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Pretende-se analisar com este trabalho os desdobramentos da produção aurífera na zona 
da mineração ocorrida durante o século XVIII em Minas Gerais, para que se possa 
compreender o quão importante foi essa produção, tendo em vista o uso do espaço, o 
domínio e exploração sobre as jazidas naquela região. Faz-se necessário verificar o 
modo pelo qual a busca por metais preciosos, estimulada especialmente pelos mitos 
fundadores serviu para consolidar as “entradas” realizadas pelos colonizadores através 
das terras desconhecidas da colônia. O interesse dos europeus pelas riquezas minerais 
presentes em terras da recém-descoberta América não tinha limites. Em busca de ouro e 
de prata houve devastação, escravidão e morte. Os metais preciosos extraídos das terras 
americanas serviram para desenvolver a Europa, enriquecendo reinos, financiando 
expedições e favorecendo a acumulação de capital que mais tarde daria início ao 
processo de industrialização. Na contramão da facilidade que os europeus tiveram em 
encontrar metais preciosos na América Espanhola, as terras brasileiras demoraram dois 
séculos, após o descobrimento para “fornecer” tais riquezas aos portugueses. Em 
contrapartida, em menos de um século de extração (XVIII), a produção aurífera nas 
Minas superou a da Espanha em suas colônias durante os dois séculos anteriores, sendo 
que, Minas Gerais entrou para a história por ter a maior quantidade de ouro até então 
descoberta no mundo, extraída no menor espaço de tempo. A região mineradora 
observou um desenvolvimento rápido e intenso, fazendo com que surgisse toda uma 
configuração urbana em função da mineração. Os diversos núcleos de povoamento que 
apareceram em um primeiro momento, dispersos pelo território, começaram a se 
adensar conforme novos locais de extração eram descobertos e assim, novos povoados, 
arraiais, vilas e posteriormente cidades eram erigidos. Com isso, houve ainda todo o 
desenvolvimento trazido para a região pelas atividades subsequentes – comércio e 
agricultura. Portanto, o espaço usado do “ciclo do ouro” é fruto de um processo que 
percorreu a região das minas durante todo o século XVIII. Um espaço antes 
desconhecido tornou-se valorizado e bastante disputado, tanto pelos desbravadores que 
nele viam a possibilidade de descobrir riquezas, quanto pela Coroa, que se apoderou 
deste espaço quando constatou que ali havia mais que riquezas minerais.  
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Introdução 
 

Buscando analisar os desdobramentos da produção aurífera na zona da 
mineração durante o século XVIII, uma vez que a ocupação do interior das Minas 
Gerais ocorreu a partir da descoberta de novas jazidas, faz-se necessário compreender o 
quão importante foi essa produção, tendo em vista o uso do espaço e o domínio e 
exploração sobre as mesmas. A busca por metais preciosos, estimulada pelos chamados 



mitos fundadores1, foi de grande importância para consolidar as “entradas” dos 
colonizadores através das terras desconhecidas das colônias. Com o ouro na região das 
Minas Gerais não foi diferente.  Segundo Moraes (2008): 
 

Enfim, buscava-se uma terra de abundância ou dotada de recursos 
mágicos (como a “fonte da juventude”), mas principalmente aspirava-
se encontrar riquezas à flor do chão, tesouros prontos para serem 
apropriados. E essa imaginação fantástica animou expedições e 
contribuiu significativamente para o conhecimento dos espaços extra-
europeus, pois, motivado pelo mito, o colonizador adentrou-se nas 
hinterlândias de difícil acesso, embrenhou-se em florestas fechadas e 
atravessou desertos. Nesse sentido, pode-se concluir que os atrativos 
simbólicos imaginados atuaram fortemente na apropriação dos 
territórios coloniais, a conquista sendo impulsionada também por 
mitos e lendas (MORAES, 2008, p. 69). 

