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“Consideração aos merecimentos de Henrique Lopes de Araújo”: notas 

preliminares sobre a história de um potentado mineiro (1711-1733) 
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Este trabalho aborda a trajetória pessoal e a atuação política de um potentado 

mineiro que, durante as três primeiras décadas do século XVIII, envolveu-se nos 

principais conflitos sucedidos na turbulenta Vila Rica de Ouro Preto, sede da capitania 

de Minas Gerais após 1720. Este poderoso comerciante, minerador e proprietário de 

escravos irá se notabilizar por sua ação política sempre obediente aos objetivos do 

governo colonial português, tomando partido, por exemplo, nas polêmicas sobre a 

fixação da taxa do quinto do ouro, a partir de 1715, e na contenção de revoltas e motins, 

tais como a malograda tentativa de levante escravo em 1719 e a Revolta de Vila Rica 

em 1720. Além disso, este potentado se destacará como provedor da residência oficial 

dos governadores de Minas Gerais, tendo mandado construir o Palácio Velho de Ouro 

Preto, onde residiram, entre 1717 e 1734, os generais Conde de Assumar, Dom 

Lourenço de Almeida e o Conde das Galvêas.  

Seu nome era Henrique Lopes de Araújo. Reinol natural da vila Alhandra, 

pequenina povoação, de origem medieval, formada por camponeses e pescadores, 

pertencente à Freguesia da Vila Franca de Xira, nas proximidades de Lisboa, à beira do 

Tejo, Henrique teve trajetória obscura em Portugal. Seu nascimento deve ter ocorrido 

por volta das décadas de 60 ou 70 do século XVII, pois em 1717 já apresentava idade 

avançada, talvez superior a cinqüenta anos. Há informação de que fora uma criança 

abandonada, que, a certa altura, conseguiu padrinho, tornando-se caixeiro viajante na 

vida adulta.
1
 Pode ter crescido em sua terra natal, pois ali contraiu matrimônio, em data 

desconhecida. Também se ignora o momento de sua vinda para o Brasil. Possivelmente 

integrou as primeiras levas de aventureiros que chegaram à região das minas em fins do 
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século XVII ou princípio da centúria seguinte. Sua presença em Ouro Preto era tida por 

pioneira. Sabe-se, por outro lado, que, para os padrões do Antigo Regime, sua origem e 

estirpe pessoais eram popularíssimas. Há notícia de que, ao chegar às minas, atuara 

como taverneiro.
2
 

Um relato anônimo do Códice Costa Matoso, que descreve a paisagem 

desoladora e pobríssima dos primeiros anos de Ouro Preto, menciona a presença da 

personagem em Antônio Dias. Segundo o informante, o primitivo arraial de Vila Rica 

do Pilar “não tinha mais moradores que o coronel Francisco do Amaral e seu sobrinho 

Bento do Amaral, a igreja eram quatro forquilhas, forrada de esteiras de taquara e 

coberta de palha”. Já no arraial vizinho de Antônio Dias “só havia um corte de carne de 

um homem chamado Henrique Lopes”.
3
 

Pois o açougue abriu-lhe as portas da fortuna. Durante a década de 1700, 

Henrique Lopes cumpriu as promessas do eldorado: enriqueceu nas atividades 

comerciais e extrativas. Em 1711, já detinha status de indivíduo principal de Ouro 

Preto, assinando, junto ao governador dom Antônio de Albuquerque e outros 22 homens 

bons, o termo de criação de Vila Rica – aparentemente, o primeiro documento por ele 

exarado nas Minas.
4
 Possuía propriedades agrícolas em Bom Sucesso, nas proximidades 

de Padre Faria, onde mantinha madeiras de corte e “frutos que tinham e produziam, 

como eram bananas, milho e outras plantas” (CARVALHO, 1924: 339-352); e, 

principalmente, lavras, faisqueiras e terras minerais em Antônio Dias. Era senhor de, 

pelo menos, 45 cativos, segundo lista de 1718, constituindo-se em um dos principais 

proprietários de escravos de Vila Rica (MATA, 2006). 

Suas casas de Antônio Dias estavam isentas de impostos junto à câmara e 

“nunca pagaram foro por serem feitas pelos primeiros povoadores destas Minas, tempo 

em que ainda não havia Senado”.
5
 Nesta época, alcançou distinção hierárquica, 

empossado no cargo de capitão-mor das ordenanças de Ouro Preto. Sua carta-patente foi 
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3 NOTÍCIAS do que ouvi sobre o princípio destas Minas. Códice Costa Matoso. Coleção das Notícias 

dos primeiros descobrimentos das minas na América que fez o doutor Caetano da Costa Matoso 

sendo ouvidor-geral das do Ouro Preto, de que tomou posse em fevereiro de1749, & vários papéis. 
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concedida a 23 de dezembro de 1713, por dom Brás Baltasar da Silveira. O documento 

dizia que, tendo em vista a conveniência de prover-se o posto de capitão-mor em Vila 

Rica e sua comarca, “em pessoa em que concorram merecimentos, nobreza e 

capacidade”, nomeava-se, assim, a Henrique Lopes de Araújo, na certeza de que “em 

tudo o de que o encarregar procederá com grande satisfação”. A patente tinha duração 

de três anos. O general ainda recomendava aos soldados das ordenanças total obediência 

a seu superior.
6
 Em abril de 1714, foi indexada ao corpo das ordenanças a tropa de 

auxiliares de Antônio Dias, comandada por Paulo Borges, que passa à sujeição do 

capitão-mor.
7
    

A patente lhe foi renovada por dom Pedro de Almeida, o Conde de Assumar, e, 

mais tarde, já na década de 1720, por dom Lourenço de Almeida.
8
 Henrique Lopes 

logrou transformar-se, enfim, depois de sua ascensão material e simbólica nas Minas, na 

figura do potentado mineiro, enriquecido pela Fortuna e nobilitado por seu poder e 

representatividade locais.  

