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RESUMO A Real Extraç-o foi implantada no Distrito Diamantino com o 
monopólio real dos diamantes, decretado pela Coroa a partir de 1771 . A memória 
que ficou deste perfodo foi de um momento de grande repressão e violência 
realízada pelas autoridades sobre toda a população indiscriminadamente. o 
texto discute a produção desta memória, ocorrida a partir de três momentos 
chaves. Primeiro, pela própria camada dominante de entao interessada em 
def~_nder .s~~s privilégios; posteriormente pelos viajantes que percorreram a 
reg r ao n? rnr.cro d? sé?ulo XIX, perfodo de decadência da mineração e finalmente 
pelos prrmerros hrstonadores que trataram do tema, a partir da obra fundamental 
de Joaquim Felfcio dos Santos. 

A partir do descobrimento do diamante na região do Serro do Frio - M.G., 
por volta de 1729, a administração colonial portuguesa passou a se defrontar 
com a necessidade premente de controlar a extração e o comércio das pedras. 
Isto ocorreu, não só pela exploração inerente ao sistema, mas também devido 
às enormes flutuações da cotação do diamante no mercado mundial, extrema
mente sensfvel à sua oferta ou escassez. 

Es!e caráter da economia diamantrtera obrigou Portugal a constantes mu-
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danças administrativas e fiscais na região. Tentava assim controlar a produção, 
impedir o contrabando e a garimpagem clandestina, provocando a diminuição 
da oferta e, conseqüentemente, estabi lizando ou aumentando o preço do 
diamante no mercado europeu. 

Depois de demarcado o distrito, em 1731, foi estabelecida uma taxa de 
capitação, que sofreu vários ajustes até 1734. Neste momento, alarmada com a 
queda vertiginosa dos preços devido à excessiva oferta, a Coroa proibiu a 
exploração das lavras e organizou uma administração própria, tendo sido criada 
a Intendência dos Diamantes. Em 1739, as lavras foram reabertas, mas foi 
estabelecido um sistema de contrato, que concedia o monopólio particular a um 
único arrematante, que tinha o privilégio de explorar o diamante em todo o 
distrito. 

Este regime durou até 31 de dezembro de 1771 . Então, sob a alegação de 
que não conseguia impedir as constantes fraudes dos contratadores, a garim
pagem clandestina e o contrabando das pedras, resolveu a Coroa assumir a 
extração dos diamantes. Para isto, impôs o monopól.io es1atal, através da criação 
da Real Extração e editou o Regimento Diamantino de 1771, que norteava a 
administração local e procurava subordinar, por meio de suas disposições, a 
sociedade e a economia do distrito. 

A memória que ficou deste perfodo foi de ter sido despótico e autoritário. 
Este discurso inicialmente presente na fala de parte da camada tejucana da 
época, foi perpetuado pelos viajantes e historiadores. Vejamos como se deu a 
produção desta memória: 
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No requerimento que os principais moradores da Demarcação Diamantina 
mandaram à Coroa Portuguesa, em 1799, pedindo a revogação de alguns 
parágrafos do Regimento Diamantino de 1771 , lia-se: 

"Senhora 11 Nós os habites. e povo da Demarcação Diamantina - resto 
de outro povo ainda maior porém já disperso, e banido, hoje nos chega
mos aos pés do Throno, e postrados com o mais profundo acatamento, 
se nos permita em fim lançarmos os nossos atenciosos gemidos à tantos 
anos suffocados, e reprimidos, e que perante a Suprema clemfJncia de V. 
Mag. nos queixemos de uma Ley, pela qual somos governados, e que 
constitui prezentemente a perseguição, o f/age/lo, e quazi à aniquilação 
de todo este território. 

Esta Ley he o Alvará de dois de agoslo de mil sete centos e setenta e 
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hum, e que dá forma a Extração dos Diamantes do Serro do Frio, feita por 
cont~ da Real. Faz, a que por causa di/limitados poderes, com que arma 
a mao de hum só homem que he o intendente dos Diamantes e de 
severfssimas penas, de que usa para o castigo dos reos. (. . .)Este ifi~itado 
poder, de mistura com tão severas penas, posto nas mãos de hum só 
homem, tem feito, e fará sempre em quanto elle existir a profanação, e o 
esctmdalo de toda a justiça, e aniquilação total por fim deste bel/o Paiz! 
(. . .) 