 
 O interesse dos europeus pelas riquezas minerais presentes em terras da recém 
descoberta América não tinha limites. Em busca de ouro e de prata houve devastação, 
escravidão e morte. De acordo com Galeano (2011), “em 1581, Felipe II, afirmou, [...] 
que um terço dos indígenas da América tinha sido aniquilado, e aqueles que ainda 
viviam eram obrigados a pagar tributos pelos mortos” (GALEANO, 2011, p. 63). 
 Os metais preciosos que custaram todas essas vidas serviram para desenvolver a 
Europa, enriquecendo reinos, financiando expedições e favorecendo a acumulação de 
capital que mais tarde daria início ao processo de industrialização. De acordo com 
Mandel (1969): 
 

Essa gigantesca massa de capitais criou um ambiente favorável aos 
investimentos na Europa, estimulou o “espírito empresarial” e 
financiou diretamente o estabelecimento de manufaturas que deram 
um grande impulso à revolução industrial. Ao mesmo tempo, contudo, 
a formidável concentração internacional de riqueza, beneficiando a 
Europa, impediu nas regiões saqueadas o salto para a acumulação de 
capital industrial (MANDEL, 1969 apud GALEANO, 2011, p. 51). 

 
 E ainda: 
 

A Revolução Industrial inglesa foi produto direto e unívoco do ouro 
brasileiro (Sombart apud Paula, 2000, p. 63). Balanço mais 
equilibrado, sem minimizar a inequívoca participação do ouro 
brasileiro na transferência da riqueza que marca as relações entre 
Portugal-Inglaterra (PAULA, 2000, p. 63). 

 
 
 Na contramão da facilidade que os europeus tiveram em encontrar metais 
preciosos na América Espanhola, as terras brasileiras demoraram dois séculos, após o 
descobrimento para “fornecer” tais riquezas aos portugueses (GALEANO, 2011).  

                                                           
1 Tais mitos foram essencialmente construídos a partir de elementos advindos do período de conquista e 
colonização da América e do Brasil. Os três principais elementos considerados “sagrados” são a natureza 
– a “visão do paraíso” assim chamada por Sérgio Buarque de Holanda – a história teológica providencial 
e profética e; o governante, símbolo da graça de Deus. Assim, as terras “descobertas” constituem 
invenções históricas e construções culturais. O Brasil, por sua vez, ao ser “inventado” como uma “terra 
abençoada por Deus” é construído em sua origem como um mito fundador (CHAUI, 2000, p. 57-58). 



Como já mencionado, a ocupação se iniciou no litoral do país, onde outras 
riquezas como o pau-brasil foram exploradas inicialmente. Apenas com as bandeiras, 
iniciadas pelos paulistas ainda no final do século XVII é que foram encontrados 
vestígios de ouro na Serra da Mantiqueira e no leito do São Francisco. Segundo 
Holanda (2000), “Fernão Dias não confirma nem nega a suspeita das minas. Diz apenas 
que vai aventurar ‘pellas informaçõens dos antigos’” (HOLANDA, 2000, p. 66). 
 Em contrapartida, em menos de um século de extração (XVIII), a produção 
aurífera nas Minas superou a da Espanha em suas colônias durante os dois séculos 
anteriores, sendo que, Minas Gerais entrou para a história por ter “a maior quantidade 
de ouro até então descoberta no mundo [...] extraída no menor espaço de tempo” 
(GALEANO, 2011, p. 81).  
 Deve-se destacar que: 
 

A cópia do ouro que as minas lançam de suas veias é infinita e o 
número de arrobas que dela se tiram, quase impossível saber-se, para 
poder computar-se; mas é sem dúvida o maior que costuma produzir a 
terra nas partes do mundo em que o sol as cria. É o ouro de grandes 
quilates, principalmente todo o que se tiram nas Minas Gerais (Ouro 
Preto) e algum dentro do mato que tem vinte e três quilates, vinte e 
três e meio. Vinte três e três quartos, chegando alguns a vinte e quatro 
(PITTA apud LIMA JÚNIOR, 1996, p. 58). 

 
 Além de extrapolar a produção aurífera que vinha acontecendo em colônias 
espanholas, a zona da mineração mineira atraiu um grande número de viajantes, 
exploradores e interessados em fazer fortuna. Galeano (2011) afirma que: “não menos 
de 300 mil portugueses emigraram para o Brasil durante o século XVIII”. Além dos 
europeus, chegaram às terras mineiras também os africanos escravos, mão-de-obra 
preciosa para a extração do ouro (GALEANO, 2011, p. 82). 

