
BIBLIOGRAF1A 

ANOERSON , Benedícl. Nação e consciência nacional. trad . Lólio Lourenço de Olivei
ra. São Paulo: Atica, 1989. 

ANDR'ADE, Olimpio de Souza. História e Interpretação de "Os sert6es". Sao Paulo: 
Edar1, 1960. 

BEAMAN, Marshall. Tudo .que é sólido desmancha no ar. trad . Carlos Felipe Moisés, 
Ana Maria: L. loriatti. São Paulo, Companhia das Letras , 1986. 

BHABHA, HomL DissemiNation: time, narrative. and lhe margins of lhe modern nation. in 
Nation and NamJt/on. London. New York : Routl dge, 1990. 

BUCKUE, Henry Thomas. Hístorfa da clv/llsação na Inglaterra. trad . Adolpllo J. A. Mel· 
chert. Sao Paulo: Typographia da casa eclectica. v. 1, 1900 (1 11 ed . 1867-1861) . 

CARVALHO, José Murilo de. Brasil 187D-1914: A força da tradição. Rio de Janeiro, 
(mimeo), 1991. 

CRESSON, André. Hlppofyte Talne. Sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philoso
phie. Paris: Presses Universitaires de France. 1951 . 

CUNHA, Euclides da. A marjem da história. 2ll ed. Porto: Imprensa Moderna, 1913 (1 • 
ed. 1909) 

_ __ . Os sertões. Edição c~itica por Walnice Nogueira Galvão. São Paulo: Brasilien
se; Secretaria de stado da Cultura, 1985 (1 1 ed. 1902). 

_ _ _ . Contrastes e confrontos. 5~ ed. Porto: Companhia Portuguesa Editora. 1919 
(1 4 ed. 1907) .. 

___ . De Euclides da Cunha a seus amigos. Rio d Janeiro: José Ollmpio, 1938 
_ __ . O rio Purus. Rio de Janeiro~ Serviço de Documentação da Superitendência do 

Plano de Valorização da Amazônia: 1960 {1 ed. 1906). 
---·· Um Paraíso Perdido. Reunião dos Ensaios Ama ôn icos. org . Heron Alencar. 

Petrópolis Vozes: Brasllia : INL, 1976. 
___ . Um Paraíso Perdido. org. Leandro Tocantins. Rio de Janeiro: ,José Olfmpio, 

1994 _ 
HARDMAN, Francisco oot. Trem fantasma. A modernidade na selva. São Paulo: Com

panhia das Letras, 1988. 
REBOUÇAS, André. "Excursão ao salto do Guafra ou Sete Quedas, pelo capitão Nestor 

Borba - notas e consideraçO s geraes, pelo engenheiro André Rebouças" in Revis
ta do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo LXI, p. 1, 1898. 

_ __ . Diário e notas autobiográficas (1866-1871). Rio de Janeiro: José Olfmpio, 
1938. 

S VCENKO, Nicolau. Literatura como missão. Tensões sociais e cr:iação cultural na 
Primeira República . 3!! edição. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

SÜSSEKINO, Flora. O Brasil não é longe daqui. O narrador, a viagem . São Paulo. Com
panhia das Lelras, 1990. 

TAINE, Hippoly1e. Histoire de la .littérature anglaise. Paris: Hachctte, s/d {1 ~ ed. 1864). 
VENTURA. Roberto. uclides da Cunha. In Remate de Males, Campinas, {13): 41 -46, 

1993. 
WEHLING, Arno. A invençáo da história. studos sobre o historicismo. Rio de Janeiro : 

Ed . da Universidade Gama ilha; Niterói : d_ da Universidade Federal luminense, 
1994. 

Rebeliões escravas na 
comarca de Ouro Preto* 

MARCOS FERREIRA OE ANDRADE 
Mestre em História pela UFMG 

RESUMO O presente artigo procura analisar a conjuntura política da 
quarta década do século XIX na Província de Minas Gerais, especial
men.te a Comarca de Ouro Preto. Dentro do quadro de agitações políti
cas, característico do período regencial, procura-se destacar os movi
mentos coletivos intentados pelos escravos da referida Comarca. Os re
sultados da pesquisa revelam tentativas de rebeliões escravas comple
xas e significativas nos Termos de Ouro Preto e Mariana. 

A Comarca de Ouro Preto, antiga Vila Rica, era a menos exlensa da 
Província. Criada em 17241 , juntamente com as comarcas do Rio das 
Mortes e Rio das Velhas, esta não perderia sua importância mesmo no 
período posterior ao auge da mineração. Continuaria sendo o centro 
polftico e administrativo mais importante da Província até quase o fina l 
do Império. A Comarca compreendia duas das mais importantes cida
des da Província, Ouro Preto e Mariana, além da Vila de Oueluz. Do Ter
mo2 de Ouro Preto dependiam dois grandes distritos, Nossa Senhora do 

· E te artigo é par te modificada do capitu lo 111 de minha Disse(laç!io de Mestrado em Hist.óo la, intitu lada Flebel· 
dia e R sisténcfa: as revoltas escravas na Provlncr'a de Mina Gerais (1831-1840). B lo Horizonte· FAFICHJ 
UFMG, 19 

1 Cf BARBOSA, Valdemar de Almeida. História de Minas. Vai 3. Selo Hoc-l ante. 197 p. 569 O au10r co testa 
es a inlormaÇI.Io. por julga• qUQ as comarcas foram Cl'iadas ' n( s desta data. o que oconera r rei rlda data 
foi simplesment UffiiJ regularnentªç~o jl!riQica. 