A organização corporativa da sociedade e da monarquia portuguesas durante a 

Época Moderna ensejou, nos domínios coloniais, a projeção do modelo corporal 

hierárquico, recriado nos diferentes microcosmos sociais da América Portuguesa, 

obedecendo às particularidades de cada região.
9
 Este modelo ganhava coerência no 

estabelecimento de extensas redes clientelares, que prometiam ligar por laços de 

proteção, vassalagem e submissão o mais miserável súdito à cabeça da monarquia, o rei 

e sua Corte.
10

 Durante a primeira metade do século XVIII, a figura do potentado adquire 

papel matricial na caracterização da sociedade, na delimitação de poderes e na 

materialização da economia mineira, além de condicionar o estabelecimento de redes de 

sociabilidade e de clientela, travadas entre grupos sociais locais e imperiais.  

Diferentes atributos pessoais, sociais e econômicos preenchiam, por vezes de 

                                                           
6 APM, SC 09, fl. 73; Revista do Arquivo Público Mineiro (RAPM), v. 21, 1927, p. 585; Atas da Câmara 

de Vila Rica. Anais da Biblioteca nacional, v. 49, 1927, p. 297.  

7 APM, SC 09, fl. 20. CARTA passada a Henrique Lopes de Araújo. 06 abr. 1714. 

8 RAPM, v. 4, 1899, p. 103-105.  

9 XAVIER Ângela Barreto & HESPANHA, Antônio Manuel. “A representação da sociedade e do poder”. 

In: Antônio Manuel Hespanha (coord.) História de Portugal, v. 4. O Antigo Regime. Lisboa: 

Estampa, 1993, p. 121-155. 

10 XAVIER Ângela Barreto & HESPANHA, Antônio Manuel. “As redes clientelares”. In: Antônio 

Manuel Hespanha (coord.) História de Portugal, v. 4. O Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1993, p. 

381-392. 
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forma contraditória, a figura dos potentados. Igualmente, as relações que mantiveram 

com o Estado imperial e com a burocracia portuguesa variaram conforme casos 

individuais e circunstâncias políticas específicas. Durante as primeiras décadas do 

século XVIII, quando se desbravavam as paragens auríferas, desempenharam função 

que, via de regra, foi aproveitada pela metrópole. Contando com modestos aparatos 

burocráticos e militares instalados no interior das minas, a coroa quase sempre delegou 

aos poderosos locais não só a responsabilidade pela expansão e vigilância dos distritos 

descobertos, mas também lhes imputou atributos de segurança, como mantenedores da 

ordem social e com poderes de tutela sobre as populações locais. Em geral, estas 

responsabilidades fizeram-se acompanhar de títulos hierárquicos ou, mais comumente, 

patentes militares, concedidas pelo rei ou seus prepostos aos principais vassalos 

coloniais.    

Não obstante, o poder concentrado nas mãos daqueles indivíduos nem sempre se 

ajustou à vontade real. Os primeiros quarenta anos da colonização viram pulular 

conflitos políticos, muitas vezes seguidos por revoltas armadas, que opuseram 

administradores à população local, esta quase sempre encabeçada por poderosos e 

régulos, que, utilizando-se de escravos e dependentes, agitavam o cotidiano turbulento 

das primeiras vilas e localidades de Minas. Dentre os muitos potentados eternizados 

enquanto figuras rebeldes à administração portuguesa, contaram-se, por exemplo, 

Manuel Nunes Viana, Manuel Rodrigues Soares, Domingos Rodrigues do Prado 

(importantes protagonistas da Guerra dos Emboabas e também dos motins ocorridos 

durante a década de 1710) e Pascoal da Silva Guimarães (principal cabeça da Revolta 

de Vila Rica) – embora todos eles também tenham desempenhado em suas trajetórias 

atividades servis à delegação régia.  

Seja como for, a verdade é que, se a função rebelde pôde despontar em inúmeras 

ocasiões, a cooptação ou, pelo menos, a cooperação entre coroa e potentados 

predominou amplamente, enquanto norma de atuação política da elite mineira juntos aos 

órgãos do incipiente aparelho burocrático imperial.  

E, de fato, o capitão-mor Henrique Lopes de Araújo incluiu-se no grupo de 

poderosos locais que correspondeu amigavelmente às solicitações imperiais. A certa 

altura, sua folha corrida, que elencava os serviços prestados à monarquia, tornou-se 

longa e significativa. Durante os governos de dom Brás Baltasar da Silveira (1713-
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1717) e do Conde de Assumar (1717-1720), o potentado se envolvera nas principais 

contendas políticas ocorridas em Vila Rica, sempre atuando em prol dos interesses 

metropolitanos. Em 1715, por exemplo, participou das polêmicas acerca da proposta da 

cobrança dos quintos por bateias. Enquanto membro da junta deliberativa votou 

favoravelmente à vontade real, não obstante o veto imposto pela maioria dos homens 

bons. Em 1719, quando rompeu o boato de que uma revolta escrava planejava irradiar-

se pelas Minas, o capitão-mor encabeçou as medidas de precaução a serem adotadas 

contra o levantamento cativo (GASPAR, 2008). Na revolta de Vila Rica, em 1720, 

desempenhou papel de relevo junto ao partido pró-governo, ao lado de Assumar, 

auxiliando-o na repressão do distúrbio, com seus 50 escravos armados. 

