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Ao DO ' propormos esLC trabalh tivemos em mente duas questões. A primeira 
podemos expressar assún: de que maneira poderíamos utilizar a categoria "brecha 
camponesa" para o estudo dos quilombos? A segunda questão era: que resultado 
seriam atingidos? Quéstões de método e fms, como se percebe. 

As questõe acima levantadas propõem um confronto entre as duas modalida
des de brecha camponesa: .aquela que se expres a no lotes con cdidos a escravos (e 
na produção que af se desenvolve) e aquela que se expres a alravés dos quilombos. 
Nesle ponlo cruza-se outra queslã que tem sido objeto de nossas pesquisas: o res 
gate da estrutura agrária mineira do século Vll], para a compreensão da dinâmica 
social global daquele perfodo. 

Do ponto de visla teórico apoiamo-nos em reflexões desenvolvidas, dentre 
outros, por Ciro Cardoso e Stuart chwartz. (1) Os dados são, em sua maior _parte, 
proveniente de documentos do século XVUJ mineiro e tratam de repressao ao 
quilombos . São cartas entre autoridades da capitania, cartas régias, cartas patente 
e, cartas de autoridades da capitania ao Rei ou ao Conselho Utramarino. Todos. estes 
documento são provenientes dos C6dioes da Secção ColoniaJ (Secretaria ral) do 
Arquivo P6blico Mineiro, e serão identificados no rodapé por SCAPM. 

4 Trabalho apr~nt:Jdo em mesa-redonda no Congrc...so lntentaci ual ''Escravidão e Aooliç!lo", 
reali1,ado de 13 a 17 de junho de 1988 em Nilerói c no Rio d Janeiro . Da mt.'>ll -·redonda pres,.i 
dida pelo pro f . i:ro Cardoso, particiP.anu1t aind!l o pro f. Da-vid f{ichardoon lliv . d.c HuJi ln
glarerra); o p.rof. Stanlcy EngeTlllllJI ~Uni v. de Rochester- •UA): o prof. Russel Menard (U niv. 
Mioncsota-EUA) e o pro f. Douglas L1bby ( · MG- Brasil). 

( I) De iro ardoso ver Agrirultura, e.w;mvidtlo e Capitaüsmo; A Afro ·Amúica: a escravidfio no 
Novo Mundo; c E.scravo ou Camponi..r?. De Stufirt Schwanz ver MocamJJo.~, Quilombos e 
Pabnnres. 
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mbora a economia de ovolvida no lot.e de terras concedido ao escravo, por 
um lado, e o quilombo, por outro, possam ser entendidos enquanro express- ~ ou 
modalidades da brecha camponesa; embora possuam traços 1 semelhantes, uas düc 
" nças ão radicais. Tais diferenças se expressam lanto no caráte.r que apresenlam 
diante do sistema e da sociedade escravista, como na sua dinâmica interna 

A histoóografia que trata do século XVID mineiro tende~ minimizar, ou 
nleSmo ignorar, a estrutura agrária, voltando-se quase que exclus1vamen~ para a 
análise da vida urbana, ou de alguns de seus elementos corno o barroco, a literatura, 
s movimentos sociais urbanos etc. 1 

O estudo do quilombo t~eveste-se de fundamental importância para a compre
ensão da sociedade escravista, ao permitir a reconstituição de parte da sua estrutura 
agrária A análise do quilombo na perspectiva da brecha camponesa permite ainda 
estabelecer um paralelo entre o camponês livre, o escravo-camponês e o quilornbola. 
Este último enquanto negação do escravo-camponês. . 