Huma Ley, que tem reduzido a ermo, e solidão huma povoação das mais 
belfas de Minas contra os interesses do Estado, e do pafs, e que será capaz 
de despovoar hum mundo inteiro(. . .) esta Ley, Snra., continuando e/la a 
existir entre nós, virá sempre de tempos em tempos perturbar as nossas 
felicidades. (. .. r 

A leitura deste requerimento, escrito 27 anos depois do estabelecimento da 
Real ~tração. nos permite tomar duas posturas opostas. A primeira. mais fácil, 
e por rsso mesmo mais cômoda, é aceitarmos um a um os argumentos dos 
requerentes e acreditarmos que a Coroa, através de sua legislação e adminis
tr~.ç~o. conseguiu controlar efetivamente a vida desta população. A outra, mais 
d1f1crl, nos leva a tomar o requerim nlo como parte de um discurso, que se forjava 
naquele momento entre a camada dominante local e que fazia parte de um 
processo de memorização, que levou ao esquecimento a riqueza e a pluralidade 
da sociedade diamantina do p rfodo. Ao mesmo tempo, situou a Real Extração 
como o momento exemplar do d spotismo e da arbitrariedade do regime 
colonial. 

A ediçã? ~~uma lei , o.Regimento Diamantino de 1771, tornou possivel cingir 
o tempo e divrdr-lo em do1s perlodos diametralmente opostos. A busca de um 
passado perdido - tempo em que florescia "huma povoação das mais bellas 
de Minas" e à u~ pr~se.nte : perfodo de ''g midos sutfocados, ( ... )perseguição, 
flagello, e quaz1 an1quilaçao de todo este território" -. apontava um futuro 
redentor, no qual a bondade e a clemência da Rainha, trariam de volta a 
felicidade e assegurariam a paz dos súdi tos. A lembrança, desempenhava aqui 
um papel essencial. Chamado a socorrer o presente de desordem e confusão 
o passado, momento de ordem e bem estar. permitia a concretização do ideal 
de permanência e imutabilidade. 

A criação de um fato, que periodizava a história, permitiu também a 

1 REVI~TA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Administraçao Diamantina. Imprensa Oficial de Minas 
era1s. Ouro Prelo: 1897. p , 141 ·85. Ano 11. 

82 

fundação de uma memória, que homogeinizando o período, o distinguia de 
outros. O tempo da lembrança modificava-se ao jogo da memória, de seus 
mecanismos seletivos, ambíguos e simplificadores. Esta memória de despotis
mo, impunidade e violência permeia a historiografia, até os dias de hoje. Ela 
imputa ao Regimento a causa de todos os males e elege a demarcação 
diamantina como o local em que a Coroa mais eficientemente baixou o pesado 
braço da lei e controlou seus habitantes sem exceção, acabando por prejudicar 
os interesses das camadas mais abastadas e, conseqüentemente, os seus 
próprios. 

Esta lei, que de tão cruel era "capaz de despovoar hum mundo inteiro'', 
escreveu sua história a ferro e fogo entre estes infelizes cidadãos e os distinguiu 
do resto da colônia, onde, por oposição, a presença da Coroa não deveria se 
fazer sentir com tal rigor. Mas este não era inerente ao sistema, já que espera
va-se que a Rainha trouxesse de novo a felicidade. Era sim, fruto do desvio de 
indivíduos isolados que abusavam de seus poderes, "sujeitos pequenos e iguais 
ao pó da terra diante de V. Majestade, longe della - se fazem arrogantes e 
insolentes Despotas; ( .. . )" .2 

Esta memorização apagou o conflito e a diversidade. O que ficou foi uma 
visão uniforme do período da Real Extração, onde todos, irmanados, sofriam da 
mesma forma o arbítrio da lei e da autoridade. Acreditando que a simples 
revogação de alguns parágrafos da legislação seria o fim do sofrimento de todos: 
"( ... )o pobre escravo sem liberdade( ... ) condenad'o a galés: o Contrabandista 
e o bom Feitor, que servia bem a V. Magestade, e que deixa o serviço já cançado, 
tem ambos igualmente a pena de expatriação ( ... );"3 

Como a camada dominante ainda não era capaz neste momento de 
questionar o sistema como um todo, procurava estabelecer os limites a que 
estava disposta a aceitar a interferência metropolitana. Para que tosse possível 
continuar a realizar sua acumulação e afrouxar os estritos limites que a Coroa 
procurava impor, era necessário criar uma memória de caos em relação ao 
presente e projetar um porvir e um passado melhores. 

A insatisfação era na realidade de parte da camada dominante que via seus 
interesses ameaçados por novos grupos em ascensão. A critica ao sistema 
escondia o choque de interesses entre setores da camada dominante, e permi
tiu, por outro lado, a reestruturação do seu domfnio. Ao apagar as demais 
percepções e propostas, que outros tiveram naquele momento, parte da camada 
dominante encontrou formas de reforçar e reordenar o jogo do poder e suas 
formas de controle. Ao mesmo tempo, desviava para a legislação a culpa de 

2 Idem. 
3 lbdi. p . 149. 
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todas as tensões relativas ao próprio exercício da dominação. 
A permanência da memória, como de um momento atlpico e despótico, foi 

a forma encontrada por setores da camada dominante de defender seus 
interesses lesados na disputa por cargos e favores públicos, como fica evidente 
em várias partes do documento: ''Os próprios lugares desta Administração são 
tirados aos seus donos, e dados a outros, como em recompensa de suas 
humildes escravidoens, e condescendências; Administradores, e Feitores bene
méritos são expulsos, e em seus lugares admitidos gente nova, crianças, e sem 
experiência, ( .. . )". 4 Criticando o sistema como um todo, forjavam uma identidade 
entre os diversos setores da sociedade e tornavam-se seus porta-vozes. 