Por conta de sua fidelidade aos governadores de Minas, em 1721, dom Lourenço 

de Almeida solicitava junto ao monarca a concessão do Hábito da Ordem de Cristo, que 

deveria laurear o capitão-mor.
11

 O governador assim se referiu aos sucessos do 

potentado:  

tendo consideração aos merecimentos de Henrique Lopes de Araújo [...] sendo uma das pessoas 

que no primeiro ajuste que se fez dos quintos nestas Minas, por d. Brás Baltasar da Silveira, se 

houve com um conhecido zelo da Fazenda Real; e a todas as diligências de que o dito governador 

o encarregou, pertencentes ao serviço de S. Maj., deu inteiro cumprimento não só com a sua   

pessoa,   mas  com  seus  escravos  armados, sem reparar na perda do serviço deles; sucedendo a 

alteração de gente armada querendo expulsar o ouvidor geral, que então servia o dr. Manoel 

Mosqueira da Rosa, foi a única pessoa que seguiu o partido deste ministro, oferecendo-se a 

defendê-lo contra todo o poder dos sublevados, de que resultou inimizar-se com todos eles; e na 

ocasião em que S. Maj. ordenou se pagassem os quintos por bateias, ser um dos que votaram na 

junta que se fez nesta Vila Rica, que se executassem as ordens de S. Maj. e com o mesmo zelo se 

houve em todas as mais juntas que se fizeram para aumento da Fazenda Real; e nas cobranças 

dos quintos mandando os seus oficiais a fazê-las com grande cuidado e diligência; e suspeitando-

se que os negros destas minas se queriam sublevar, em quinta-feira maior do ano de mil 

setecentos e dezenove, contra os homens brancos para os destruir, e sendo preciso toda cautela 

por todas as vilas e arraiais, se recomendou ao dito capitão maior a tivesse também nesta vila, em 

cuja guarda teve o dito capitão maior grande vigilância e prevenção, fazendo que todas as 

companhias de ordenança estivessem em  armas de corte, que se desvaneceu o horroroso intento 

dos ditos negros, ficando por então as menos [mais?] sossegadas e livres de tão grande ruína, que 

as ameaçava; e acontecendo sublevarem-na todos os moradores desta vila induzidos por outras 

pessoas principais de dentro e fora dela, com o fim de impugnarem a fatura das casas da 

fundição, lhe saiu ao encontro a capacitá-los e reduzi-los ao sossego e obediência, que deviam a 

Sua Maj.; mandando ao mesmo tempo pôr guardas à cadeia desta vila e aos quintos reais, 

obrando em tudo tão zelosa e destemidamente nestas ocasiões e na em que aprendeu o mesmo 

povo, que esteve em termos de ser morto por ele pela constância e fidelidade com que seguia o 

partido do conde governador e do serviço de S. Maj.; e pôr se pronto com os seus negros armados 

e ir dar calor e executar as prisões, que se fizeram aos cabeças destes amotinados, no que 

mostrou muito valor e resolução por serem feitas dentro da mesma vila amotinada, sendo que em 

poucas pessoas deste país se achou igual fidelidade, valor e zelo do serviço de S. Maj. como a do 

dito capitão maior, o qual em todas as mais diligências, como foi na prisão de Silvestre Cont.e, e 

acomodação da contenda que houve no sítio dos carijós: prendendo uma das pessoas revoltosas 
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trazendo-a à presença do conde governador, obrou em tudo com grande acerto e fidelidade, valor 

e zelo do serviço de S. Majestade como melhor consta de todas as suas certidões, e por confiar 

dele que em tudo o de que vem carregar servira com o mesmo bom procedimento; e outro se ser 

mais conveniente, que continue no exercício do posto assim para o sossego desta Vila Rica como 

para a boa execução das ordens de S. Majestade e por não haver outra nenhuma pessoa com 

igual capacidade para bem o servir [...]
12

  

 

O abastado minerador possuía diversas casas em Antônio Dias. Em uma delas, 

fixou sua própria residência, que deve ter sido erguida no momento de sua chegada aos 

veios de Ouro Preto, possivelmente na primeira década do século XVIII. Durante o 

período de governo de dom Brás Baltasar da Silveira (1713-1717), ao que tudo indica, 

mandou construir um novo prédio, com a finalidade de doá-lo à residência dos 

governadores e capitães-generais da capitania.  

Esta informação parece confirmar-se no relato de viagem, escrito por um 

anônimo, que descreve a trajetória de dom Pedro de Almeida, o Conde de Assumar, do 

Rio de Janeiro até Vila Rica e Ribeirão do Carmo, em 1717, a fim de tomar posse do 

governo da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Segundo o relator, a primeiro de 

dezembro daquele ano, chegando a comitiva à Vila Rica, foi dom Pedro cear à casa do 

capitão-mor. A descrição do jantar é curiosa e traz dados importantes sobre a edificação 

(e as motivações embutidas em sua razão de ser). São mencionadas ainda impressões 

sobre a personalidade de seu construtor e também sobre a forma como o mesmo era 

visto pelo autor do relato.  