Sem mencionar os “baianos” ou “brasileiros do norte” e os próprios paulistas, 
que, considerando como “estrangeiros” os demais viajantes, envolveram-se na Guerra 
dos Emboabas, ocorrida pelo direito de exploração das recém descobertas jazidas de 
ouro. Segundo Paula (2000), “foi Minas Gerais, durante todos os séculos XVIII e XIX, 
a região mais urbanizada e populosa do Brasil” (PAULA, 2000, p. 34). 

A região da exploração do ouro observou um desenvolvimento rápido e intenso. 
O enriquecimento daqueles que se deslocaram para lá em busca das jazidas atraía cada 
vez mais “desbravadores” e, Vila Rica, a atual Ouro Preto, foi considerada a “Potosí do 
Ouro”, inspirada na Potosí verdadeira, localizada na Bolívia, que se desenvolveu devido 
à exploração da prata que era enviada à Espanha (ROMERO, 2004).  

O mito do Sabarabuçu ou Serra das Esmeraldas, por exemplo, colaborou com o 
engrandecimento da região de Vila Rica no que diz respeito às riquezas lá existentes. A 
busca pela “montanha das pedras verdes” iniciou-se em meados de 1550 com as 
“notícias levadas a Porto Seguro [...], pelos índios do sertão” (HOLANDA, 2000, p. 47).  

A partir daí, organizaram-se buscas saindo de São Paulo ou de Porto Seguro, na 
certeza de que “para as bandas do São Francisco” e “depois de transposta a 
Mantiqueira” se chegaria a Serra das Esmeraldas (HOLANDA, 2000, p. 47- 49). 

Assim, diferentemente de outras regiões do estado, como o Triângulo Mineiro 
ou Zona da Mata, que vieram a ser efetivamente ocupadas apenas no século XIX, a 
região da mineração conheceu esse processo pelo menos um século antes. Deste modo, 
segundo Paula (2000), “a realidade urbana e regional mineira terá vários momentos, 
cada qual configurado por uma estruturação-hierarquização, por um perfil de fluxos e 
interações” (PAULA, 2000, p. 42). 



Como se vê, além da amplitude do crescimento econômico e estrutural das 
cidades, houve ainda um boom populacional, transformando estas cidades em receptoras 
de aventureiros e fazendo-as vivenciar fenômenos sociais que antes não eram tão 
intensos. Segundo Romero (2004): 
 

A esperança de enriquecer descartava toda preocupação e homologava 
a condição dos brancos que incentivavam a exploração, feita às custas 
dos escravos negros, que trabalhavam e morriam aos milhares nas 
minas, como os índios no âmbito hispânico. Desperdício, jogo, 
prostituição, orgias e crimes marcaram a vida de Vila Rica 
(ROMERO, 2004, p. 131). 

 
A zona mineradora: espaço usado e urbanizado 
 
 Visto quão grandiosa foi a produção do ouro em Minas Gerais naquele período, 
vale ressaltar ainda como ela foi responsável por dinamizar as relações de um espaço 
antes inexplorado e desconhecido, com o litoral, centro de onde emanava o poder da 
Coroa e onde se faziam as “trocas” com a metrópole. Galeano (2011) afirma que, “[...] a 
‘idade do ouro’ de Minas Gerais transferiu para o Sul o eixo econômico e político do 
país e, a partir de 1763, fez do Rio de Janeiro, o porto da região, a nova capital do 
Brasil” (GALEANO, 2011, p. 82). 
 Não somente o Rio de Janeiro se beneficiou do “ciclo do ouro”, os arraiais e 
vilas que surgiram em função das jazidas descobertas, cresceram se desenvolveram e 
posteriormente foram elevadas à categoria de cidades, como o caso de Ouro Preto, uma 
das mais importantes cidades da zona da mineração, que obteve sua ‘elevação’ em 1711 
(FONSECA, 2011). 
 Assim como Ouro Preto, Sabará, São João d’El Rei, Ribeirão do Carmo (atual 
Mariana) dentre outras que também se elevaram posteriormente à categoria de cidade, 
estas também concentraram suas riquezas e foram relevantes para a produção da época. 
Como salienta Santos (1986), “os lugares possuem situações especificas em relação à 
divisão territorial do trabalho na escala nacional, num dado momento” (SANTOS, 1986 
apud CASTILLO; FREDERICO; 2010). 