O ponto de partida é a definição da economia camponesa. Segundo Crro Car-
doso "uma estrutura camponeSa~ se defmc, do ponto de vista econômico, por quatro 

características, sobretudo: 1) acesso estável à terra, seja em forma de pro
póedade, ~)a mediante ~gum tipo de usufruto; 2) l!abalho p~ominante
mente familiar - o que oao exclw, em certos casos e ctrcunstâoctas, o recurso 
a uma força de trabalho adicional, externa ao n6cleo familiar; 3) economia 
ftmda.mentalmente de auto-.subsistência, sem excluir por isso a vinculação (e
ventual ou pennanente) ao mercado; 4) certo grau de autonomia na gestão 
das atividades agrícolas, ou seja, nas decisões sobre o que plantar e quando, d 
que maneira, sobre a disposição dos excedentes eventuais etc." (2) 

. Este. ~~s Jivr.e parece ter tido grande peso na economia da ~e es
cravista mmeua setecentista. Mas, este camponês que oo século XVIll ounerro po
dia até ser o propriétário legal das terras, I obtendo concessão de carta de sesmaria, 13> 
configura apenas uma das modalidades da produção camponesa que nos interessa. 
Outra modalidade é constituída pelo protocampesinato escravo, .termo que "se re
fere às atividades agrícolas realizadas por escravos mas parcelaS e no tempo para 

trabalhá- las, concedidos no intenor das fazendas, e à eventual comercializa
ção dos excedentes obtidos". <4l 
O campesinato livre quando comparado com o protocampcsinato escravo evi

dencia diferenças substanciais. Um é livre enquanto o outro é escravo; o que, sem 
dóvida, expressa uma autonomia. menor para o escravo- camponés. Esta menor au
tonomia pode afetar, tanto sua inserção no mercado quanto sua gestão das ativida
des desenvolvidas pela unidade. Antes de continuarmos, duas observaçõe são ne
cessárias: 

- quando nos referimos à brecha camponesa nas Minas Gerais, é necessário 
entendê-la fora do esquema da p1antation, já que esta forma de organização 
da produção não parece ter predominado nas Minas Gerais do século 
XVUI; 

- quando tratamos do século xvm mineiro, em hipótese alguma podemos 
ignorar a existencia de UITJll atividLule que, embora não absorva a totalidade 
da população, imprime à dinAmic.a social certas diretrizes: a mineração. 

Continuando. Se o protocampesinato-escravo constitui' uma das modalidades 
da brecha camponesa, a outra é constituída ~los quilombos. 

Se para o caso dos quilombos posswmos dados que evidenciam ~ .nt1mero 
expressivo ao longo do século· XVlll, <5l tal não se dá com o protocampesmato-es
cravo. 

~2) iro Cardoso, Escravo ou Camponê.o;? p. 56-57. 

(3) Carlos M. Guimarães e Liana M. Reis, Agricultura e Escrav1dão ... p. 29-31 . 

(4) Ciro Cardoso, Escravo ou Camponês? p. 55. 

(5) Ver Carlos Magno Guimarães, Os Quilombos do Século do ro. 



Para o século XIX Raimundo José da Cunha Matos e Douglas Ubby nos dão 
iufon:nações da exist!ncia do escravo-camponês. (6) Para o século XVIII é provável 
qu esteja implícita na referência que Julita Scar~o faz aos Visitadores Eclesiásti
co . Segundo ela "alguns destes chegaram a propor que, para impedir que os negros 

trabalhassem aos domingos, .mesmo para sf mesmos, deveriam os donos con
ceder-lhes outro dia da semana, ou ao menos algumas horas a fim de poderem 
ganhar alguma coisa para sí. Sobretudo no fim do setecentos, muito · senhore 
forçavam os escravos a trabalharem , por conta própria, dando-lhes pouca 
roupa e escas o alimento, que deveriam completar com seu trabalho". (7) 

Consideramos válido acreditar que se no século XIX o escravo-camponês já é 
wna realidade nas Minas Gerais, certamente sua origem se localiza em algum mo
mento do século XVID. Outras pesquisas ~erão mostrar este momento e as cir
cunstâncias que o compõem. Como não é esta a modalidade de brecha que nos inte
ressa, voltemos a uma d!lS perguntas iniciais. Como empreender uma análise dos 
quilombo , utilizando a categoria brecha camponesa? Para tanto resolvemos decom 
por em suas características básicas, tanto o escravo-camponês quanto o quilombola, 
aqui' entendidos enquanto categorias sociais e não indivfduos. Esta "decomposição 
em partes" permitiu comparar cada uma destas cara terfsticas, nas duas modalidade. 
ela brecha camponesa. 