Ao unificar as queixas e o discurso tentavam impor seu projeto e apagar as 
demais visões e propostas que foram vencidas, direcionando o curso da 
memória. Reordenaram os mecanismos que garantiam a sua dominação e que 
provocavam disputas constantes entre vários setores da burguesia colonial . 

Trazendo à tona estes conflitos que se perderam, a diversidade que a 
memória ocultou e também as formas de resistência e o cotidiano do distrito é 
possível propor uma nova periodização. Este viver envolvia o plural e o múltiplo 
e era fruto da tentativa de implantação da ordem e da impossibilidade de controle 
da desordem. 

A memória vencedora influenciou toda a historiografia, definindo-lhe os 
rumos. Esta concluiu que a administração diamantina tentando impedir a extra
ção ilegal do diamante e o contrabando, por meio de uma política altamente 
repressora, acabou por prejudicar toda a sociedade, com seu poder ilimitado e, 
quase sempre, injusto. Afastada de quase todas as atividades alternativas, de 
onde pudesse auferir alguma renda, a população constantemente vigiada e 
também exclufda da mineração era empurrada para o contrabando e a garim
pagem. Porém, severa, a Intendência reprimia com duras penas e freqüente
mente com a expulsão, não só os culpados, mas, indiscriminadamente, a toda 
a população. Através de seus funcionários, tinha pleno poder sobre todos e, de 
forma despótica e autoritária, provocou ali um modo de vida "sui generis", que 
levou o Distrito à ruína, ao abandono e à fome. 

A ação destes indivíduos que protestavam contra a legislação baseava-se 
no argumento de que se a lei fosse manifestamente parcial e injusta, ela não iria 
mascarar nada, legitimar nada, nem contribuir para a dominação de classe 
alguma. Dizendo-se representantes dos interesses da própria Real Fazenda, não 
queriam ser tomados por revolucionários, mas desejavam uma mudança dentro 
da ordem e, como corolário, aceitavam um poder coercitivo, desde que este 
estivesse limitado por regras definidas, não se pautando pela irracional idade e 

4 lbdl. p, 149. 
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o descontrole. Eliminando do seu discurso o fato de esta lei não aplicava critérios 
universais de igualdade para todos e, até mesmo, exclufsse certas categorias 
da condição de cidadão à ju:;;tiça (como os escravos), foram capazes de unificar 
as queixas contra a administração e reduzir todos os conflitos aos estritos limites 
da lei, como se fossem resultantes unicamente do choque entre os interesses 
da Coroa e o da população colonial, vista como um todo uniforme. 

111 

Esta construção definiu os temas e as abordagens historiográficas a partir 
de então e, também, elegeu as ausências. A especificidade da Real Extração 
foi dada como incontestável e a inexistência de uma critica determinou a edição 
do regimento de 1771, como o fato que a provocou. 

Os viajantes do século XIX foram os primeiros porta-vozes desta visão 
vencedora. Em contato com membros da camada dominante do Tejuco, acaba
ram por reproduzir seus argumentos e aceitaram facilmente sua versão que 
responsabilizava o Regimento por todas as desgraças: 

''Submetido a uma administração particular, fechado não somente aos 
estrangeiros, mas ainda aos nacionais, o Distrito dos Diamantes foram 
como que um estado à parte, no meio do vasto império do Brasil. ( .. . ) O 
Distrito dos Diamantes ficou como que isolado do resto do Universo; 
situado em um pafs governado por um poder absoluto, este distrito foi 
submetido a um despotismo ainda mais absoluto; os laços sociais foram 
rompidos ou pelo menos enfraquecidos; tudo foi sacrificado ao desejo de 
assegurar à coroa apropriada de exclusiva dos diamantes. · 

D'Orbigny chegou a sacralizar a regiao como resultado de tal isolamento: 
"Só se penetra neste santuário com autorização especial e lá não se perman ce 
senão submetido a uma vigilância contínua. ( ... ) Até bem recentemente, o Distrito 
Diamantino era uma região misteriosa, a respeito da qual corriam muitas len
das".6 

A historiografia seguiu o mesmo caminho, aceitando tal marco como o 
divisor entre o período despótico e seu anterior e distinguindo o Distrito do resto 
da col6nia. Com tal procedimento limitou a compreensão dos mecanismos de 
poder no periodo e apontou os agentes que deveriam ser incluídos no processo 

5 SAINT-HILAR . Augusta d . VIagem pelo Distrito dos diamantes e litoral do Brasil. B. H te,; Itatiaia, p. 
13-4. 

6 D'ORBIGNY. Alcide. Viagem pitoresca atravós do Brasil . 8 . Hte~ Itatiaia. 1976. p 135-6 
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histórico, apagando os demais. O processo de constituição da memória liquidou 
seus adversários e apagou seus vestfgios. 