Desta feita, tanto Ouro Preto como as demais cidades tiveram importante função 
na economia do ouro e na organização do espaço como ele se apresentava no período. 
Afinal, desde a descoberta das jazidas, passando pela instalação dos arraiais e vilas, até 
a elevação à categoria de cidade, os lugares e sua participação no “circuito espacial da 
produção” (SANTOS, 1986), foram fundamentais para o surgimento e o apogeu do 
“ciclo do ouro”. 

Pode-se, portanto, falar em uma “região” da mineração, constituída por 
caminhos e paradas que conjuntamente determinaram um “circuito espacial da 
produção”. Região esta, vista como “homogênea”, já que, integra um território com 
características similares, tais como, a produção ali existente – neste caso, a extração do 
ouro. Jacques Boudeville (1983) afirma que a região homogênea corresponde ao espaço 
contínuo em que cada uma das partes que o constituem apresentem características que 
as aproximam umas das outras. (JACQUES BOUDEVILLE apud ANDRADE, 1983, p. 
45). 

A região mineradora compunha juntamente com as terras do Rio das Velhas, Rio 
das Mortes, Ribeirão do Carmo e Minas Gerais do Ouro Preto, em 1709, a Capitania das 
Minas Gerais, sendo administrativamente autônoma, porém, compartilhando com a 
Capitania de São Paulo, o mesmo Governador (LIMA JÚNIOR, 1996). 



Nesse contexto, deve-se destacar a participação de Vila Rica, a atual Ouro Preto, 
no circuito da extração do ouro. Como mencionado anteriormente, Vila Rica, 
juntamente com Vila Real do Sabará e Ribeirão do Carmo, foram as três primeiras 
municipalidades criadas em 1711. De modo que, a elevação destas vilas à categoria de 
cidade se deveu à importância dos núcleos mineradores existentes na primeira metade 
do século XVIII, ao longo da Serra do Espinhaço. (FONSECA, 2011, p. 33-34). 
Machado (1996) descreve Vila Rica como sendo: 

 
[...] um distrito onde sempre foi e é geral o ouro em toda a terra, 
caudal que lhe deu o nome de Minas Gerais, se agregou e continua o 
maior concurso e da gente mais nobre em qualidade, e riqueza de todo 
âmbito das Minas; parte, assiste nos recôncavos das lavras de ouro; e 
fazendas de agricultura; parte em duas Vilas, uma intitulada Ribeirão 
do Carmo, outra que tem o nome de Vila Rica, situada no centro de 
todas as minas [...]. Nesta Vila, habitam os homens de maior 
comércio, cujo tráfego e importância excede, em comparação, o maior 
dos maiores homens de Portugal a ela como porta, se encaminham e 
recolhem grandiosas somas de ouro de todas as Minas (MACHADO 
apud LIMA JÚNIOR, 1996, p. 79). 

 
 Em oposição a este cenário, há que se considerar a Vila Rica do Ouro Preto, 
marcada pela selvageria e atraso do final do século XVII, fazendo com que aquela 
região fosse temida e desinteressante aos olhos de quem ali chegava. Como relata Lima 
Júnior (1996), se não fosse “o ouro que saía daquela terra com tanta fartura que 
ninguém pensava em permanecer naquele inferno, mais do que o tempo de enriquecer 
em poucos dias” (LIMA JÚNIOR, 1996, p. 65).  
 A priori, Vila Rica, vista a riqueza inesgotável ali encontrada, foi denominada 
Minas Gerais do Ouro Preto e, segundo Lima Júnior (1996) a região 
 

compreendia a imensa serra e seus vales que começava nos 
contrafortes do Maracujá, abaixo do local onde hoje se situa o arraial 
de São Gonçalo do Amarante, até as cabeceiras do rio das Velhas em 
São Bartolomeu; as vertentes de um lado e outro da atual serra do 
Ouro Preto, todo o maciço do Itacolomi, estendendo-se até o Itatiaia e 
Ouro Branco, sendo o epicentro dessa imensa região o vale do Tripuí. 
Toda a região do rio das Velhas, cujo núcleo principal se formara em 
Sabará, tomara o nome do rio e se desenvolvia por um imenso sertão 
(LIMA JÚNIOR, 1996, p. 64). 