Aqui é importante que se faça uma observação: - quando comparamos o 
camponês livre, o escravo-camponês e o quilombola (particularmente os dois tílti 
mos que constituem o objeto de nossa preocupação), percebemos que eristem pon
tos de convergências (ou aproximação) e pontos de divergêncja, manifesladamente 
cootraditórios. Nossa exposição levará em conta tais aspectos. Verem s em pri
meiro lugar os pontos convergente • que evidenciam semelhanças entre o quil m
bola e o escravo-camponês, passando às vezes pelo campones livre. 

O primeiro ponto diz respeito ao caráter de auto-subsistência da economia e, 
sua eventual ligação com o mercado. Parece-nos que tal caráter se manifesta lanto 
no caso do camponês livre, quanto no caso do escravo-camponês. São economias 
cuja dinâmica nao se rege pela acumuJação mas, pela reprodução da unidade produ
tiva. 

Vejamos o caso dos quilombos. Em trab~ho anterior (B) deixamos evidente a 
existência de uma rede de comércio (e de informações) clandestina, da qual faz.iam 
parte quilombolas, escravo , forros e livres, fossem civis ou militares. Auavés deste 
comércio clandestino os quilombolas obtinham o que necessitavam, escoando o que 
produziam como o ouro, diamantes (mineração clandestina), produtos agrfcolas ou 
ainda produtos de roubos e saques. (GJ 

Vejamos outros documentos não citados no trabalho anterior acima referido. 
Em 1719 o conde de Assumar em carta a El Rei acusava as forras proprietárias d 
vendas de assistirem "muitas vezes com ouro, mantimentos, ~lvora e chumbo a s 

quilombos de negros fugidos' ' , (101 

Um bando de 1764 que tentou impedir este comércio diz o seguinle no seu 
item de número 12 "e porque me consta que os vendeiros e tavemeiros são 06 que 

amparam os mesmos calhambolas e mais escravos de forma que as horas de 
terem as mesmas vendas e tavernas fechadas 06 recolhem em uas casas para 
lhes comprarem os furtos e lhes venderem o que querem os mesmos negros, 
ainda que seja pólvora e chumbo". (11) ----

(6) R.J. Cunha Matos, rognúia lli~tórica da J>rovlnci <l . p. lll 
D. Libby, Trabalho Escravo e apitai p. 126. 

(1) Julita Scarano. Devoção e · rav1dão. p. 9 1. 

(8) . M. Magalhães, Os Quilo tnbos do Século do Ouro. 

r) Idem, ibidem, pp. 24 a 2R. 

(10) ódice 04 - SC APM - pp. 740 a 741! , 

( li) C6dice 50 - S ' A PM - pp. 90 a •16 versu .(O gri fo é nosso) 
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Em 1769 o conde de Valadares escreveu ao capitão auxiliar Manoel Rodri -
gues da Costa sobre "o exame e averiguação que :>e deve fazer pelos negros da fa

zenda chamada Azevedo, como em outras das mais fazendas em que houver 
suspeita dar lingua e aceito a calhambolas, em cuja diligência se portará 
V mce com a parcimônia que lhe considero" . (121 
Tendo sido ordenado o ataque a um quilombo em 1781"náo se fe :t nada por
qu tiveram aviso de uma fazenda que está ao pé, corno é co lume de todos: 
pois a maior parte dos quilombos, estão ao p~ das fa zef!das para des~ serem 
providos de numJimentos e terem a viso de qualquer moV101ento que haja' ' , 113l 

Em suma, o quilombo está, de alguma fonna (direta ou iDdiretamente) inseri-
do no mercado constituído pela sociedade escravista mineira do século XVIII. Não 
tem s dados que comprovem esta ligação para todos os quilombo mas, que elas 
foram motivo de preocupa ão das autoridades e dos escravistas ao longo de todo 
o século, isto é verdadeiro . 

O quilombo não manteve com n sociedade escravista apenas este tipo d rela
cionamento (comercial e cland tino). O banditi~mo e a espionagem foram outras 
formas de contacto. l14 ) 

O segundo ponto de convergência diz respeito à autonomia estrutural da bre · 
cha camponesa, no que se refere a: - o q.ue plantar, como plantar e , o que fazer com 
o produto (inclusive evenrual excedente) . Para o caso dos quilombo m1neiros c do 
camponeses livres é importante notar a existência da atividade mineradora, o que 
transforma o enunciado da questão para.: - o que produzir, c mo, o que fazer oom 
o produto. 