2 gundo o m smo autor em o 0/j;lofllir/O da rem< e r.le gente de Mines. p, 180, f tma corr sponde hoie. ao 
Mumcipoo. ou melhor "toda extensáo do te11ilório. sob a jur'dlsção de uma vi/liJ ", 

VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, n 17, Marf97, p.237·257 



Pilar do Ouro reto e António Dias. ambos localizados na própria cidade 
e mais sele distritos distribuídos no restante do t rmo, enquanto o ermo 
de Mariana era constitufdo por 13 distritos. · 

A Capital da Província estava situada entre "a Serra do Ouro Preto 
de uma parte, e morros paralelos encostados a serras" de outra. Com
preendia "uma só rua tortuosa, dividida em diferentes ladeiras ( ... ). Os 
edifícios desiguais sobem ou descem à proporção do terreno. Os paços 
do Conselho e a Casa dos Contos são os melhores edíficios de todo o 
Brasi/'13 • O Botânico francês Saint-Hilaire registra out.ras impressões do 
estado da capital da Província nas primeiras décadas do século XIX. 
Com exceção de alguns prédios públicos, como o da sede do governo 
da Província e o da Câmara, e alguns templos religiosos quase " todas 
as casas estão mal conservadas, e t~m um ar tristonho que devem à cor 
escura de suas gelosias, e ao matiz ennegrecido que adquirem as te
lhas de barro quando expostas ao ar'"' . Saint-Hilaire destaca que, em 
meio a tantas residências em péssimo estado, se destacam algumas 
casas da rua Direita, rua principal da cidade. Apresenta ainda dados 
referentes à população da cidade. S no auge da mineração, a popula
ção atingiu 20 mil habitantes, no momento de sua visita , estava reduzida 
a 8 mil, com aproximadamente 2 mil casas . 

"Contam-se em Vifla Rica cerca de duas mil casas. Essa vil/a flo
resceu enquanto os terrenos que a rodeiam forneciam ouro em 
abundância; á medida, porém, que o metal se foi tomando raro ou 
de extracção mais diffcil, os habitantes foram pouco a pouco ten
tar fortuna em outros lugares, e. em algumas ruas, as casas estão 
quasi abandonadas' . 

Se, com a decadência da mineração, houve um deslocamento po
pulacional e a cidade perdia de certa maneira seus "encantos" e atrati
vos. no decorrer do século XIX, mais precisamente na quarta década, 
esta volta a ganhar destaque no cenário nac ional quando se torna palco 
de disputas politicas entre liberais e restauradores . Constitui nosso obje
tivo perceber o comportamento dos escravos nesse contexto . 

Algumas vilas e distritos da Comarca de Ouro Preto foram alvo de 
alguns boatos e tentativas de insurreição de escravos no decorrer da 
década de 30. Sendo esta Comarca o centro polftico da Provlncia, a 

3 Essalor a d scrlç o pr s ntada por Oiogo P r r a no Vasconcelo . pu llcao enr 1807, crtad por MAl O , 
Rarmundo J . da Cunha. Corografla Histórica dll Provfncia de Minas Gerais (1837) Vol. 1. Belo Horr.zont , 
1979 p G8 

4 SAINT-HILAIRE, Augusto d . Vlsgem pelas Provlnclas de Rio de Janeiro e Minas. Trad C lado Robeiro Lessa. 
SOO Paulo: Ci:~ Editora 'Nacional, 1938. Tomo I p 13 . 

5 lbodem, p 1 O 

preocupação com a manut nção da ordem pública e sobretudo com o 
comportamento da massa escrava era recorrente nas correspondências 
oficiais entre as autoridades policiais e a presidência da Província. Se, 
por um lado, os conflitos de maiores proporções ocorridos em outras 
provlncias do lmpério6 colocavam a Província de Minas em situação 
aparentemente invejosa7 , por outro contribuíam para o acirramento dos 
mecanismos de controle social e o constante estado de alerta em função 
dos inúmeros boatos ou tentativas de subversão da ordem. Na verdade, 
o discurso acerca da afortunada tranqüilidade mineria encobria uma re
alidade bem distinta. Nossa pesquisa comprova as conseqüências do 
conturbado clima polftico da Regência para as Minas Gerais, contribuin
do para o surgimento de conflitos socio-pollticos de toda ordem, envol
vendo os potentados locais, autoridades, facções polfticas, e os setores 
marginalizados da sociedade ( livres pobres, criminosos e escravos) . 

1. Rusguentos e escravos nos Dist,ritos de Santa Rita e ltabira do 
Campo 

A primeira notícia de movimentos coletivos com a participação es
crava na Comarca de Ouro Preto, localizada pela nossa pesquisa , data 
de 1831, envolvendo várias vilas e distritos da Comarca, tais como Santa 
Rita do Turvo, São Caetano, São José e ltabira do Campo. Os restaura
dores. também alcunhados pelos liberais de "rusguentos" , foram acusa· 
dos de patrocinar tais rebeliões . 

Os acontecimentos que exigiram maior preocupação e envolvimen
to das autoridades, incl'usive da Presidência da Provlncia. ocorreram nos 
Distritos de Santa Rita do Turvo e ltabira do Campo. 