Tornou sua exa. [dom Pedro de Almeida] a montar a cavalo para ir jantar à casa do capitão-mor 

Henrique Lopes, o qual para esta ocasião fez umas casas, que lhe custaram mais de três arrobas 

de ouro, só a fim (como dizem muitos) de que sua exa. lhe confirmasse a sua patente. Podendo 

com menos dispêndio ficar airoso, se tinha crido a muitas pessoas, que o aconselhavam, dizendo-

lhe que hospedasse a sua exa. nas casas em que morava, e que em lugar de três arrobas que havia 

de gastar, que pusesse uma por fruta na mesa; mas não puderam acabar com ele isto; por que é 

incapaz de se lhe dar conselho e aceitá-lo. Comprou também para esta função três negros 

choromeleiros, que até custaram quatro mil cruzados. As casas estavam muito bem ornadas com 

cortinas nas portas de damasco carmezim e as cadeiras e cama do mesmo; e todos estes aparatos 

deu a sua exa. por adorno do seu Palácio da Vila do Ribeirão. Vestiu seis negros para pajens, e os 

quatro choromeleiros de pano berne, forros de espernegam da mesma cor; e no primeiro dia que 

chegou sua Exa. apareceu com três vestidos e pela noite com um de pano negro, ricos todos, mas 

no seu mal e desproporcionado feitio pareciam uns trapos; sempre andou com um colar no 

chapéu e seu broche, e finalmente tão ridículo em tudo que era o objeto de sua exa. É natural de 

Alhandra, e casado na mesma vila. No seu princípio, foi taberneiro e hoje se acha rico, sem filho, 

nem filha, que o herde, e ele já de uma idade avançada.
13

 

                                                           
12 RAPM, v. 4, 1899, p. 103-105. 

13 RPHAN. n. 3, 1939, p. 314-15. Choromeleiros eram tocadores de Choromela ou charamela, instrumento 

de sopro. Veja-se MONTEIRO, Mauricio. “Música e Mestiçagem no Brasil”. Artigo disponível na 

Internet. Endereço Eletrônico:   http://nuevomundo.revues.org/index1626.html#ftn2.  Acesso: 

09/02/2009.  

http://nuevomundo.revues.org/index1626.html#ftn2
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Embora nutrisse aparente antipatia pela figura do capitão, o escrevente realça 

elementos políticos e culturais significativos, na descrição que dá do anfitrião. A 

ambição por postos e cargos militares; o clientelismo em torno da autoridade 

governamental; o comportamento rústico e a origem plebéia de um poderoso e rico 

minerador; todos estes itens formam tópicos simbólicos muito propriamente ligados ao 

contexto de formação da sociedade mineradora, na primeira metade do século XVIII 

(CAMPOS, 2002). Igualmente, o cerimonial sui generis, que recepcionou o governador, 

com escravos choromeleiros e negros pajens, e o próprio potentado, adornado com um 

colar em seu chapéu e um broche, ilustram o teor tipicamente colonial, heterodoxo, das 

situações de convívio social ali vivenciadas.      

Também é sugestivo assinalar o fato de um potentado colonial colocar-se como 

provedor da residência governativa. Pois se é verdade que o servil capitão-mor 

construíra o palácio na intenção de ver-se agraciado com a renovação de sua patente, 

também é certo que a anuência da autoridade imperial à tutela domiciliar de um 

potentado simbolizava a debilidade do poderio régio frente aos poderosos de Minas.     

A se dar crédito ao relato do Diário, a cronologia de permanência do Conde no 

imóvel marcou-se pelos seguintes acontecimentos: na primeira noite que ali passou, 

dom Pedro ceou na presença de dom Brás e de mais algumas pessoas; na manhã 

seguinte, recebeu visita dos camaristas, que vieram lhe desejar boas-vindas; pela tarde, 

enviaram ao novo governador “doces e galinhas, e outras muitas coisas que avaliado por 

cima valia[m] trezentos mil réis”. Nesta segunda noite, o jantar foi novamente assistido 

por dom Brás. A partir do terceiro dia, a 3 de dezembro, até o dia 15, cessaram as boas-

vindas e tiveram início as negociações e conchavos políticos, tendo em vista o arranjo 

de cargos e patentes. Durante este período, dom Pedro possivelmente manteve-se 

enclausurado no Palácio, recebendo visitas pessoais dos homens bons de Vila Rica e 

região, além dos contatos com dom Brás, que ali ceou outras vezes. Nestes dias, o 

capitão-mor procurava portar-se à altura, e com “todos se houve com grandeza”. A 15 

de dezembro, Assumar enfim deixa, pela primeira vez, os aposentos de Henrique Lopes, 

para empreender visitas às casas de Manoel Dias e da esposa de Pascoal da Silva 

Guimarães, seu futuro desafeto, “encima ao morro, que é dos mais íngremes que pode 

haver”.
14

  

                                                           
14 RPHAN. n. 3, 1939, p. 315.  
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Neste período, a comitiva do Conde pôde observar alguns traços geográficos, 

físicos e econômicos da maior aglomeração urbana das Minas. Conforme a observação 

do escrevente, “a Vila de Ouro Preto ou por outro nome Vila Rica é uma das de maior 

comércio das Minas; porque fica sendo uma barra de todas, aonde de continuamente 

estão entrando carregações do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo. A sua situação 

não é das melhores: porque o terreno tem muitos altos e baixos e por estar rodeada de 

montes é muito contínua a chuva”. Em torno do dia 22 de dezembro, Assumar enfim 

endireita-se para a Vila do Ribeirão do Carmo.
15

 De nada adiantaram os gastos e os 

empenhos do capitão-mor: sua casa não foi escolhida para abrigar a residência oficial do 

governador. Dom Pedro preferiu fixar morada em Ribeirão, onde permaneceria durante 

boa parte de seu mandato como governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, 

domiciliando na casa que hoje leva o seu nome, em Mariana. Ali enfrentaria as 

complicações de 1720, inclusive a recepção, em seu palácio, dos procuradores rebeldes.  