Segundo Caio Prado Jr., o Regimento era a 

"( .. .) apuração máxima da tírania; e terror durante meio século, de todos 
que direta ou indiretamente lhe tocavam. ( .. . ) Verdadeíro corpo estranho 
enquistado na col6nia, o Distrito vivia isolado do resto do pafs, e com uma 
organização 'sui·g~neris; ( .. .) Havia apenas o Intendente e um corpo 
submisso de auxiliares, que eram tudo ao mesmo tempo, e que se 
guiavam unicamente por um Regimento que lhes dava a mais ampla e 
ilimitada compettmcia".7 

O fato incontestável do rigor metropolitano Joi aceito sem muita discussão. 
Este teria provocado ali um modo de vida especifico. O segundo passo foram 
as tentativas de explicação: tal rigor foi fruto da eliminação de alçadas, concen
tração de poderes e independência frente ao Governo da Capitania. 

A arbitrariedade e a injustiça foram, conseqüentemente, o resultado de tal 
concentração de poderes. Toda a vida da demarcação estava sob o sabor deste 
administrador, que freqüentemente agia por interesse próprio, esquecendo-se 
do bem estar da população e da própria Coroa. As necessidades de todos eram 
vistas indistintamente, como se não existisse o conflito entre eles e como se a 
única ameaça a esta harmonia fosse os desmandos do Intendente. 

A disputa entre setores da camada dominante foi minimizada, a repartição 
das rendas, vantagens e cargos dados pela Real Fazenda provocavam conflitos 
e instabilidades. Calou-se, também, a voz dos outros setores sociais - o 
escravo, o vadio, o garimpeiro, o homem comum, etc. - que não sofriam da 
mesma forma os efeitos desta legislação e cujos problemas não terminavam com 
sua simples revogação. Seu discurso e seus anseios foram apagados pela voz 
de quem via na nova Intendência suas rendas e vantagens diminufdas. Para 
aqueles, o tempo corria num outro ritmo, incluídos no mundo da desordem, seu 
lugar da história era outro. 

O argumento da camada dominante, de que a própria execução do Regi
mento levava a uma contradição fundamental, era reforçado através da obra dos 
viajantes e historiadores. Garantia-se que a lei impedia outras atividades econ6-
micas, ou pelo menos restringia-se ou controlava-as, ao mesmo tempo que 
proibia a população de explorar a mineração de diamantes ou ouro. Aliado à 
aridez da região, onde praticamente inexistia a agricultura, isto aumentava cada 
vez mais a pobreza e a desclassificação social, atingindo a todos sem exceção 

7 PRADO JR., Calo. Fonnaçlo do Brasil contemporlneo. Stlo Paulo: Brasllicnse. 1979. p . 181-$. 
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e provocando a diminuição dos tributos arrecadados, em prejuízo da própria 
Real Fazenda. Outra conseqüência direta de tal polftlca seria o aumento da 
garimpagem e do contrabando, praticamente impingido à população, acarre
tando o aumento do número de prisões e expulsões. Laura Mello e Souza, 
citando Mawe, um dos viajantes, relembra esta situação de penúria, onde os 
desocupados não tinham a manufatura, a mineração ou a agricultura para lhes 
dar trabalho.8 

Todos estes autores limitaram-se a descrever os parágrafos do Regimento, 
as queixas dos moradores e a impressão dos viajantes, perpetuando o processo 
de memorização de setores da própria camada dominante, iniciado no final do 
século XVIII. Por isto mesmo, foram incapazes de perceber a complexidade da 
vida social e econ6mica que pulsava no Distrito. Acreditaram que a simples 
edição de una lei bastasse para que ela fosse efetivamente executada e a 
elegeram como tato e marco periodizador para a história do Distrito. Tomando-o 
como exemplo máximo do despotismo colonial, fruto de um poder ilimitado e 
irracional, esqueceram-se que o que permeou a vida colonial foi, muito mais, uma 
coincidência de interesses entre a população e as autoridades, de onde estas 
quase sempre eram oriundas. A aceitação de um eterno conflito Metrópole X 
CoiOnia escondia, quase sempre, divisões e disputas dentro da própria camada 
dominante local, por cargos e vantagens. Apagando da memória o quotidiano desta 
população e tudo que não se limitasse aos estreitos limites da lei, nomearam os 
sujeitos fazedores da história e definiram o seu lugar como o da ordem. 