Em Santa Ríta do Turvo, Freguesia da Pomba e Termo de Mariana, 
no di 18 de d zembro de 1831 , ocorreu um ajuntamento de aproxima-

6 Para uma visão mais geraJ das ,prii'\Copaos revoltas provind l.s ( Cabanos (1 832-1 835): Cab nagem ( 1835-1 ~0) : 
Sabit'lada (1837-1838). Boi. lada (1838· 1840), Farroupilha (1836- 1~5) ... ) v r ARVALHO. José Muri lo. Truuro 
das sombras: a po/ltica imperial. o Paul Vértice, Editora Revista dos 1r bunao • Rio de Jan iro IUPERJ. 1988. 
p. 13- 16 WERN , Augustln O PerlodO R enclal. S o PaulO: di or Global. 1982. p. 53-80 IG I! IAS, Fr n. 
cisco. Trajetória Polftica do Brasil - 150().. 1964. Sao PaulO: Cia das Letras, 1993. p. 143- 160 

7 se a'>l)ecl é r forçado lo pr riO r d tor do Jorn I O Universal, ao comparar mom n1 fi "lranqliilid • 
d • pelo q 1 passava a :P1ovlncia d Minas , comparad com as de P rnambuco. Bahi Pará QIJ(l 

enfrentavam conllilos de toda ordem. ·&n QuiJnJO lgumas Provonc/as do lmperio s (fi/ ertJo no vehemcnr.ia 
das pm . em qu r~ to o do Imo. o d se10 inSilci vel de ver 001rer o sang" Rl'8sil iro nltmenla ntouns 
esporitos rnrmrgos da prosperidade. e da grandesa d nossa Pãlria. Monas só pt ura ngrand , er , c 
prospeos~ seus fomos longe niramm no /liiB rormldavcl, só cu dtlo d qui/lo, que f1 de co11 ti/ulr "Ull g loria. e 
longe de occupat se em Iom mar ss in t(lgas, ellos occupão da pubfl feflo1dad . IJes aprovertba os 
momentos ta avets. que a soor Ih s d pDr(ll). pondo a 1 sla d w admi11istwçbo o Mlnoit'O 1/Ju tt do. o 
ncansa 1 Pau ta Em qu mo P. rnambt1CO. a Bati a. o Para. gemem mergull1<1das no loco das desordens. 
dos sustos. e dos temores 11 Pr vlrocl de Minas 11;}/l)brmdo G tomes d todas as 11que as. procuro ptosporm, 
em engrand cer-s . e emquanto as par . os odlos degofltlo os nossos C mp1ovm /anos, os Moncrros 
promovem a abertura de suas stradas p _lo methodo ultímamema acJoptadiJ nos p(l í7 s mais cultos d EIJrO· 
pa, ob rvDo cheios de P' 7 t lutw os tinos d uma Provincla tbo" ta u 1 popvlosa " Cl Jor I O 
Universal, n' 1 173. ?4 d .a til d 183 . APM . p 02. 
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damente 50 homens de cor; armados de armas e foices e que "em tom 
ameaçador, e incutindo temor aos cidadãos, assistirão à Missa Conven
tual no Adro da Capei/a, e dando vivas sediciosos, oonclufrão com desa
fios, e convite a outros indivíduos para tomarem armas .. . '' 6 O Juiz de 
Paz advertiu-os para que depusessem as armas, mas tal advertência foi 
rechaçada pe los sediciosos. Depois de terem feito insultos e ameaças 
aos presentes e 

"a /liciado escravos a se lhe unirem com a promessa de liberdade, 
retirarão-se do Arraial havendo promettido voltar no dia 25 (. . .)para 
então executarem os seus damnados (sic) intentos de assassinar 
os brancos, rouba-/os. e abusar das famflias honestas'9 . 

Esse grupo de sediciosos deixou o Arraial e seguiu em direção à 
fazenda do Capitão Jacinto Manoel Monteiro 10 , insultando-o e aliciando 
seus escravos com a mesma promessa, a de que no dia de Natal promo
veriam a chacina dos brancos, roubariam seus bens e acabariam com o 
cativeiro. Como a sedição fora previamente declarada , as autoridades e 
proprietários do Distrito Hveram tempo de se preparar para o confronto. 
A partic ipação feita ao Presidente da Província garantiu uma força de 25 
homens. Foi solicitado o apoio dos distritos vizinhos (Pres dio, Piranga, 
Bana do Bacalhau e São José do Barroso), possibilitando a tormação de 
uma mflicia com aproximadamente 1 DO homens. 

"Em conseqüência das requisições de auxilio feitas pelo Juiz de 
Paz deste Arraial aos visinhos chegou no dia 24 de Dezembro á 
tarde do Arraial do Presídio uma força de 40 e tantos homens ar
mados e municiados em companhia do seu benemerito Juiz de 
Paz o Capitão João dos Santos França Gatto ... 
No dia 25 as 10 horas da manhã chegou o Tenente Bernardo José 
de Araujo com a força que daqui havia levado sob seu comando. 
Da Barra do Bacalhau farão quarenta Cidadãos armados: e da 3. 
Divisão foi um reforço de oito praças e um Sargento; havendo-se já 
reunido perto de 100 pessoas do Destricto de Santa Rita'~, . 

Em outra correspondência publicada no Jornal O Universal , datada 
de 27 de janeiro de 1832, o exército formado para combat r os sedicio-

8 Reglsuo de Atas das Sessoes do ConselhO Provisório de 22 de Dezembro de 1831 APM. Seçllo Provinc1al. 
Códice SP 86. p , 3v. 

9 Ibidem. 
10 &1 possula uma propriedade com 32 oocravos. sendo 18 alrlc. nos e 12 crloul lnformaçeo ObiiCia uav 

de consulta aos Mapas de Popula~o de 1831-32. Documentação pertencente ao APM. coletada e cedida 
por Cl lilde Andrade Paiva · GEDEPLAA/UFMG, 

11 J rnal O Unf-1. 09 de janeiro d 1832. p. 02. APM. 

sos constituia-se de uma força bem maior, ultrapassando o número de 
300 homens, "abundantemente municiados com todos os aprestos mili
tares '~ 2. Os "rusguentos" recuaram diante de tal aparato, embrenhando
se nas matas, talvez à espera da retirada da força que se formara no 
Distrito. O resultado da devassa procedida pelo então Juiz de Paz de 
Santa Rita pronunciou 38 criminosos. Houve confronto entre os rebeldes 
e as forças legais, resultando na morte de um cativo da parte dos sedici
osos e dois feridos da parte das forças legais. 