Talvez o general, em sua decisão de transferir-se para a Vila do Carmo, tenha 

considerado os deméritos geográficos e climáticos da residência ouro-pretana e da 

própria Vila Rica, reclamados pelo autor do Diário. Sabemos que a opinião do 

governador acerca do ambiente das Minas e, especialmente, de Vila Rica era muitíssimo 

depreciativa. Em famosa passagem, escrita após ter debelado a revolta de 1720, 

Assumar deixou expressa a forma pouco lisonjeira como se reportava aos distritos 

mineradores.
16

 

Mas, a escolha do local de residência dos generais envolvia, em Minas, fatores 

que iam muito além do gosto pessoal dos governantes, das dificuldades geográficas ou 

dos tormentos climáticos que caracterizariam este ou aquele sítio. É preciso lembrar 

que, desde os primeiros anos do século XVIII, a introdução de governadores no interior 

das Minas ocorrera sob processo litigioso. Em 1709, por exemplo, durante as rusgas 

entre paulistas e forasteiros, a subida de Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre, 

então governador do Rio de Janeiro, para os morros de Ouro Preto foi barrada por força 

                                                           
15 RPHAN. n. 3, 1939, p. 315. Grifo meu.    

16 “a terra parece que evapora tumultos; a água exala motins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades 

os ares; vomitam insolências as nuvens; influem desordens os astros; o clima é tumba da paz e berço 

da rebelião; a natureza anda inquieta consigo, e amotinada lá por dentro, é como no inferno.” Discurso 

Histórico e Político sobre a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720. Estudo Crítico de Laura 

de Mello e Souza. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 

1994, p. 59. 
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militar de resistência, formada pelo grupo de rebeldes emboabas capitaneados por 

Manuel Nunes Viana. Alguns meses depois, a chegada de dom Antônio de Almeida aos 

distritos auríferos só pôde alcançar bom termo por que fora feita sob sigilo e segredo 

(GASPAR, 2008). Mesmo assim, após dar fim ao conflito emboaba, o primeiro 

governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro pouco permaneceu nas Minas, 

preferindo fixar residência em São Paulo. Posteriormente, quando, em dezembro de 

1713, dom Brás Baltasar da Silveira vence a Mantiqueira, dirigindo-se de São Paulo 

para a zona mineradora, sua primeira percepção das Minas lhe surpreendera. Causou-lhe 

reparo a “grande quietação [delas], sem embargo de haver tanto tempo que estavam 

estes povos sem governador pela ausência de Antônio de Albuquerque”.
17

 

E, não obstante, a presença de governador nunca significou pacificação. O 

próprio dom Brás Baltasar da Silveira enfrentou dificuldades de monta. Em maio de 

1715, por exemplo, nos motins sucedidos em oposição à cobrança do quinto por bateais, 

o governador retirou-se às pressas da região do Rio das Velhas, acuado pelos grupos 

amotinados que lhe obrigavam a retroceder.  

Durante todo o período de seu mandato (agosto de 1713 a setembro de 1717), 

com exceção dos dois meses iniciais, em que residiu em São Paulo, e dos quinze dias 

em que permaneceu em Vila Rica, na segunda metade de dezembro de 1713, dom Brás 

Baltasar da Silveira manteve domicílio fixo na Vila de Nossa Senhora do Carmo, 

hospedando-se em imóvel erguido, em 1712, por Manuel Antunes de Lemos, no Largo 

da Matriz, a pedido de dom Antônio de Albuquerque (VASCONCELOS, 1948: 380-81) 

– embora, intermitentemente, o general possa ter pernoitado em Vila Rica, haja vista 

que alguns de seus despachos foram ali assinados.
18

 

Situação semelhante ocorreu durante o mandato do Conde de Assumar 

(setembro de 1717 a julho de 1721). Após a posse em São Paulo e uma curta estadia em 

Ouro Preto, o general dirigiu-se definitivamente para a Vila do Carmo, de onde só sairia 

em julho de 1720, para dar assalto surpresa a Vila Rica, no desfecho de repressão à 

revolta capitaneada por Pascoal da Silva Guimarães.   

Entretanto, os motins de 1720 ensejaram mudança na fixação espacial do poder 

                                                           
17 APM, SC 04, fl. 357.    

18 APM, SC 09, Registro de cartas, ordens, despachos, instruções, bandos, cartas patentes, provisões e 

sesmarias (1713-1717).  
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metropolitano nas Minas. Isto porque, após o conflito, a residência dos governadores foi 

inadvertidamente transferida do Ribeirão do Carmo para Vila Rica. A troca coincidia 

com a criação da nova capitania de Minas Gerais, que teve dom Lourenço de Almeida 

como seu primeiro general, com moradia instalada nas casas do capitão-mor de Vila 

Rica, Henrique Lopes de Araújo, no morro de Tapanhuacanga. Segundo a historiadora 

Maria Aparecida de Menezes Borrego, a transferência do domicílio governamental, 

ocorrida sintomaticamente após os distúrbios rebeldes, assinalava “uma tentativa de 

concretizar o poder nesse foco de constantes conflitos, provocados pela insatisfação 

colonial frente à administração metropolitana” (BORREGO, 2004: 23).  

Uma vez transformada em lar governamental, a casa ganhou o cognome de 

Palácio. A propriedade constituía espaço complexo, com estabelecimentos 

diversificados. Sua edificação principal detinha paredes de pedra, janelas de 

conversadeiras e de cantaria, nichos e fendas militares. O número de cômodos internos e 

externos era elevado. Havia um depósito lateral, com possíveis armários embutidos. 

Como construções anexas ao casarão existiam um chafariz, guaritas espalhadas pelo 

entorno e uma possível latrina. Defronte ao Palácio estendia-se área com mais de 400 

m2, composta de variados elementos. Conforme documento de 1738, o lugar constava 

“de umas casas novas e de outras mais inferiores adjacentes e de uma lavra contígua, de 

faisqueira de ouro”.
19

 A mina utilizava-se das águas que desciam do Morro do Ouro 

Podre em direção a Antônio Dias. Adiante da lavra, seguindo aparentemente o curso 

d´água, instalava-se uma estrutura hidráulica, possivelmente um moinho ou engenho. 