 
Anos mais tarde, com a criação da Capitania por meio da Carta Régia de 1709, 

Minas Gerais passou a designar todo o território que compreendia os locais de 
descobrimento do ouro, e não somente Ouro Preto. Porém, Vila Rica destacava-se 
diante dos demais arraiais e vilas que ali foram criados, nas palavras de Francisco 
Tavares de Brito (1996): 
 

Entre montanhas de imensa altura e delas rodeadas em forma que a 
vista se não pode estender por quebrada alguma, se levantou esta Vila 
e, suposto que abatida pela profundidade em que está situada a maior 
parte dela, mais soberba e opulenta que todas, assim pela frequência 
dos comerciantes como pela fiança de suas minas, mormente da 
inacessível serra desta Tapanhuacanga, em cujas fraldas se encosta e 
descansa, a qual serra é um Potosi de ouro, mas por falta de água no 
verão não enriquece todos os que nela mineram, suposto que os 



remedia (FRANCISCO TAVARES de Brito apud LIMA JÚNIOR, 
1996, p. 77). 
 

 
Mesmo a partir de 1750, quase meio século depois da criação da capitania de 

Minas Gerais, quando a economia do ouro já dava sinais de declínio, Vila Rica ainda se 
manteve como um “importante entreposto de mercadorias vindas de diversas zonas 
mineiras, de outras capitanias ou mesmo da metrópole” (FONSECA, 2011, p. 35). Ou 
seja, além de importante local de extração do ouro e de passagem obrigatória para 
escoar a produção, Vila Rica também foi fundamental para a circulação de mercadorias 
e para o desenvolvimento do comércio na região.  

Assim, acabaram surgindo novos arraiais, principalmente no sul da capitania de 
Minas Gerais, povoamentos que estavam ligados de alguma forma à zona da mineração 
e também ao comércio que se desenvolvia. Muitas dessas localidades compunham o 
caminho que desde o final do século XVII ligava Ouro Preto – e posteriormente 
Diamantina – aos portos do Rio de Janeiro. Atualmente, esse caminho que outrora fora 
incerto e composto basicamente por “picadas” abertas no sertão, configura a chamada 
“Estrada Real”, que apenas recentemente vem sendo valorizada como rota turística 
pelos governos mineiros. (FIGURA 1) 
 



 
Figura 1: Estrada Real 
Fonte: www.mg.gov.br 



 
 
 
 Desta feita, a região da mineração em Minas Gerais, composta pelos municípios 
de Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João Del Rei, Caeté, Pitangui, Serro, Diamantina, 
Minas Novas (PAULA, 2000, p. 41), como se pode observar na FIGURA 2, compôs no 
século XVIII uma “rede” urbana estruturada que sustentou a produção aurífera, 
permitindo que além da extração e comercialização do ouro, atividades paralelas como 
agricultura, pecuária e comércio se desenvolvessem e ganhassem destaque.  
 

 
Figura 2: Mapa da Província de Minas Gerais no final do século XVIII 

Fonte: minasancestrais.blogspot.com.br 
 
 

Essa “rede” composta pelos municípios acima citados e por tantos outros que 
foram sendo fundados ao longo do caminho na medida em que novas jazidas eram 
descobertas (fosse no Caminho dos Diamantes, do Sabarabuçu, no Caminho Novo ou 
no Caminho velho, como observa-se na Figura 1), possuía um desenho de ocupação 
denominado “bacia de drenagem”, que, segundo Moraes (2008), ocorre quando “um 
eixo de circulação central ramifica-se por caminhos que vão buscar as zonas de 
produção, e este eixo tem por destino um porto [...] que articula os lugares drenados 
com os fluxos do comércio ultramarino” (MORAES, 2008, p. 68).  