A tentativa de rebelião em Santa Rita do Turvo parece ter sido patro
cinada por proprietários pertencentes à facção restauradora, com o ali
ciamento dos escravos. Como resu ltado das investigações judiciárias, o 
Capitão-mor Manoel José Esteves Lima foi indiciado como principal au
tor da desordem. Falava-se também na participação do Juiz de Paz de 
Ponte Nova e do Capitão João Francisco Vieira. Contra o primeiro pesa
va a acusação de aconselhar aos rebeldes em sua Fazenda, que dista
va 5 léguas de Santa Rita, com promessas de ''uma mal entendida liber
dade, já com a vinda do ex lmperador"13 . 

Os conflitos entre chimangos(liberais moderados) e Caramurus(res
tauradores) farão parte do cenário mineiro na década de 30, sobretudo 
nos três primeiros anos após à Abdicação de O. Pedro I. Os segmentos 
marginais da sociedade oitocentista mineira, como por exemplo os es
cravos, eram instrumentalizados de acordo com os interesses dos diver
sos grupos políticos . Em algumas das revoltas escravas localizadas por 
nossa pesquisa, a facção restauradora é acusada de aliciar escravos 
para derrotar os liberais . O fato de os escravos fazerem as alianças pos
s!veis, assim como os restauradores , colocando em risco a sobrevivên
cia do próprio sistema escravista, não desmerece nem um pouco a re
sistência coletiva dos negros e sim revela a grande capacidade estraté
gica dos mesmos em perceber os momentos de dissensão na camada 
dominante e a partir daí inserir suas lutas, cujo objetivo maior era a con
quista da liberdade. 

Segundo o periódico O Universal . o projeto dos rebeldes "era con
vocar os Africanos. para commetterem rou.bos, assassinatos, e toda a 
sorte de horrores contra os liberaes, vociferando que estes pertendião 
(sic) cativar os homens de cor..,~ . Novamente os restauradores são acu
sados de patrocinar tais conflitos, seduzindo os "incautos" e "ignoran
tes", "uma trama urdida pelos savandijas apaixonados de Pedro Bou
bon"15. 

12 ld m. 27 de jan Ire de 1832. n• 703. p, 02 APM. 
13 llbldcm. 
14 ld m, 27 de Jarloiro de 1832, r1° 703. p. 02. APM 
15 Ibidem, p_ 03. 



Conflitos de natureza semelhante ocorreram em outros pontos da 
Comarca, no mesmo p dado. O Governo da Provrncia limitou o nümero 
de 25 praças para o D~strito de Santa Rita do Turvo, tendo em vista haver 
urgência semelhante no Distrito de ltabira do Campo e outros distritos. A 
rebelião de ltabira ocorre nos mesmos moldes de Santa Rita e também 
estava marcada para o dia 25 de dezembro. Apesar das providências 
tomadas pelo Juiz de Paz do Distrito, houve ainda a insubordinação de 
três escravos, os quais foram castigados publicamente.1

(; Novamente 
os Caramurus são acusados de seduzir os escravos à insurreição com 
promessas de liberdad·e , roubo de bens e assass inato dos senhores 17

. 

2. Suspeita de levante de escravos em São Gonçalo do Ubá 

No dia 30 de de embro de 1832. o Juiz de Paz do Distrito de São 
Gonçalo do Ubá foi informado de que "aprezentarão-se neste Disticto 
do Ubá antes da Missa oito negros do Coronel Fernando Machado de 
Magalhtles seis de Joaquim Jose e dois dos herdeiros do Falecido Fran· 
cisco José, todos armados de facas, foices e bordoens"18 • O Delegado 
Francisco José de Oliveira e o Fiscal Antônio Pinheiro tentaram cumprir a 
lei , exigindo que os mesmos depusessem as armas. Os escravos se 
puseram em posição de combate, o que amedrontou as autoridades 
presentes. O Juiz de Paz, participado do ocorrido, acudiu com a força 
que pôde armar e "chegando ao lugar da Cape/la nada mais [achou] por 
se terem refugiado19 ", 

Continuando o seu re lato, o Julz de Paz do Disl rito revela suas preo
cupações ao governo da Província, exigindo esclarecimentos sobre quais 
medidas deveria tomar diante de tal quadro, pois conclui que os escra
vos do dito Coronel estão insurrecionados. Não conseguimos localizar 
maiores informações sobre o desfecho da açáo dos escravos de São 
Gonçalo do Ubá, nem se tal atitude dos mesmos contava com a partici
pação ou patrocino de brancos. A preocupação do dito Juiz com os 
possíveis rumos do movimento fazia sentido, pois havia um numero bas
tante significativo de negros armados, 16 ao todo, pertencentes a pro
prietários distintos 

16 Idem. 18 d j<Jneuo d 1 83~. n• . p 03. APM 
17 A ausênc1a d um penód ramuru 1tm1ta nossa pesqu1sa. na med•da en1 que não podemos confromar as 

acusaçOOs COI'Ifa <n; mesmos jmp Iradas los libetu• mod r dos. wov s do Jornal O Uni rSBI. 
16 Correspondênc•a doJuiz d Paz d OI !ritod sao Gor ai do Ubá d~rigidaa.oPre ldentedaProvncoa.em02 

de janeifo ele 11l33 SP PP 1/ 18 x. 123. dOC:: . ri" B. 
19 JlJid m, 

3. Africanos rebeldes na cidade de Mariana 

No ano de 1835, autoridades policiais e proprietários da cidade de 
Marian~ ficaram sobressaltados diante da ameaça de uma insurreição 
generalrzada de escravos20 . Segundo informações constantes do pro
cesso criminal instaurado para se apurar a veracidade dos boatos, os 
escravos africanos Félix Congo, Luís Con o e Joaquim Angola foram 
acusados de preparar o levante e tentar seduzir cativos e forros para o 
referido intento. Além de tentarem arregimentar homens livres pobres, os 
africanos buscaram associar-se a escravos crioulos, o que contribuiu 
para o insucesso do movimento. A denúncia partiu do escravo Antônio 
João crioulo, confirmada por todos os demais interrogados no processo. 