Lateralmente à mina, abria-se um grande jardim escalonado, assentado morro abaixo, 

com inúmeros platôs, cortados por escadarias. Todo este espaço era cercado por 

muralhas de pedras, com seteiras e estruturas de proteção militar.  

A boa fatura do Palácio foi enfatizada pelo próprio Henrique Lopes, a fim de 

realçar o feito benemérito que realizara na qualidade de provedor da residência 

governamental. Ele afirmou que, “fundando grande sua habitação e suas casas”, 

mandara construir “todos os cômodos convenientes, despendendo neles muitas arrobas 

de ouro, pelo exorbitante preço e grande carestia dos materiais, [e] voluntariamente os 

ofereceu por morada dos governadores daquelas Minas, sem que por eles quisesse 

                                                           
19 RAPM, v. 26, 1975, p. 121-303; p. 217.   
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receber aluguel algum”.
20

 Nesta estrutura residiram dom Lourenço de Almeida (entre 

1720-32) e o Conde das Galvêas (1732-34).  

Durante o mandato do Conde das Galveias, o Palácio viveu seus últimos dias de 

glória enquanto sede política da capitania de Minas Gerais. Em 1733, faleceu o capitão-

mor Henrique Lopes de Araújo. Em seu testamento, o potentado ordenara que, depois 

da saída do Conde das Galveias, suas casas e lavras do Palácio fossem doadas à Câmara 

de Vila Rica, órgão que devia dar destino aos bens, empregando-o como morada dos 

governadores ou utilizando-o como sede de um hospital ligado à Santa Casa de 

Misericórdia. O testamento trazia ainda outras informações importantes sobre o 

conjunto das posses do capitão.  O trecho mais significativo dizia respeito aos escravos:  

[é] minha última vontade que a casa do Palácio com tudo o que está nele se deixe ao dito 

excelentíssimo governador enquanto aqui estiver e que as casas em que eu moro, meu 

testamenteiro [deverá guardar], por tempo de um ano, e juntamente das coisas [delas], para 

assistirem e morarem os meus escravos todos [...]; a dita câmara dentro do dito ano, se não 

impedirá o tesouro da lavra para os meus escravos e o das casas para eles e quem os administrar 

na mesma forma que eu estou de tudo usando; e dentro do espaço deste ano depois da minha 

morte assistirá também a minha escrava Simoa [?] a administração dos ditos meus escravos e 

bens, assistindo na mesma casa como até agora, enquanto se conservassem dentro do dito ano; e 

passado este, meu testamenteiro passará logo uma carta de alforria por que debaixo desta 

condição e nessa forma e para o dito sempre.
21

 

 

Dentre as lavras integrantes das propriedades de Henrique Lopes de Araújo no 

arraial de Antônio Dias, encontrava-se a mina que posteriormente viria a estar ligada à 

lenda mitológica do Chico Rei, personagem folclórica de Minas Gerais. Segundo 

Rubens Alves da Silva, o mito de Chico Rei, construído por meio de narrativas literárias 

e de relatos folcloristas, desempenha papel de destaque junto às tradições culturais afro-

brasileiras. Suposto rei congolês que, vindo cativo para a América Portuguesa e para 

Minas Gerais, por volta de 1740, aqui teria enriquecido e alforriado muitos 

companheiros de escravidão, a trajetória de Chico Rei funciona como mito fundador das 

festividades do congado mineiro. Além disso, a lenda relaciona-se a dois espaços 

específicos da cidade de Ouro Preto: a Igreja de Santa Efigênia - que teria sido 

construída a mando do rei africano, dando lugar ao seu coroamento enquanto primeiro 

“Rei Congo de Minas Gerais” – e a Mina da Encardideira, também conhecida 

tradicionalmente como “Mina do Chico Rei” ou “Mina do Palácio Velho” (SILVA, 

                                                           
20 INFORMAÇÃO sobre serviços prestados. AHU, ACL, CU, 011, Cx.8, D. 666.  

21 APM, CMOP, cx. 05, doc. 10, fls. 1-4. 
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2007: 52-53; MOURA, 2004: 99-100).    

Salvo engano, o mito de Chico Rei foi descrito, pela primeira vez, por Diogo de 

Vasconcelos, no início do século XX, em uma nota de rodapé de sua clássica obra 

(VASCONCELOS, 1948: 244). Depois desta referência, diversos autores e folcloristas 

retomaram a versão, remetendo à nota prestada pelo historiador mineiro. Dentre as 

releituras, destaca-se o romance de Agripa Vasconcelos, lançado em 1966, que traça 

literariamente a lenda do rei africano, àquela altura já incorporada às narrativas 

memoriais afro-brasileiras. No último quarto do século XX, o mito foi apropriado pelo 

chamado “movimento negro” brasileiro e pela indústria turística da cidade de Ouro 

Preto. Não obstante a ressonância, a história de Chico Rei nunca alcançou comprovação 

documental, mantendo-se como lenda folclórica ligada à memória da escravidão no 

Brasil (VASCONCELOS, 1966: 197; LOPES, 1997: 28; SILVA, 2003:43-86). 

Seja como for, a documentação testamentária de Henrique Lopes de Araújo traz 

informações novas acerca da região da Encardideira e das minas ali presentes. O fato de 

as lavras terem sido concedidas em usufruto dos escravos do potentado, por período de 

um ano, levanta perspectiva histórica inédita acerca da interpretação do mito. Também 

as alforrias dadas aos cativos do capitão (em número certamente superior a 50 

indivíduos) caminham no mesmo sentido. Pois o enriquecimento adquirido pelos 

escravos com a mineração nas lavras locais e o alcance de alforrias constituem dois 

momentos nucleares da lenda de Chico Rei – embora muitos elementos da narrativa 

folclórica destoem, ainda assim, dos documentos encontrados acerca do Palácio Velho. 