Os quilombos mineiros desenvolveram tanto atividade <\~rfcolas quanto d 
mineração. TWI\bém a mineração clandestina já foi por nó analisada. O ouro e os 
diamantes eram moedas que davam aos quilombolas grandes possibilidades comer
ciais. (15) Em 1759 José Antonio Freire de Andrade se referia à "causa de me obri -

garem em 753 estar nesse arraial três meses a fazer uma rigorosa gu rra aos 
calhambolas coro woa grande despesa da Real Fazenda ftlra desentrMhar d 
ditos córregos a muJtidão de negros que os roubavam" . ( ) 

Voltando à questão da autonomia estrutural, se compararmo o camponês li
vre o escravo-camponês e o quilombola podemos aflJITlar que: camponê livre e 
quilombola certamente p<;>sswam uma maior autonomia que o ~cravo c~ponê~ . 
Por sua vez o camponês tivre e o escravo-camponês posswam m3J.or estabilidade, Já 
que o quilombo poderia ser descobert a qualquer momento e destruído. A segunda 
afu:mação não invalida o fato de que muitos quilombos tenham existido durante lon
go períodos de tempo. <171 

O lerceiro ponto que podemo comparar entre as modalidades da brecha 
camponesa aborda a. questão da organização familiar da produção. 

Para o caso do campones livre é possfvel acreditar que a família nuclear tenha 
"do a forma básica, em torno da qual se organizava o trabalho na unidade froduti 

va. Mesmo que eventualmente outro tipo de: mão -de-obra (livre ou escrava pudesse 
re r sido utilizada. 

(12) Códice 165 - SCAPM - p. 127 e verso . (Ogrifotn sQ) 

1LJ) C6dice224 - S APM - pp. 2 15 a 2 17verso. 

(1 4) Ver Carlos M. Guimarães, Uma Negação da Ordem E-'1Crav1sta 

(15) Ver s Quilomb doSéculodo Ouro,pp. 19a24 

( 16) Códice 123 - SCPAM - pp. 90v . e 9 1. O amua! a que se rele•e o governador é o Tejuco, se
de do Distrito Diamantino 

(17) Sobre a quesláo tJa duração elos qui lombos ver C M. ui mnrács , Urna Negao;iio da Ordem 
Escravista. 

31 



Para o caso dos quilombos esta questão adquire outras nuances. s docu
mentos permitem detectar, com tranquilidade, a existência de famflias nucleares no 
quilombos. Em um quilombo destruído em 1737 não só foram capturadas "negras e 
crianças" como ficou faltando "o mulalo intitulado Rei com uma on ubina, dois 

filhos e quatro escravos, em cuja diligência se anda para de todo ficar socega -
, do este distrito" . (~8) • 

Em 1747 .uma carta régia a Gomes Freire de Andrade faz referência à campanha. 
or_ganizada no ano anterior, para combate aos quilombos existentes na região deno
mmada Campo Grande, dentre eles o quilombo do Ambrósio (ou Tengo- teogo) . 
A tropa enviada ao Campo Grande atacou um "pequeno quilombo de cento e Lanto 

negros, os quais defendendo-se fora preciSO dar-lhe três assaltos com fogo, 
em que ficaram vinte e tantos mortos, sessenta e tanto presos e grande ntí
mero de negras" . (18l 

Em carta de 1760 à Câmara de São João Del Rei, José Antonio Freire de An
drade comunica que o Quilombo do Cascalho foi destruido pelo capitão Aotoni 
Francisco França e que este recebeu ordens de " entregar a Vemccs. os negras e ans-. 
meno os nove negros'' . (20) Neste mesmo dia 16 de outubro de 1760 José Antonio 
Freire de Andrade escreveu ao conde de Bobadela uma carta onde se refere ao qui
lombo destruido em oiás mas que era formado só por fugitivo das Minas Genus 

"c se acham no Paracatu quatro negros, onze negras e quatro crias". ~1 ) 