Antônio João Crioulo disse qu fora convidado 

" .. . pellos pretos Felis escravo do Padre Manoel Ribeird1 e Luis es
cravo de João de Freitas para se unir com elles e porem h uma guer
ra aos homens livres como el/es fazião na sua terra· para o fim de 
serem senhores e dizendo lhe o Criou/lo Antônio João que não que
ria entrar nisso pois hera ta iço ( .. .) efles Felis e Luis lhe disserão que 
os mais pretos todos já esta vão avizados e promptos e que só falta
vão os de São Caetano e Lavras Velhas e que em elles vencendo a 
guerra que voltavão a acabar a todos aque/Jes que não quizerão 
ajudar a guerra e foi feito este convite na noite de Domingo dia vinte 
oito de junho deste presente anno e mais não disse ... "<2 

A delação do movimento por parte dos crioulos é novamente menci
onada em outra parte do processo, quando o inspetor Manoel José dos 
Santos faz a denúncia a.o Juiz de Paz de Barra Longa, com base no 
depoimento de dois escravos crioulos, 

"hum de João de Freitas outro do Padre ( .. .) Antonio Si/veria de 
Meflo Brandão que avia por este Oestricto [ Paulo Moreira] e o da 
Barra dois escravos africanos hum do dito Freitas e outro tropeiro 
do Padre Manoel Ribeiro, aquele de nome Luis, e este de nome 
Felis que anda vão insurgindo os escravos das Fazendas ... '23 

20 A insurreaçao dos eSCtavo d Manana já foi oble1o d uma pnme~ra leitu1a Cl GONÇALV S, Andr 1a Usty 
Crune e r vo l!a r laç e11tr s o f s ser v .m Mina G reis n rln iras décadas do .• uiO XIX 
Ma11ana. Regrslro. ano ·1. n• 1. mar /ago. 1994. p . 04·5 

21 Padre Manoel R1beuo da ruz r a v1gáno na cidade d Maraana e uin m IS dOIS outros s f v ~. DamiOO 
e Joao. ambos de or•gcm af11cana . O escravo Felis ra soneira e td 24 nos lnlormaçOes localizadas a 
partir r:ta consulta o Mapas de Popu çáo de 1831/32. documentaçll pertence 1 ao APM. 

22 Au1o de pergunltlS f 1 os ao ser avo do h rdc ros d Marra Clara, AntOniO Jo o Crioulo. Proce o Cnmrnal ? ' 
Oficio, Cód.Ce JW. a JIO 7719. 11 12 v. CSM. ' 

23 Denuncia do lr1•pe1or doOtSifllO d Pau lo M rol< a. ManoeiJos dos Santos aoJ lz de Paz do Distrito de Barra 
Longa lbid m fs 14 v. e 15. 



Com base nessas denúncias, o Juiz de Paz, sup lente do Arraial de 
São Caetano, Pe. Antonio Silverio de Mello Brandão, determinou que se 
instaurasse o processo . Além de ser a autoridade responsável pela se
gurança e tranqüilidade do Distrito , o Juiz de Paz de São Caetano tinha 
motivos suficientes para que se apurassem os boatos de insurreição, 
pois. já em 1831. era possuidor de um p lantei de 38 escravos, sendo 
todos criou los24

. 

. Entre os principais acusados, destaca-se a participação dos escra
vos Félix e Luis. Félix era escravo do Padre Manoel Ribeiro e morador na 
Cidade de Mariana, er maior de vinte e cinco anos e "se ocupava em 
andar com hum animal a conduzir mantimento para seu senhor''2S. C r
tamente a atividade de tropeiro facili tava o contato com escravos e for
ros de outras localidades e o agenciamen to para a insurreição. No de
poimento do réu Joaquim Ango la, seu compadre, essa relação se torna 
mais explícita. Joaquim mantinha estreitas ligações com o dito Félix, "em 
razão desse arranchar mesmo em sua casa de sua senhora pellas con
tfnuas viagens que fas a Barra Longa e que t1á hum .anno a esta parte 
pouco mais ou menos tem sido constante pretender elle que se levan
tem os escravos ... '116 . 

Para o plano de insurreição, foram contactados os escravos da ci
dade de Mariana e também os de Ouro Pre to. Conforme o depoimento 
do escravo Antõnio João. escravo dos herdeiros de Maria Ciara. além 
dos es-cravos de Mariana e Ouro Preto, foram convidados a participar do 
levante os escravos do "Gongo e outros lugares [ afim de ] ficarem forros 
asseverando estarem todos promptos'?7

. O dito élix é acusado de pro
mover a insurre ição, arregimentando escravos em diversas fazendas do 
ermo de Mariana. nos distritos de São Caetano, Lavras Velhas, Barra 

Longa e Paulo Moreira , assim como os escravos da Capital da Província . 
O contro le da Casa do Tesouro Público seria de fundamenta l importân
cia para a participação dos mesmos . 