IV 

Tomando como ponto de partida que esta memória apagou a diversidade 
e a pluralidade da sociedade diamantina no período e assumindo a permanência 
de um mundo da desordem e a existência de propostas e agentes sociais 
esquecidos, torna-se necessário recuperá-los, através da cr'ltica do marco 
periodizador- o Regimento Diamantino. 

Negar este marco, aceitando-o como parte constituinte de uma dada 
memorização, significa redimensiornar o exercício do poder; a evolução das leis, 
sua institucionalização e aplicação e, por fim a multiplicidade da vida social do 
Distrito. Destruindo o discurso vencedor naquele momento, as suas implicações 
e objetivos e desvelando a realidade complexa que se escondia por detrás dele, 
é possfvel compreender este processo no seu conjunto, surgindo daí, talvez, 
uma outra periodização. 

a MELLO E SOUZA. Laura de. Os dncla111flcados do ouro- a pobreza mineira no aéculo XVIII. Río ds 
Janl;!iro: Grau!, 1.982. p. 82. 
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A edição do Regimento passa, nesta perspectiva, a ser um momento, como 
muitos outros e não mais um corte que periodiza e define os temas, as aborda
gens e os agentes constituintes deste processo histórico. A simples edição de 
uma lei não significa que ela fosse realmente aplicada. Muito ao contrário. ela 
demonstra mais uma situação de descontrole, onde era necessário aumentar o 
rigor através de 1uma legislação que instituísse mecanismos mais eficientes. 
Desmascarar estes mecanismos é a forma de desmitificar o modo de vida 
sui-gêneris, que eles teriam provocado. 

O ineditismo do Regimento, que tanto ressalta a historiografia, é uma falácia. 
Todos os seus parágrafos são compilações de bandos emitidos anteriormente, 
quase sempre para outras áreas também. O que era relativamente novo, é que 
viessem todos arrolados juntos, na forma de um único corpo regimental. Nesta 
perspectiva. cai por terra a idéia de que tal despotismo e autoritarismo eram 
privilégios da demarcação. Na verdade, li amo em outras áreas o rigor 
metropolitano era quase nunca aplicado. As leis constitufam freqüentemente 
letra morta e as próprias autoridades não se dispunham a e)(ecutá-las. Sobre o 
Regimento, Machado ~transcreve o comentário de Manuel Caetano d'Aimeida 
e Albuquerque de que fazia ''muitas determinações acompanhadas de tamanho 
rigor, que bem deixavam ver que eram mais para aterrar, do que para ter 
execução. "9 

A própria centralização do poder, como foi o caso do Distrito, mostrou-se 
campo fértil para a corrupção, a conivência, a disseminação de propinas e de 
impunidades. Distantes dos olhos da Coroa, estas autoridades, membros da 
camada dominante local, defendiam sempre seus próprios interesses, lesando 
os de quem lhe investiu tal poder. A própria Coroa fechava os olhos a muitas 
destas irregularidades e a sua disposição em averiguá-las não era muito grande, 
pois não queria uma situação de instabilidade, que poria em risco seu próprio 
poder. Mesmo as camadas mais baixas da população encontravam formas de 
fugi r a um controle eficiente, resistindo, legalmente ou não, à implantação da 
ordem, buscando maneiras cada vez mais diversas. Desta maneira, o mundo 
da desordem se reorganizava sempre. ao sabor da ocasião. 

Os Governadores da Capitania mantinham ampla correspondência com as 
autoridades do Distrito, buscando$ apuração dos mais diversos delitos come
tidos em prejufzo dos interesses reais, quase sempre em vão. Inúmeras cartas, 
encontradas nos Códigos do Arquivo Público Mineiro, mostram os delitos de 
simples oficiais que patrulham os rios, de Comandantes de Destacamentos. de 
funcionários das Entradas, até de diversas autoridades mais importantes, reve
lam um total descontrole sobre a administração, que nem as medidas de extrema 

9 MACHADO fl' .. Aires da. Arraial do Tljuco, cidade Diamantina. B. Hte.: ltatiel . 1980. p. 18. 
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severidade, como as dispostas no Regimento, conseguiam impedir. Mais grave 
foi o caso do próprio tesoureiro da caixa da Intendência, que o mesmo Conde 
de Valladares manda investigar e depois suspender de seu cargo. 