No quilombo destruido na Serra de Ant nio Pereira em 1767 furam pre o cinco 
negros e duas negras (22) e no quilombo da Pedra Menina destruido oo an d t76 
foram presos dez quilombolas: (231 

Francisco Angola escravo do tenente Bernard Munir. 
João Angola escrav de Ant nio Rodrigues 
Miguel Baogela id m 
Pedro Angola idem 
Manoel Banguela escravo d ona Úrsula da Virgen 
Tereza Angola idem 
Ana Mina escrava de Antonio onçalves d Souza 
Catharina rioula scrava de Antonio Ferreira 
Maria rioula idem 
Joscpha rioula idem 

Os quilombo nas Minru erai.s foram motivo de preocupação até mesm 
para o marquês de Pombal Em nov mbro de 1773 Pombal escreveu à Junta da Ad
ministração da Real azenda da apitania das Minas Gerais uma carta ood , dentre 
outras coisas, se refere a quilombo destruido na área de influência de Paracatu, on 
de se prendeu " mais de cinqu nta. c além d tes quat rze rias, nascidas no mesmo 
quilombo". (2~) 

(18) 6di e 6 - AI M - pp. 10 v. <1 103 

( 19) Cddice 45 - S APM - p. ~4 v n:t• ( 

(20) Cddl e 130 - S APM - 11p. 9v. c U. ( 

(21) 6dice 130 - S APM - p. 50ev rso . ( 

(22) C6dice 152 - APM - p 87. 

(23) 6dioc 152 - S APM - pp. 16 ;~ 16)v 

(24) C6dicc 192 - S APM - p. 5, 
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ntrctanto constatar a existência de famflias organizadas nos quilombo · n 
encerra. a ques~. Apenas a redimensiona. Se a unidade camponesa liv~e se confun
de com a própria unidade f~, f:a1 não parece te~ sido o caso dos quilombo~. 

Não temos nenhUD)8 evtdêncJa de quo nos quilombo~ a_produçao .se efetJv.as~ 
em unidades familiares. E mais provável que, apesar de eXIStirem famílias constitUI 
das (e também indivíduos sem famflias) tanto a produção quanto o consumo fosse 
coletivos. 

Infelizmente a precariedade dos dados não permite avançar neste aspe. to: 
provável 9ue, em mwtos quilombos qu~ lovan~s l~5) nunca te~ se ~onstJtwdo 
uma família de tipo nuclear. No entanto JSt? não 1m~u ~a sobrc:VJvência. . 

Se no caso da unidade camponesa livre, a eXJStêiiCUl da urudade familiar, em 
IMga medida pode ter condicionado o processo produtivo, tal não parece ter sido o 
caso dos quilombos. 

Também relacionado a este terceiro ponto, mais um aspecto deve ser salienta
do. É a possibilidade de utilização de outro tipo de mão-de-obra que não fosso fa 
miliar. O campones livre i poderia eventualmente u~ a f?r~ de trabalho de um 
ou mais escravos de aluguel ou de ganho, (26) sem que ISto stgmfique uma mudança 

trurural da unidade produtiva. 
E o quilombo? Como é que fica diante de ·ta questão? . 
Parece que a escravidão foi prática omwn em Palmares, mesmo que uvesse 

caráter temporário, como pretende Décio Freitas. <27l Para Oóvis Moura "os qui
lombolas baianos, como os das demais regiões do Brasil, aP,risionavam aqueles que 
não desejavam a liberdade, levando-os para o seus redutos '. (28) Em que pese a ~e 
nerali.zação, a nosso ver arriscada, este é um aspeclo que está por m.erecer mru r 
atenção dos pesquisadores. . . 