Mencione-se enfim que as propriedades pertencentes a Henrique Lopes de Araújo 

estendiam-se da ponte de Antônio Dias até o morro da Encardideira, e deste até o alto 

de Padre Faria, englobando possivelmente o local onde, na década de 1740, erguer-se-ia 

a Igreja de Santa Efigênia – templo que se acredita estar relacionado à “comunidade” de 

escravos forros encabeçada por Chico Rei. 

Outro indício interessante pode ser arrolado aqui. Trata-se de um dado 

paroquial, divulgado na dissertação de Kátia Campos, acerca da crioula forra Leandra 

de Souza Coelha, solteira, natural da Freguesia de Antônio Dias e moradora no Palácio 

Velho. Leandra era filha de Luísa, escrava de Feliciana Coelha; seu registro de batismo fora 

lavrado a 19 de janeiro de 1738 e seus três filhos - Luciana, Hilário e Feliciana – nasceram entre 

1763 e 1773. A informação comprova a existência de escravos forros a residir nas dependências 

do Palácio (CAMPOS, 2007: 22).  
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Mas, os documentos pesquisados não permitem avançar além deste ponto. Uma 

investigação minuciosa a respeito da Freguesia de Antônio Dias durante a década de 

1740, incorporada às fontes lavradas pela câmara de Vila Rica, pode levantar 

informações mais precisas acerca das minas do Palácio Velho e/ou sobre seus 

exploradores. 

A experiência histórica que dá sentido à biografia de Henrique Lopes de Araújo 

relaciona-se à constituição da sociedade colonial de Minas Gerais, entre fins do século 

XVII e a primeira metade do período setecentista. Neste sentido, o objeto de pesquisa 

insere-se no entrecruzamento de produções historiográficas que procuram compreender 

a natureza da sociedade colonial mineira, suas formas de representação simbólica, de 

reprodução material, de articulação política e de conflito social. 

Duas tendências historiográficas são fundamentais. A noção de Antigo Sistema 

Colonial inseriu a sociedade mineradora nos moldes do mercantilismo europeu, 

entendendo-a como resultante de uma estrutura econômica desigual, produtora de 

mercadorias e de materiais coloniais, destinada a propiciar acumulação no centro 

dinâmico metropolitano. Nas Minas, este fenômeno ocorreu através de dois processos 

político-econômicos interligados: 1- a montagem da indústria de extração metálica, 

utilizando-se do comércio triangular escravista e sustentando-se do capital em espécie, 

posto em circulação na economia interna das Minas, crescentemente diversificada e 

auto-suficiente, dotada de mercado interno, mas sempre subsidiária do fornecimento 

imperial ou metropolitano; 2- a montagem de uma burocracia colonial, com interesses 

administrativos, militares e fiscais, que pudesse assegurar o exercício do poder 

metropolitano e a cobrança de impostos dos vassalos mineiros (NOVAIS, 1989; 

IGLÉSIAS 1974; SOUZA, 1986, 2006)    

Por outro lado, os núcleos mineradores exemplificam expoentes da sociedade de 

Antigo Regime instalada na América. A vertente historiográfica nascida da relativização 

de categorias políticas tradicionais associadas ao Estado Moderno, como absolutismo, 

centralização e Estado, pôs em dúvida a validade dos modelos interpretativos da 

colonização portuguesa e da presença metropolitana no Brasil. São pontos de vista 

defendidos por tal linha de interpretação: o poder real partilhava o espaço político com 

outros poderes de maior ou menor hierarquia; juridicamente, o direito real era limitado 

por códigos locais; a atuação (razão) do Estado podia ceder perante deveres morais 
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(como graça, piedade, gratidão) ou afetivos (redes clientelares ou laços de amizade); a 

burocracia detinha autonomia relativa em relação às diretrizes régias e podia executar 

ações em desrespeito à vontade real (FRAGOSO, BICALHO, GOUVÊA, 2001, 2000: 

67-88).        

Especialmente, importam a análise dos modos de articulação das elites locais 

junto aos demais grupos sociais coloniais – sobretudo agregados, clientelas e 

escravatura (XAVIER, HESPANHA, 1993: 121-155, 1993: 381-392; FRAGOSO, 

2002: 41-70, 2005) e a avaliação do relacionamento travado entre tais elites e os agentes 

e instituições da administração régia, no jogo político e econômico do Império 

Português (FRAGOSO, BICALHO, GOUVÊA, 2001; FRAGOSO, FLORENTINO, 

1993).  

Por encontrar-se arraigada à formação social de Minas Gerais, a trajetória do 

capitão-mor Henrique Lopes de Araújo filia-se à discussão historiográfica acerca da 

figura dos potentados mineiros e das redes clientelares que orbitaram em torno deles. 

Este tema alimentou e continua a alimentar produções historiográficas importantes 

(FIGUEIREDO, 1999: 128-144, 1996: 132-190; ANASTASIA, 1998, 2007: 568-69; 

SILVA, 2001: 75-89, 2009; ROMEIRO, 2008:  83-90). Grosso modo, as análises 

divergem quanto à forma de entendimento da relação político-econômica entre Brasil, 

Portugal e o Império Português e quanto à natureza da presença do Estado 

metropolitano nas Minas. 