Controlar estes runcionários não era tarefa fácil. Por isto, os Governadores 
mantinham uma ampla correspondência com diversas autoridades e com mo
radores da Comarca e, especificamente, da Demarcação. Através deles procu
ravam ter conhecimento do que ali ocorria, tentando impedir o contrabando e 
os descaminhos dos impostos reais, sempre diflceis de receber. Desta forma, 
recebiam relatórios, quase sempre mensais de diversos comandantes, oficiais 
e agentes da Intendência, exigiam diários de tudo que ocorresse nos destaca
mentos, espalhados pelo Distrito, lhes enviando anualmente. Esta correspon
dência mostra uma profusão de delitos ocorridos entre a população e com 
diversas autoridades, apesar da insistência dos Governadores estes quase 
nunca eram apurados ou verificados. Suas insistências no cumprimento das 
ordens mostram que a ineficácia, o descontrole e a conivência disseminavam 
entre o corpo administrativo e a população. 

Chegavam mesmo a enviar agentes específicos para executar ~uas ordens, 
Intervindo ativamente dentro dos limites da demarcação e contranando a dita 
autonomia da Intendência. Este tipo de interferência era comum e continuada, 
e não uma exceção. 

Utilizavam-se também, extra-oficialmente, de espias, com o fim de obser
varem 0 cumprimento das ordens emitidas a diversas autoridades e de noticia
rem quando não executadas. Estes eram recrutados entre os próprios moradores 
e funcionários, ou eram oficiais destacados para o Distrito pelos Governadores, 
já com ordens de se tornarem seus informantes. 

Farta documentação atesta que o Regimento não propiciou o total isolamen
to do Distrito em relação às autoridades da Capitania, nem a tão falada autono
mia do Intendente. Os diversos Governadores continuaram emitindo ordens, 
instaurando devassas, exigindo o cumprimento de suas determinações, contro
lando os funcionários da Intendência, ordenando ou ameaçando castigos. 
Falavam sempre em nome da Coroa, como seus legitimas representantes junto 
às autoridades do Distrito, tentando evitar a corrupção e os descaminhos. Ao 
Intendente dos diamantes Francisco José Pinto de Mendonça, o Conde de 
Valladares escreve em abril de 1772, dando várias ordens, entre elas: "(. .. ) 
proceder contra os culpados na forma das leys Regimentos e or~ens dando me 
parte do que encontrar a este respeito." Ao Intendente Franc1sco de Souza 
Guerra e Araújo, destacado no Serro do Frio, escreve em agosto do mesmo ano: 
"( ... )Parecerei inoportuno com repetições, em mandar fazer muitas couzas, mas 
hé certo que eu acho todas são necessárias, e porque ardent~mente deseJO o 

Ih d . h d " 10 argumento da Real Fazenda, e cobrar tudo o que se e tem esencamm a o .. 
A correspondência dos Governadores para as diversas áreas e dema1s 
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au~oridades da Capitania versam sobre os mesmos assuntos; corrupção, des
curdo em cumprir as ordens e ineficiência em controlar o contrabando e os 
descaminhos, muitas vezes contribuindo para sua disseminação. Em toda a 
CoiOnia o abuso dos funcionários era um tema constante. O Distrito não era uma 
exceção, nem o Governador se alienava de tentar reprimi-los. 

Um dos maiores cuidados era impedir que a força policial e a própria 
a?m_in~stração se tornasse conivente com o contrabando. Isto era sempre muito 
drffcrl, Já que os e~cravos que trabalhavam nas lavras e os pedestres cativos que 
patrulhavam os nos eram alugados pela Intendência dos próprios moradores e 
funcionários. Estes estimulavam seus negros a esconderem diamantes durante 
os trabalhos, a relaxar as patrulhas e assim garimparem clandestinamente. 
Tarefa árdua era fazer que tais indivíduos agissem segundo os interesses da 
Coroa e não em beneficio próprio. Por isto, os castigos para a ineficácia e a 
conivência eram severos, porém quase sempre impossiveis de serem verifica
dos e aplicados. 

O número de pessoas que viviam direta ou indiretamente da existência da 
Real Fazenda era enorme, seja alugando escravos, seja ocupando cargos no 
apar~ l ho administrativo. Estes indivíduos, mais do que o fim da Real Extração, 
deseJam a manutenção de seus privilégios. Segundo Saint-Hilare: 

"(..)ar reina um ar de abastança que não havia observado em nenhuma 
parte da Provfncia. (. . .) É falso entretanto que haja em Tljuco, como 
pretende John Mawe, mais mendigos que em outras povoações, (. . .). Os 
hc:mens de nossa r~ça acham meios de se empregarem na extração dos 
d1amantes como feitores, ou nas lojas como caixeiros e as pessoas de 
cor exercem os outros vários serviços. ( .. .) A primeira causa que seduz 
um operário em Tijuco, quando ele consegue economizar algum dinheiro 
é arranjar um escravo. ·~ 1 ' 