" .. foi declarado que a sua notícia chegou que o escravo Félix do 
Reverendo Padre Manoel Ribeiro morador na Cidade de Marianna 
anda vão não só por aqui como por todas as Fasendas mandando 
Cartas, para que todos os escravos estivessem promptos para o 
dia e hora qu tivessem avizo se insurgirem e matarem todos os 
seos senhoms e virem subindo para cima com os Cabedaes [a) the 
se reunirem na Capital e que lá se havião de encontrar pois de lá já 

havião estar Senhores da Casa do Thesouro Público'28 . (grifas nos
sos) 

Não podemos precisar o grau de v racidade das informações re
passadas pelo então Juiz de Paz do Distrito de São Caetano. A té que 
ponto constituí m p lanos dos escravos cabeças a ocupação da Casa 
do Tesouro Público? Esta não poderia ter sido uma forma encontrada 
pelo dito Juiz para pintar com cores mais fortes a tentativa de insurreição 
promovida pelos escravos de Mariana? Ou caraoterizaria ainda o temor 
inerente à sociedade escravista quanto a uma insurreição generalizada. 
contribuindo para os "exageros'' no dimensionamento dos levantes? Ou, 
realmente, os escravos da Capital da Pmvfncia estariam contactados. e 
a ocupação da Casa do Tesouro Público fazia parte da estratégia dos 
revoltosos para o sucesso do movimento? Por que a suposta escolha da 
Casa do Tesouro Público e não a do Palácio do Governo da Provfncia, 
que era a sede do poder? 

Em sua passagem por Ouro P(eto. nas primeiras décadas do século 
XIX. Saint-Hi laire considera o palácio do governo como o "ediffcio mais 
considerável que encerra Vil/a Rica ( .. .), e que stá situado sob r. uma 
praça irregular em um dos locaes mais elevados da cidade· . Por cons
titui r-se a sede do governo. seguramente o local era guarnecido por um 
grande destacamento de tropas. É o que se confirma nos re latos de 
Saint Hillaire descrevendo a estrutura física do prédio - o qual serviu a 
vários presidentes da Província. tornando-se sede da Escola de Minas 
após a mudança da capfta l mineira para Belo Hor izonte: 

"Esse pretenso palacio apresenta uma massa de construções bas
tante pesadas e de mau gosto, em forma de quadrilatero alonga
do. e á qual se qulz dar alguma semelhança com um caslello forti
licado. A fachada principal, aqu /la por onde se entra, é formada 
por uma das grandes faces do edifício, e apresenta um corpo cen
tral e d uas alas muito pouco salientes. Essa fachada dâ para um 
terraço muito estreito que domina o quartel; um dos lados me
nores do casarão defronta a praça: apresenta também um corpo 
mediano e duas alas muito curtas, e se eleva igua lmente sobre um 
terraço muito estreito que avança sobre o largo á maneira de bas
tião. Algumas peças de artilharia que se fizeram vir com bastante 

28 D~ao do Juiz de Paz Supleme do Oist r ~o S o Caetano Oe acordo com sta denúncta o Juiz mandou 
1nstaurar o proc sso. lbl m t. 13v 

29 SAINl -HILAIR , Augus1o da. Op. r.ll 19 6 Tomo I p. 3 



difficuldade atravez das montanhas. foram collocadas sobre este 
ultimo terraço '00 (grifas nossos) 

O fato de "Estar senhores da Casa Tesouro Público'' poderia sinali
zar que os escravos. além de bu,scarem fundos para o movimento, esta
vam associados a outros segmentos da sociedade, mais precisamente 
alguns brancos. Tal desconfiança é sugerida pelas autoridades que 
movem o processo contra os escravos suspeitos. A Casa do Tesouro 
Público, atual Casa dos Contos . é "um edlffcio bastante pesado, que, 
entretanto, se destaca pelas dimensões. É lá que se reune a junta da 
fazenda, que estao os cofres públicos. e se conservam os documentos e 
registros relativos ás finanças da provfncia '31 

. 

Infelizmente não foi possível verificar a procedência destas denúnci
as. pois as únicas fontes reter ntes a esta tentativa de revolta, localiza
das por nossa pesqiUisa, foram o processo crime do réu escravo Luís 
Congo e algumas notic ias publicadas no Jorna l O Universal. Certamen
te o meio uti lizado pelos escravos para agenciar os outros companhei
ros não foi, entretanto, o mencionado pelo dito Juiz. Como bem pondera 
Gonçalves, a uti lização dessas cartas como forma de mobi lização cau
sa estranheza por dois fatores : primeiro, pela eficácia duvidosa desse 
tipo de estratégia junto a um públlco que dificilmente sabia ler, ou escre
ver: e segundo, ainda mais duvidoso, pelo fato de escravos africanos 
dominarem a llngua escrita32 . Além do mais. o uso de cartas poderia 
constituir-se numa estratégia estúpida, na medida em que poderiam se 
tornar provas bem concretas de planos insurrecionais, contribuindo para 
o insucesso do movimento ou a conseqüente incriminação dos envolvi
dos .. Aqui parece se tratar mais de um caso de histeria por parte das 
autoridades e proprietários, exagerando no dimensionamento dos levan
tes . O exemplo de São Domingos era sempre rememorado e agora a 
"fúria negra " se instalara na capi tal da Província da Bahia, com revolta 
dos negros malês. A conjuntura extr mada de conflitos faz com que as 
autoridades e os proprietários in tensifiquem os mecanismos de controle 
social dos escravos. Certamente alguns escravos mais astutos, mesmo 
africanos, poderiam aprender a ler e conseqüentemente tirar proveito 
disso, seja para ampliarem espaços de autonomia ou para tentarem re
belar-se contra seus senhores. ste parece ser o caso de um dos réus 
acusados de liderar a insurreição . O escravo Lufs Congo, solteiro, escra
vo de João de Fr itas, morador em Lavras Velhas, Freguesia de São 
Caetano. viefa para Mariana ainda menor de idade, "sabia ler letra re-

30 Ibidem. p . 135-6. 
31 lbid m. p 137. 
32 GONÇALVES. Andr!! la LJsly p Cll. p OS 

donda ". O escravo ignorava sua idade, "porém já esta a trinta annos 
nesta terra que h e trabalhador de rossa e lavra '33

. O fato de saber ler fez 
com que pesasse sobre si a acusação de escrever tais cartas - todavia 
possivelmente não sabia escrever. uma vez que pediu a João Evangelis
ta que pm ele assinasse. Em seu interrogatório 'foi-lhe perguntado se , 
como meio de propagar o levante, havia-se uti lizado de cartas de aviso 
para alguns lugares e "quem foi que fes taes Cartas, pois que constava 
quf:J por efle interrogado saber ler hera quem fazia semelhantes avizos 
por Cartas na forma que o Félix determinava. Respondeo que não o fes, 
nem podia faser, porque apenas saber fer (. ... ) e não sabe escrever''J4 . 