Em 1746.Gomes Freire de Andrade, então governador das Mmas Ger81S en
viou carta a El Rei onde, em exposição sobre a campanha contra os quilombo do 
Campo Grande, acusa os quilombolas de "levarem os escrayos que entendem pró
prios recrutas" . (2G) Este mesmo governador em bando de julho deste mesmo ano 
acusa os quilombolas do Campo Grande de "meter partidas de note. trinta e qua-

renta negros armados nos sítios povoados, levando deles não só os bons es
cravos mas, matando os senhores ... e ultimamente cuidando mais que tudo 
em tirar n gros em lot s I 0/12 de cada sft:io os quais hoj om pouca violência 
os seguem". (30) 

Em 1760 o governador José Antonio Freire de Andrade~ reveu ao conde de 
Bobadela relatando a cam~anha contra os quilombolas que haviam seque trado " um 
moço e uma moça branca ' . Com a destrw~o do <Juil~mbo o sequestrado~ foram 
resgatados mas, uma das orelhas dQ moço Já havl8 s1do cortada pelo quilombo 
las. (3 1) Da mesma fom1a que a legislação previa o corte de orelha para escravos fu 
gitivos reincidentes. 

Um bando de abril de 1764 já citado anteriormente acusa os quilombolas de 
"atrevidamente virem atacar várias casas e sftios na vizinhança desta vila, de toda 

as mais arraiais ... Iirarem nuúheres brancas dos mesm povoados mas le
varem ixualmelll , pretas e escravos com que reforçam a.c; tropas d seus par 
cíaisM . (~2) 

(25) Ver os Quilombo do &;ulo do uro. 

(26) Parti uma discussão sobre estas duas categorias ver Lei la Alg rru1ti , ü Feitor Ausent . 

(27) Décto r ceitus, Palmares: a guerra dos escravOli, p. 38 . 

(28) ' lóvis Moura, Rcbc b6cs da emala, p. 109. 

(29) 'ódice 45 - S APM - pp. 64v . e 65 

( O) 6dice 5 - A PM - pp. 43 a 44. ( s grilo sã no os). 

(3 1) Códice 130 APM - pp. 4 e 5v. fl 7. 

(32) Ver nota J I. (Os grifos são nossos). 
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Em 1769 ao determinar que fossem "apen:ados'" os capitães-do-mato pra uma 
campanha anti-quilombo o governador se diz consciente de "andar wna grande tro 
pa de negros quilombolas, cometendo repetidos insultos aos viandantes com mortes 

ê roubos e nas fll7..endas fazem o mesmo, agre8arulo por violência as escravos 
dela.t, e outros voluntários para aumentar o seu pernicioso número''. (JJ) 

Neste mesmo ano de 1769, quandoda destruição do quilombo da. Pedra Menina, a 
tomadia IB~) foi arbitrada à metade, "em aten~ão a tereq1 ido levados os m ' 'lll()S es
cravos violentamente para o dito quilombo". ( 5) 

Em 1777 em um ataque à c:asa de José Fernandes Muncão os quilombolas 
roubuam "~uantos móveis tinha, como foram tacbos, camisas e saias, ouro lavrado 
e wnn negra •. (36) Este mesmo documento ao se referir aos quilombo) as recaptura
dos no Forquim diz que "só wno das escravas, a que tinhrun por rainha, não.{oi vio
lellta para o quilombo, por isso com as mais: parece não deve haver castigo tão ri
goroso". I37J 

Um último d.ocumento a este respeito. Em novembro de 1795 um despacho do 
govemador, sobre uma escrava recapturada e!D um quilornlx_>, orientava para _a con
dução do caso:"para que se defi.I'a ao cequenmento da. suplicante como for Justo c 

que no caso de se provar qúe a escrava não tinha fugido mas sim,foru rouba 
da e con.duzidll contra sua vor1tade. parece que não compete ao ca,pitão d 
mato a tomadia do Regimento" . (38) 

Bem, estes dados sobre a possibilidade de escravo · e livres, negr s e bran o , 
serero levados à força que os quilombos (mesmo que fossem uma minoria em cada 
caso) parece-nos que podem ser vistos como a e1.pressâo do uso, eventual, de outr 
tipo de relações de trabalho pela unidade produnva camponesa. Certamente qual 
quer parcela da populaçãO de um quilombo., que tenha sido levada a força, será 
mantida nele pela força. Por outro lado, nada nos autoriza a imaginar que esta po
pulação cativa, no interior do quilombo, permanecesse abSQiutamente improdutiva , 
Parece-nos certo que sua força de trabalho deve ter sido utilizada. Ne ·te caso 
a uzüização de força d trabalho ~·cravo pela. unidade camponesa con~>tituida pelo 
quilombo Contraditoóamente, o quilombo surge como reação ao sistema escravi tà , 
no evtato, eventualmente el pode reprodu7.ir a nfvcl interno , as r •!ações de produ -
ção que combate .a ,nível externo. . 