Significativa é a amostragem das pessoas que assinam a petição do infcio 
do texto e que se auto intitulavam principais moradores do Distrito e Vila do 
Príncipe. Seu número total é de 110. Destes 70 (63,3%) indicaram sua profissão, 
sendo que 28 eram funcionários administrativos e 27 pertenciam à guarda da 
demarcação. Representavam 87,5% dos que tinham profissão e 50% do total de 
assinantes. t: curioso perguntar por que tais indivíduos que têm sua existência 
~ssegurad~ graças a existência da administração diamantina, desejam o seu 
frm e acreditam que seus interesses estão sendo prejudicados? Para compreen-

10 BELC? HORIZONTE. A.P.M. Livro 30 de Registro de cartas. ordens e Instruções a Autoridades da VIla do 
Prlnc1pe. 1771-1772. SC-182.1. 38 (grifo meu) e r. 51 . 

11 SAINT-HILARE. op, oit. p. 33. 
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der seu discurso é preciso se ater às suas principais queixas em relação à 
administração do Intendente João Inácio -do Amaral Silveira: "o primeiro passo 
que deu foi forjar duas Portarias de sua letra( .. . ) removendo o dito emprego de 
Caixa [a Ant. Mª Versiani], e ao Segundo. [Manoel Pires de Rgueiredo] do de 
Guarda que exercia como Official mais antigo ( ... ) Procedimentos estes, que 
espantarão logo ao público."12 

O discurso de que o Regimento provocava uma sltuação peculiar no Distrito 
graças ao autoritarismo e a concentração de poderes nas mãos do Intendente, 
certamente unificava toda a população local, mas não correspondia à principal 
preocupação de quem encabeçou a petição. Estes estão muito mais preocupa
dos com a defesa de seus cargos e privilégios, que o Intendente vinha amea
çando. A disputa entre frações da camada dominante provocava uma situação 
de instabilidade que o Intendente parecia saber se aproveitar: 

"determinando as mesmas. ordens da reforma q' se conservassem os 
Administradores, e Feitores mais beneméritos, e q' melhor pudessem 
servir; o dito. lntende. debaixo da capa da Junta do modo, q' fica dito, 
expulsou e conservou só os q' quiz, deitando fora mtos. homens capazes, 
e conservando outros inferióres, e alguns inúteis, de forma, q' tendo a 
Administração Administradores dos Serviços das LavrasOiamantinas 
mto. hábeis, não deixou destes nem os q' erão necessaros. pa. logo 
passar, como passou a eleger outros novos a sua satisfação. '~ 3 

Desmascarar o discurso vencedor requer a destruição de todos os seus 
argumentos. Sabemos que a compreensão e a percepção do real pelo homem 
da época se dava de maneiras múltiplas e que a memória coletiva não é 
necessariamente aquela que mais se aproxima do real e, sim, aquela que teve 
força para apagar as demais. O Regimento Diamantino permitiu a perpetuação 
de uma memória de irracionalismo e violência pois a confecção deste discurso 
açambarcou o vocabulário dos oprimidos e marginalizados, que acreditavam 
que a legislação era o fundamento de toda a opressão a que estavam sub
metidos. Cabe a nós recuperar o quotidiano desta população em toda a sua 
diversidade, demonstrando que a legislação não era efetivamente executada e 
que o real não se limitava aos estritos limites da ordem. Um dos aspectos mais 
contraditórios, constantemente enfatizado, da Administração diamantina é o de 
que ela teria provocado um despovoamento da região. Incapazes de controlar 
o Intendente e seus auxiliares, submetidos às suas vontades, os habitantes, sem 

12 R VISTA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. op . cll . p. 163. 
13 lbdl. p. 176. 
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exceção, viviam a constante ameaça do despejo, abandonando suas famílias, 
seus pertences e seus sustentos. 

Os primeiros levantamentos de prisões e ordens de expulsão mostram o 
perfil das pessoas perseguidas pela administração. Visava-se sobretudo, apesar 
da historiografia afirmar o contrário , os suspeitos de extravios, garimpeiros, faisca
dores e vadios. Nas prisões real izadas na Comarca entre dezembro de 1771 e 1779, 
levantadas até agora nos códices da Seção Colonial do Arquivo Público Mineiro, 
encontrou-se os seguintes resultados: 

Número total de prisões: . . . . . . . . 113 . . . .. . 100% 
Garimpei rase extraviadores:. . . . . . . 30 . . . . . 26,6% 
Contrabandistas:. . . . . . . . . . . . . . . . 06 . . . . . . 5,3% 
Problemas com autoridades: . . . . . . 13 . . . . . 11 ,5% 
Outros crimes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . .. .. . 23% 
Não encontrei acusação: . . . . . . . . . 38 . . . . . 33,6% 
Suspeitos de contrabando 

presos em outras Comarcas:. . . . . 05 

Os números confirmam que o alvo das pris6es era bem delimitado. Dos 
individuas com outros crimes, nove estão também ligados aos descaminhos, 
contrabando ou extravios de diamantes. Dos treze individuas que tiveram 
problemas com autoridades e poderfamos dizer que foram perseguidos pelas 
autoridades, apenas um teve como fonte de códices do Arquivo Público Mineiro, 
os outros doze foram encontrados registrados na petição inicial, que continha a 
visão dos assinantes e não a das autoridades. 