O escravo Luís nos fornece maiores detalhes acerca da preparação 
do levante, apesar de negar terminantemente sua participação. l'ncrimi
na seus outros dois companheiros, os escravos Joaquim Angola e Fé lix 
Congo, e negoa sua participação no agenciamento de outros escravos . 

"Respondeo que sendo el/e in terrogado morador nas Lavras Ve
lhas de Sao Caetano e vizinho da Casa de Dona Elena estando elle 
em Gaza de sua Senhor.a em dia de Sao Pedro as oito horas da 
noite mais ou menos fora chamado pello preto Joaquim escravo 
de Dona Elena Rosa15 por mandado do dito Felis para ter parte na 
insurreiçllo por elle declarada, e de facto tendo elle interrogado a 
dita Gaza onde elle se achava expos que hum ajuntamento de 
escravos, e algumas pessoas forras nesta Cidade em dia de 
São João, tinhâo convencionado matarem e roubarem os ho
mens brancos não só para ficarem ricos como livres da escra
vidão ... '00 {grifos nossos) 

Segundo o depoimento de Luís Congo, também confirmado por ou
tros escravos, o plano de insurreição fora acertado durante as feslivida
des do dia de São João, na cidade de Mariana, contando também com a 
participação de alguns forros . Parece não se tratar de uma tentativa de 
rebelião exclusivamente urbana. uma vez que escravos de várias fazen
das foram contactados. O escravo Félix foi acusado de convidar os "es
cravos das Fasendas do Capitão Caetano Camillo Gomes e José Caeta
no Gomes''37 . Como afirmamos anteriormente. a atividade de tropeiro. 
exercida pelo escravo Félix. ,faci litava o acesso a outras propriedades e 

33 lntenogalório leito ao ré11 u•s Gongo. ascr;~vo de Jooo d Frella~. Proce~w Cnmioal, 2" fi i . coa· 3 O. 
étiJio n 19, 11 09. CSM 

~ lbodem I 09v 
35 ~m 1831, O. Ann Rosa po.su 6 es ravo . 3 alricanos e 3 crioulas, oonf r me os ados dos Mop s d Popu· 

la<;âO de 1831-32. doeun enlaçêo perter\()enteao APM. 
36 lnlerrogatOrío leil a Luis C01\go1 escravo de Joao de Freol lbld m r 09 e Q9'ol 
37 Ibidem, t. 09v. 



o contato com outros escravos, contribuindo para o temor e apreensão 
das autoridades e de proprietários, mediante a uma eminente ameaça 
de insurreição. O quadro se agravava ainda mais quando uma das pro
priedades contactadas por Félix, localizada no Distrito de Barra Longa e 
pertencente ao Alferes José Caetano Gomes, possuía um grande plantei 
de escravos, sendo 27 africanos e 33 crioulos38 . O escravo Félix é acu
sado de aliciar os escravos do Alferes para a pretendida revolta. 

· Apesar de negar sua participação, o escravo Luis Congo é acusado 
pelo preto Joaquim Angola, escravo de Dona Elena, de convidar os es
cravos das Fazendas dos Capitães Francisco José !Barcellos e José Lo
pes para participarem do referido levante. Luis Congo era um escravo 
de tradição marcada pela rebeldia. Antes de ser comprado pelo seu 
atual proprietário, João de Freitas, era um escravo quilombola e se acha
va fugido 

" ... a seis meses, pouco mais ou menos, tendo por Companheiros 
dous escravos do Alferes Felisberto de tal, hum de nome Francis
co .e outro que não se lembrava do nome, hum de Francisco Mar
tins Correia de nome João, dous da Freguezia do Piranga; e Lou
renço de Joaquim Pinheiro; Felipe Crioulo do Padre João de Sam
paio Guimaraens e Maria escrava do Alferes Felisberlo e tambf?m 
se achava na mesma Companhia Maria Francisca Cabra lorra'00 

Como podemos perceber pela fala de Luís Congo, parece se tratar 
de um quilombo com escravos de várias procedências e diversos pro
prietários, num total de 10 escravos e 01 mulher forra·deste modo fica 
também patente a diversidade na composição dos quilombos, já que 
observamos a participação de crioulos, mulheres e forros . Só nos foi 
possivel perceber esses detalhes sobre os quilombos e sobre a ~trajetó
ria de Luís Congo devido à riqueza de seu depoimento no processo 
movido contra a sua pessoa. 

Quanto às fugas e às eventuais formações de redutos quilombolas 
- como já apontamos no capítulo anterior - constituíram formas de 
resistência bastante utilizadas pelos escravos. À exceção dos grandes 
qui lombos, a maior parte dessas comunidades quilombolas sobreviviam 
de uma economia parasitária , voltada para o saque ou o comércio em 
pequena escala. Os quilombos maiores e que se tornaram bastante po
derosos , como por exemplo o de Palmares, obrigavam as potências eu
ropéias a assinarem tratados de Paz e, durante sua vigência, estabeleci-

38 Mapas d Popu laçao de 183 1. pertencente ao APM 
39 ln'terrogatorloléito-a Luis Coogo. Ibidem, rs. 18 e 18v 

am relações de comércio com os agricultores viz inhos, cidades e vilas 
mais próximas40

. 