A análise de Carla Anastasia parte de um ponto de vista crítico ao conceito de 

Antigo Sistema Colonial, ligado ao viés circulacionista e que concedia precedência à 

lógica externa no entendimento da sociedade colonial. Para a autora, as estruturas 

sociais internas de Minas Gerais impuseram tipos especiais de negociação e conflito, 

que levaram o interesse metropolitano a encontrar resistências locais diversificadas, 

capazes de impedir ou minar a eficácia da centralização política e do domínio 

português. Para Anastasia, a lógica externa devia submeter-se, portanto, às 

características e aos ensejos da sociedade local, marcada por forte traço 

descentralizador, que levou à eclosão de inúmeros atos de rebeldia e violência contra as 

autoridades coloniais (ANASTASIA, 1998: 10-20).  

Para Maria Verônica Campos, a natureza da produção aurífera ensejou atuação 

mais enfática por parte da metrópole portuguesa, chamada à montagem de setor 
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administrativo e fiscal, a fim de poder extrair, sob a forma de tributos e taxas, o seu 

quinhão colonial. Neste sentido, ao largo de entraves, obstáculos e pólos privados de 

poder, a administração de Minas teria oscilado entre a sujeição à Coroa e a autonomia 

extremas. A médio prazo, contudo, o processo de instalação urbana, a fixação de 

pessoal burocrático no interior das áreas de extração, as medidas de repressão e controle 

da população colonial, a concessão de prêmios e privilégios e os conflitos entre e intra-

grupos desbravadores funcionaram como fenômenos centralizadores, 

instrumentalizados em prol metropolitano, o que pôde garantir, assim, a reprodução do 

sistema colonial e a manutenção do domínio português (CAMPOS, 2002).  

Já para Adriana Romeiro, a natureza do processo centralizador não deve se 

confundir com a caracterização da sociedade colonial mineira. Para a autora, a 

constituição dos núcleos ou pólos privados de poder nas Minas, formados por redes 

clientelares e por “territórios de mando” vinculados a potentados e poderosos, operou 

mecanismo fundamental, estruturante mesmo, da sociedade e da colonização mineira, 

independentemente da maior ou menor presença do Estado. Em decorrência, não se trata 

de entender a presença metropolitana como oposta à ocorrência de núcleos “privados” 

de poder; ao contrário, o próprio exercício do poder teria sido alimentado por práticas e 

representações simbióticas, que reproduziam, em escala oficial, os mecanismos de 

intimidação e desigualdade e os conflitos sociais e políticos produzidos na base da 

sociedade (ROMEIRO, 2008, p. 83-90).   

Atualmente, o debate historiográfico entre as lógicas externa e interna de 

entendimento da sociedade colonial tem evoluído no sentido de reconhecer-se a sua 

interação dialética. Não é mais possível compreender a realidade americana como 

produto exclusivo de interesses exógenos, desmerecendo as particularidades locais e a 

importância do modo de reprodução interna da América Portuguesa, ao passo em que os 

vínculos de dominação e contradição travados entre metrópole e colônia também 

precisam ser levados em conta. Esta proposta de interação dialética foi expressa por 

Laura de Mello e Souza, ao defender que a noção de Antigo Sistema Colonial deve 

coadunar-se à idéia de Antigo Regime, a fim de tornar mais complexos e vívidos os 

mecanismos de produção e reprodução do império português e suas possessões 

(SOUZA, 2006: 27-67).       

Neste contexto, a trajetória do capitão-mor Henrique Lopes de Araújo é de 
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simbologia política e cultural riquíssima, sob diversos aspectos. Através de sua história, 

visitam-se episódios importantes de Vila Rica e de Minas Gerais no período que vai de 

fins do século XVII até a década de 1730: o movimento desbravador e a ocupação 

inicial das minas; a formação do arraial de Antônio Dias; a constituição das primeiras 

atividades produtivas mineradoras e de abastecimento comercial; os conflitos entre 

forasteiros e paulistas, que redundaram na Guerra dos Emboabas; a formação 

institucional do governo durante a década de 1710 e as rusgas quanto à cobrança dos 

quintos; as ameaças de rebeldia e as revoltas ocorridas entre 1715 e 1720, nas quais a 

figura do capitão-mor interveio diretamente; a criação da Capitania de Minas Gerais e 

os períodos de mandato de dom Lourenço de Almeida (1721-1732) e do Conde das 

Galvêas (1732-1735), quando Henrique Lopes esteve, literalmente, ao lado dos dilemas 

governamentais e das decisões políticas travadas. Em seu esboço biográfico, destaca-se 

ainda a ascensão social da personagem e a exploração que faz dos espaços e das 

oportunidades de enriquecimento material e de enobrecimento. Esta movimentação 

pessoal permite investigar as relações sociais, políticas e econômicas travadas entre 

metrópole e colônia, do ponto de vista de um indivíduo que transitou pelos dois lados 

do Atlântico.    

Destaca-se ainda que a atuação de Henrique Lopes de Araújo só se torna 

compreensível nas diversas tramas sociais e políticas internas à realidade americana. A 

posição de destaque alcançada pelo potentado deveu-se, em grande parte, à relação 

estabelecida entre ele e seus cativos, que formavam a sua mão-de-obra, origem de sua 

riqueza material, e também o seu braço armado, possibilitando-lhe atuar militarmente na 

contenção de revoltas e motins. Assim, ao final da vida, Henrique Lopes não só 

concedeu liberdade a seus escravos como também lhes permitiu o gozo de exploração 

das ricas lavras de ouro depositadas em Antônio Dias. Estas ações evidentemente 

visavam reconhecer, em forma de prêmio, o esforço de seus cativos nas diversas 

empreitas em que atuaram em prol do engrandecimento do nome de seu senhor. O mito 

de Chico-Rei, curiosamente ligado às minas pertencentes a Henrique Lopes, avança 

elementos históricos e culturais diversos, que não puderam ser analisados aqui; mas a 

coincidência é muito significativa: por detrás desta história misturam-se rebeldia e 

negociação, memória e acomodação.              
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