Quanto à ocupação dos presos, eles também visavam principalmente 
determinados grupos. Os vadios, indivíduos sem ocupação definida ou ofício, 
eram sempre perseguidos, pois tornavam-se suspeitos em potencial , além de 
serem difíceis de controlar. Mas esta também não era uma política específica da 
Demarcação. Por toda a Capitania são incontáveis as ordens sobre prisões e 
expulsões destes indivíduos. 

Em seguida, vinham os ourives, os mascates, os padres, os advogados e 
os indivíduos do corpo militar. Porém, estes nao eram alvo de forma aleatória, 
mas qua!ldO havia suspeita de estarem contribuindo para lesar os interesses da 
Coroa. Continuaram residindo no Distrito pessoas das mais diversas ocupações, 
comuns a qualquer vila ou arraial colonial. Muitas delas trabalhando para a 
própria Real Extração, que chegava a empregar ourives e capeiOes. A questão 
das perseguições não eram em relação às profissões em si, mas quando estas 
conflitavam com os interesses da Coroa 

Uma das maiores formas de arrecadação de impostos eram os subsídios 
sobre as entradas, o comércio, o exercício de diversas profissões e sobre os 
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escravos, seja na Capitania, na Comarca ou no Distrito. Os esforços das 
autoridades eram no sentido de se conseguir cobrar impostos sobr~ es~as 
atividades e impedir que estas lesassem o fisco. Mas, como os func1on~nos 
locais, quase sempre moradores da própria região, estavam se~pre envolvidos 
em descaminhos, isto era sempre muito dificil. O Governador sab1a, que tam.bém 
ali o montante das receitas anuais era sempre menor que o real e estava Ciente 
q~e a causa principal era o contrabando por incompetência ou conivência das 
autoridades. 

A prisão de qualquer indivíduo incorria na instauração de uma d~vassa e 
de um processo, conforme pode ser visto nas centenas de casos refendos nos 
códices do Arquivo Público Mineiro. 

v 
Todos estes testemunhos indicam que a vida ali transcorria da mesma torma 

que em qualquer outra região da Capitania. Resultado do eterno conflito entre 
os setores da camada dominante por cargos e vantagens, o espaço para as 
formas de resistência da população eram sempre alargados. Neste ambiente, 
onde o mundo da desordem era cada vez maior, garantir o cumprimento da lei 
tornava-se cada vez mais dificil. Regrar este espaço era uma tarefa árdua, que 
diversos Governadores e autoridades se empenharam, quase sempre em vão. 

A administração diamantina, na verdade, parece dar continuidade a_ um 
processo de descontrole administrativo, com o qual se defro~ta~am _as autonda.
des metropolitanas e coloniais, durante todo o período, É d1ffc1l afi rmar, que a 
Real Extração transformou radicalmente a vida do Distrito, dando-lhe uma 
especificidade singular. A população cresceu e, em meados do sé?u!o XIX: só 
o Arraial do Tejuco contava com aproximadamente 6.000 almas .. Ex1st1am .~ ~ as 
mais diversas profissões e a agricultura era uma atividade lucrativa, perm1t1ndo 
luxo e abastança, como afirmou Saint-Hilare. 

A repressão, o autoritarismo, as prisões e expu l sOe~ não _são nov~s, ne_m 
específicos da demarcação. O Regimento parece reflet1r ma1s uma s1tu~çao 
onde o descontrole era quase total. Ao reafirmar, insistentemente, o despotismo 
mostrava a. incapacidade das autoridades de controlar a vida da região, quase 
sempre truta da conivência com os habitantes, cujos interesses se misturavam. 

Voltamos agora ao nosso ponto de partida. A leitura das fontes, mesmo ~u~ 
oficiais nos trouxe à tona visões que foram esquecidas e, com elas, a multipli
cidade' a heterogeneidade e o conflito. A memória vencedora, utilizando as 
aspiraÇões e o próprio vocabulário dos dominados, legitimou a aç~o e os an~eios 
de um setor dominante da sociedlade. Apagou toda a exp loraçao proveniente 
do exercício da dominação reduziu-a ao espaço da lei. Minimizou o jogo entre 
explorados e exploradores, transferindo as atenções para o conflito entre os 
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