Passemos agora aos pontos divergentes. ão aqueles aspectos nos quais o 
quilombo manifesta mais plenamevte sua "per onal.ídade" , seu caráter contraditóri 
diante do sistema e da SOCiedade escravistas. 

O p~iro ~nto diz resi?Cito à posse c proi?Jicdadc da terra. Enquanto. o 
camponês livre podia ter a proprJedade da terra confirmada pela carta de sesmaria, 
havia o camponês não-proprietário (c mo o forro) , que e tava.impedido, por deter
minação legal, de ter a propriedade da terra. Mas. esta proibição oão impedia um 
acesso es~~el a ela com posseiro. No caso do escravo7c::amponês parece que em al
gumas retpoes o ·costume ~e ter levado a uma estabilidade bastante grande, che 
gando a gleba a ser trans:rmtida por herança. (3Q) 

Quanto ao quilombo, de anlemão podemos d s artar qualgue carát r legal ou 
costumeiramente reconhecido. O quilombo s:e apossa ilegalmente de terras e as ex -

(33) C6di.l!e l52 - ' APM - p .. l 71v. O grifu én sso . 

( 4) romadia: pagam nto 1 ~r efemado 1 lu ~cnhor, ao holf'lelll · dO· rllmo que re apturou :;çu e~
cmvo rugido. 

(35) C6dice 152 - SCAPM p. 175. ( grifo6uoSSó) 

L. 6J 6diuc 21.5 - $ ' AJ'M - pp. 2 u . v (O gr rtu é IIOSMI). 

( 7) .ldcro. ibidem. fü grifo é nos · ), 

( 111 6dict 267 - . ~A PM - p. 3 .!. { grifu ~ nos.~n) . 

( ( ) i m Cardoso, Escra vrlll ou (.nmponê,;! 
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pl ra visando sua preservação. O caráter contraditório que o quilombo Lenl dia:nLe 
I escravismo determina sua existência como integralmente ilegal . Não. é por acaso 

que são perseguidos e destruidos; e os quilombolas e.xemplanneote punido . Isto f~t7 
com que seja absolutamente impos ível que o quilombo adquira o direito de vroprie-
:;~dc da terra que explora. 

Como já foi dito, m.csJDO que muitos quil mbos ~nham existido dunu:~te. lon 
g . períodos, I to não eslá prevlsto em nenhum mecanismo da. sociedade escravista , 
tendo ocorrido praticamente a revelia dela. 

O segundo ponto de divergência, é o que da respeito ao ten1po de trabalh e, 
como é que ele está organizado. Não sabemos como o c.attip<>nês livre distribui ar
ti ulá seu tempo de trabalho, mas é possível acreditar que ele tem larga margem da 
liberdade para fazê - lo. (40) O escravo-camponês tem seu tempo de trabalho nitida 
mente diVIdido: oa. maior parte ele executa as ordens do (e para o) senhor, e na .me
nor parte ele desenvolve ua economia. Esta divisão evidencia sua condição domi 
rumte de escravo c secundária de camponês. Não se trata ~ui de discutir se o lote e 

t.ernpo concedidos ao escravo foram uma cooquista .a pariU de lutas desenvolv.idas 
pelo escravo), ou se configuram apenas urna concessão dos senhores. videnti -

mente, r.econheccmos a importância da questão. . 
E importante perceber que o quilombo, enquanto modalidade da brecha cam

ponesa, apresenta uma situação peculiar1 quando se trata do tempo d trabalho e d 
produção. 