 



E ainda: 
 

Obviamente, a pureza maior desse modelo é encontrável nas áreas 
com estruturas produtivas criadas pelo colonizador, pois onde ele se 
apropria de estruturas preexistentes deve assumir a espacialidade nelas 
consolidada. Quanto mais ampla a área de drenagem e quanto mais 
intenso o fluxo praticado, maior será a importância do porto de 
referência na hierarquização dos lugares coloniais no interior de cada 
império (MORAES, 2008, p. 68). 

 
 

Esse processo pode ser observado nos caminhos traçados pelos desbravadores na 
região da mineração, afinal, a mesma compunha um espaço novo a ser descoberto e 
apropriado. A Coroa pôde, então, ocupá-lo e ordená-lo conforme lhe convinha, 
direcionando os fluxos e a produção para os portos de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao 
adentrar nestes novos espaços e ao se deparar com indígenas e uma natureza 
praticamente intocada, inicia-se a colonização efetiva do local numa relação direta entre 
“sociedade-espaço”, em que os nativos dos lugares onde se realiza a expansão são 
“atributos do próprio espaço, uma sorte de recurso natural local” (MORAES, 2008, p. 
68).  

Desta feita, o que a terra ocupada tem a oferecer, seja mão-de-obra ou recursos 
naturais preciosos, são requisitos primordiais para que a instalação dos colonizadores 
ocorra. “O devassamento e a apropriação de novas terras aparece como um dos 
componentes constantes dos processos de colonização, os quais têm assim um caráter 
extensivo intrínseco” (MORAES, 2008, p. 68). Apropriação esta que, assim como 
ocorreu quando da descoberta de jazidas no interior de Minas Gerais, provocou 
mudanças consideráveis e irreversíveis no espaço onde elas se localizavam.  

Além do surgimento progressivo de arraiais e vilas, constituídos pelos viajantes 
e desbravadores da região, e das próprias mudanças estruturais na sociedade da época, o 
“sertão” ainda inexplorado ganhou novos contornos e utilizações. Segundo Fonseca, 
(2011): 
 

[...] ao final do século XVII, as imensas extensões de terra ao norte do 
rio Grande (afluente do Paraná), onde os bandeirantes descobriram as 
primeiras jazidas de ouro, eram designadas por um único nome: sertão 
dos Cataguases. Porém, à medida que ela é explorada e colonizada, 
essa superfície lisa e homogênea ganha “asperezas” e contornos 
mais distintos, passando a abrigar marcos espaciais com 
denominações próprias, e subdividindo-se em partes cada vez menores 
e mais claramente delimitadas (FONSECA, 2011, p. 74, grifos 
nossos). 

 
 
 Como se vê, a própria presença do homem em um espaço antes inexplorado 
deixou marcas que antes não estavam ali presentes. Ademais, havia ainda a necessidade 
de encontrar cada vez mais jazidas para sustentar um novo modo de vida que surgia, 
transformando a paisagem definitivamente. 

Há ainda, toda uma configuração urbana que surgiu em função da zona da 
mineração. Os diversos núcleos de povoamento que apareceram em um primeiro 
momento, dispersos pelo território, começaram a se adensar conforme novos locais de 
extração eram descobertos e assim, novos povoados, arraiais, vilas e posteriormente 
cidades eram erigidos (PAULA, 2000, p. 41). 



 Núcleos estes, que imprimiram em um espaço antes desconhecido marcas 
próprias, resultado de um processo de urbanização iniciado pela mineração e continuado 
até os dias de hoje. Houve ainda todo o desenvolvimento trazido para a região pelas 
atividades subsequentes – comércio e agricultura. Constituindo assim, uma “rede” de 
núcleos urbanos que modificou o espaço da zona da mineração, determinando para esta 
“região” fluxos específicos de pessoas e mercadorias.  

