vista o enfoque municipal. Sem o
envolvimento das comunidades residentes ao
longo e no entorno das antigas vias, muito
POUCO se fará. O primeiro e decisivo passo é
atuar na proteção e recuperação do patri-

mônio cultural, açao que pode ser empreen-
dida por cada município na sua jurisdição.
Os municípios cortados pelas estradas reais
podem e devem investir na pesquisa e docu-
mentação do seu patrimônio e nas ações le-
gais para impedir a sua destruição, bem como
no fomento à operação turística, ação que
combina o poder público e a iniciativa priva-
da. A esses fatores se somam as organizações
não-governamentais, cujo papel é fundamen-
tal no sentido de despertar e mobilizar a co-
munidade para a importância das estrada
reais e do seu entorno.

O futuro dos antigos caminhos reais lira-
siieiros é, não obstante esse conjunto de pro-
jetos e ações, incerto. Há que se lidar com a
tendência predatória de muitos dos agentes
econômicos e entidades governamentais que
atuam nas regiões cortadas pelas estradas re-
ais. Fazendões coloniais são destruídos ou
largados à ação corrosiva do tempo, dos ele-
mentos naturais e do homem, dragas de ga-
rimpo corrompem o ecossistema nas zonas
diamantíferas, terrenos erodidos podem ser
vistos às margens dos caminhos, matas nati-
vas são substituídas pela monotonia agressi-
va dos eucaliptais e das pastagens, igrejas e
capelas seculares são "reformadas" ou mes-
mo demolidas para dar lugar a insípidos tem-
plos modernos. A consciência de preserva-
ção do patrimônio cultural e natural ainda
novidade no Brasil.

Somente um grande esforço coletivo, des-
centralizado e democraticamente organizado,
que envolva as comunidades das regiões cor-
tadas pelas estradas antigas, poderá salvar o que
restou dos caminhos de penetração e ocupa-
ção econômica do interior brasileiro. A ini-
ciativa das expedições de pesquisa e dos proje-
tos governamentais, privados e comunitários
que se seguiram representou um passo decisi-
vo. Espera-se, a partir daí, que caminhos reai'
se tornem paulatinamente referência cultural
para o povo brasileiro, cuja formação depen-
deu da ação secular de bandeirantes, escravos
índios e negros, mercadores, tropeiros e aven-
tureiros na abertura de picadas, trilhas e estra-
das no imenso interior brasileiro. O tema dos
caminhos transcende a história, a economia, a
geografia da ocupacao do cspaco. Está na base
da propri cufwi'.i Hiilea.
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