O quilombola Qndependente de ter ido voluntariamente ou sequestrado para 
quilombo) é o escravo que contra a voarade de se:u senb r, é possuidor de rodo o 
seu tempo. para se dedicar à sua sobrevivência. Isto o coloca na condição dominante 
de camponês e secundária de escravo. ta condição secundária de e cravo ignjfjca 
que: ffiei>IDO sendo escravo fugido, a propriedade de seu senhor~ mantida. Um es
cravo fugido ao ser recaptur.ado, voltava à máos de seu senhor. É important fri ar 
ainda qu.e esta condi, ão secundária de escravo pode interferir objetivamente, e todo 
o tempo, na vida do quilombola. O medo de ser rccapturado, e o quilombo destmid 
deve ter sido uma constante. · 

O terceiro ponto de divergência diz respeito ao caráter que cada uma destru 
m dalidades de produção camponesa adquire diante do sistema e cravista. 

videntcmentc o camponês livre não se constitui em problema pra u isteiT\3 
c ravista. Esta produção camponesa pod , ao colocar excedente.s no mercado. 
contribuir para os mecanismo d rcprodu~ão , tanto da população li.vre quMitO escra
va. Já o escravo-camponês apresenta, nit:tdamente, wn caráter complementar à eco
n mia escravista, ao permitir a minimizaçáo dos custos de reprodução da. força de 
trabalho es rava. Quanto ao quilombo, é aqui que el marufesta toda a .potência da 
sua .realidade contràd.it6tia diante. do sistema escravista. O quilombo é a ex.pre ã 
do falso gasto, da maxim.ização do custos, d desperdício. da. retirada do es ravo d 
processo produtivo, além dos desgastes diversos que se dão n outro níveis (políti 
co, ideológico, psicológico etc) . 

Se, como diz Ciro Cardoso quando se refere ao escrav -campon , a cxpr · -
ão brecho não significa uma fratu.ta em uma muralha. (41) o caso do quilombo e -

pressa exat.an1ente isso . Os quilombos foram fraturas na parede con t,iruida pela so
ciedade escravista. Só que esla5 ,fraturas não foram suficientes para por abaixo a 
e trutura sociaL 

De outra fonna podemo expressar a questão suscitada quando colocamos 
frente a frente o cscravo-crunponês e o quilombola.. Se aquele apresenta. um caráter 
complem ntar diante do escravismo, este apresenta um caráter contrad.itór·o .. 

O caráter complementar do escravo-camponês se expressa também no fato de 
que. ao se apegar à Slla economia. Oote. roça, cnaçõcs etc.) o escravo se tomava mais 
preso. meoores eram as suas expressões de revolta at(avás da f uga. Por outro lado. 

(40) Ele não l~!D liberdad~:: IOiiiJ poi , eu1 muações e.~p tais pode vir a ser rccrumd oornpui~O· 
riamente para pc::rações de guon . 

(41) Ciro ardosn , scravo u amponês? pp. 121 e 122. 
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quanto mais arraigada a co.odição camponesa do quilombola. menor a sua condição 
escrava. Dito de outra forma: no caso do escravo-camponês, quanto mais camponês 
- mais escravo· no caso do quilombola, quanto mais .camponês- menos escravo. 

Em ritmo de conclusão, voltemos às questões postas no infcio do trabalho. 
Quanto à maneira de utilizar a categoria aoalftica "brecha camponesa" , o resultado 
parece-nos satisfatório. Decompor para rearticular; a partir da compreensão da na
tureza das partes e da dinâmica do processo. 

Aqut fazemos uma ressaJva importante. Não pretendemos ter construido um 
modelo para ser aplicado em qualquer realidade e a qualquer momento. O risoo 
deste ~ de generalização é muito grande e os resultados praticamente nulos. 

E necessário reconhecer antes de mai<; nada que cada quilombo tem sua histo
ricidade determinada por sua dinâmica interna e por sua articulação externa com 
a sociedade escravista. Por sua vez a sociedade mineira tem uma historicidade tot.ali
zante que envolve cada quilombo, em seu momento e à súa maneira. A bistoricidade 
de cada quilombo, em fun~ão da época. da população, das ativjdades desenvolvidas 
das articulações com a soctedade escravista etc, e sua inserção no processo histórico 
global, oio permite conceber um modelo que se adapte a qualquer circunstância, 
mas permite estabelecer parâmetros que contribuam pra a apreensão dos ·elemento 
fundantes da dinâmica social. Parecem-nos válido coroo resposta à segunda questão. 
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