Quaisquer que fossem a natureza das “asperezas” deixadas naquele espaço, elas 
foram fundamentais para “determinar a criação de novas unidades territoriais e a (re) 
definição dos seus limites” (FONSECA, 2011, p. 87). Considera-se aqui, a definição 
formulada por Santos (1988): 
 

As rugosidades nos oferecem, mesmo sem tradução imediata, restos 
de uma divisão de trabalho internacional, manifestada localmente por 
combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho 
utilizados (...). O espaço, portanto é um testemunho; ele testemunha 
um momento de um modo de produção pela memória do espaço 
construído, das coisas fixadas na paisagem criada (SANTOS, 1988, p. 
138). 
 

As “rugosidades espaciais” do “ciclo do ouro” apareceram como sendo os frutos 
das diversas intervenções dos desbravadores, desde as “picadas” que foram abertas para 
adentrar no terreno, passando pelas estradas – que se tornaram necessárias para 
transportar pessoas, alimentos, e a própria produção – até a instalação dos primeiros 
arraiais e vilas da região do ouro. 

Todas essas intervenções correspondem àquilo que Moraes (2008) classificou 
como sendo um processo de valorização do espaço. Processo este resultante do trabalho 
humano que à medida que ocorria, agregava valor e resultava em formas específicas. 
Segundo o autor: 
 

Toda sociedade para se reproduzir cria formas, mais ou menos 
duráveis, na superfície terrestre, daí sua condição de processo 
universal. Formas que obedecem a um dado ordenamento 
sociopolítico do grupo que as constrói, que respondem funcionalmente 
a uma sociabilidade vigente a qual regula também o uso do espaço e 
dos recursos nele contidos, definido seus modos próprios de 
apropriação da natureza (MORAES, 2008, p. 41). 

 
Desta feita, durante o “ciclo do ouro” o processo não foi diferente. A paisagem 

foi modificada no princípio, segundo os interesses dos bandeirantes, ligados ou não à 
Coroa Portuguesa, que foram em busca de riquezas e mão-de-obra. E, posteriormente, o 
espaço foi novamente alterado e organizado conforme as ordens advindas do governo, 
quando o mesmo interessou-se em “ocupar” e ordenar aquele vasto território.  

Assim sendo, a paisagem torna-se a expressão daqueles que a podem controlar, 
modificar e alterar. O espaço vivenciado cria “rugosidades que duram mais que 
estímulos e objetivos que lhes deram origem”. Como já dito, o espaço possui 
rugosidades que antecedem a ação humana, espaço este “produzido e herdado”, 
possuindo formas pretéritas com “estoques de valor concentrados pontualmente na 
superfície da Terra” (MORAES, 2008, p. 41). 

O processo de aproveitamento do espaço perpassa por três etapas, segundo 
Moraes (2008): apropriação dos meios naturais, transformação destes meios e 
reapropriação dos mesmos, já transformados. Os lugares, como é o caso das vilas e 



arraiais da região mineradora do século XVIII, são resultado da apropriação das 
condições naturais oferecidas nesses locais, chamadas por Moraes (2008) de 
“vocações”. Após o descobrimento das minas e a “apropriação” das mesmas como 
fontes de riqueza, iniciou-se o processo de transformação da natureza e do espaço como 
ele se encontrava. E, por fim, houve a “reapropriação” daquilo que já havia sido 
transformado, quando a Coroa interessada em controlar a região, iniciou um processo de 
reorganização daquele espaço.  

Desta feita, deve-se considerar a produção do espaço em todos os seus aspectos, 
como sendo primordial para se compreender o valor que o mesmo possui, bem como, a 
lógica que o ordenou e configurou seu arranjo territorial. Há que se ressaltar ainda que, 
“o espaço produzido só é explicável em função do processo que o engendrou, e a forma 
criada só se revela pelo seu uso social a cada momento” (MORAES, 2008, p. 43). 

 
Conclusão 
 

Portanto, o espaço usado do “ciclo do ouro” é fruto de um processo que 
percorreu a região das minas durante todo o século XVIII. Um espaço antes 
desconhecido tornou-se valorizado e bastante disputado, tanto pelos desbravadores que 
nele viam a possibilidade de descobrir riquezas, quanto pela Coroa, que se apoderou 
deste espaço quando constatou que ali havia mais que riquezas minerais. Enfim, toda 
uma organização em função da extração do ouro, uma paisagem modificada e, uma 
população que ordenou e deu um “uso social” para aquela região.  
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