A grande maioria dos redutos quilombolas nas Minas setecentistas 
constitl.líam-se, entretanto, de pequenos grupos que se localizavam pró
ximo às rotas comerciais, ou em lugares de difícil acesso, no sentido de 
dificultarem as Incursões dos Capitães~do-Mato . Ainda não possuimos 
um levantamento para o século XIX, mas acreditamos que tal caracteri
zação não deva variar muito. Os "quilombos itinerantes" 41 constitulam 
parte da estratégi a adotada por quilombos menores para fugir da re
pressão, e sobreviviam de assaltos aos viajantes e a propriedades adja
centes. O quilombo do qual o escravo Luis Congo fazia parte, seis me
ses antes de ser vendido ao seu atual proprietário, João de Freitas pare
ce se tratar de quilombo itinerante. Por serem quilombos de caráter tran
sitório, e não uma simples fuga em busca de reconstituição de raizes 
africanas42 , estes poderiam eventualmente ser instrumentalizadores de 
revoltas escravas. 

A estratégia utilizada por Félix Congo para garantir a adesão dos 
escravos d M riana e dos diversos d istritos envolvidos. em a de que os 
escravos de Ouro Preto "esta vão promptos faltando somente os das fa
zendas rio abaixo'143 . Ainda de acordo com o depoimento de Joaquim 
Angola, menciona-se a participação de gente branca envolvida na pre
paração do levante, mas sem oferecer maiores d1etalhes. 

" ... o referido Felis nas occasioens em que tractava deste negocio 
afirmava haver gente branca nesta Cldade que o coadjuvava mas 
não declarava o seo nome nem elle interrogado sabia quem elle 
hera, nem de outra alguma pessoa que se achava envolvida'144 

Dadas as pretensões do levante e o contexto polltico conturbado 

40 Para uma discussão aprofundada e comparativa da temá!lca v r ~Os quilombos neoros na g~• e na paz" 
In: OV S ugeno O Op. cit. 1963. p. 63-85. Em Mirow Ge<ais, os dois moiores qu rombos xist nt 
leram o do AmbrOsio d stJUido em 1746 - e o Quilombo Grande - destru do em 1759. sendO que est 
ultimo abrigava mat> de rnlt habhantes. Cf. SCI1WARTZ, Stuert B. Op cit. 1987 p. 60. A dlversidad e nal,ure:za 
dos redutos qullombolas ne Minas Gemi Sélêeéfltlsta é revelada com deta lhas por GUIMARÃES. Carlos 
Mag.no. A Negaç o da Otd rn Escravista: quilOmbos em Minas Geml11o no século XVII. São Paulo: !cone, 1988 

41 OU IROZ. Su ly Robles Rei oo, Escravldt!lo ~gra em SDo Paulo sao Pau lo: Llvrl.! rla José OI mpiO Edolora, 
1977 p. 143 

42 $S8 di tlnç:IO propos1 per Geoovese, Op. clt , 1983 Sor'l'letite cs quiiC'Jrt\bos malotes e mais poderosos 
bUscaram uma reoonslttuíçao das rarzes africanas. "Especialmente quando os quilombo/as asseguravam petl· 
odes da pB.l, 80 o/.xlgarum os br1.111cas a concordar com txn modus vl...endi, lef; cons/llJfrsm oomunld. d 
agtlco/as que lembravam a Atrrca, e que se desenvolviam ao mesmo /empo oomo lorftla{Xies afro-americanas 
originais. ( • . ) As r laçOOs cornorciats com os europeus e absorçOO, peta comurlidade, de ocasionais aventur · 
tOS brancos. twvou ai c rto ponto a africanlz çtJo cornpiela_ No entamo. de todas as comunidades negras d. 
Novo Mundo, esses foram as que mais se aproximaram cJe uma re/omada da Afrlca. n~ obstamo perl11llrteeRs
sem lfSsetlCialmenre smericsnas. Isto e. criando l'l()vas founac&3S culturais. Com ~ tiO. elas. ao qu PBn 
p reservaram alguns traços da cultura f;lkicana q l/6 f<l eslavum desaparecendo na própria A I rica'·, p, 64 , 

43 Auto d P rguntas I itas no réu.Joaqurm Angola, lbid m, I, 07 
44 lbid m, I 01 



pelo qual atravessava a Província, é possfve l que esta insurreição tenha 
tido a participação de livres na sua preparação. O Juiz de Paz de Paulo 
Moreira também ~evanta a mesma suspeita, em correspondência dirigi
da ao Presidente da Provinda no ano de 1835. ao solicitar um corpo 
polic ial para seu distrito em f'unção da existência de desordeiros e ilnsul
tadores a perambular pela sua jurisdição e "qulçtl serão el/es os seduto
res de pretos para ;nsurgirem se, como a pouco o que aconteceu, e 
predendo dois ptietos do Oistrfcto de S. Caetano que confessarão ser o 
seu destino esse horrendo plano de nossos lncarnlçados inimigos 5 • As 
fontes localizadas não nos permitimm, porém, obter maiores detalhes. 

O que levou os escravos africanos de Mariana tentar a conquista da 
li berdade de uma forma tão arriscada? Como pudemos perceber anteri
ormente pelo seu depoimento, Luís Canga possuía uma tradição de re
beldia, não se conformando com a condição de escravo . Capturado e 
vendido a outro senhor, tentaria novamente obter a liberdade por meio 
da força. Somente para este escravo .encontramos alguma referência à 
existência de motivação para participar na preparação do levante. Joa
quim Angola teria ouvido o preto Lufs "queixar-se do [seu] senhor não 
dar-lhe liberdade tento a promettido, e que por isso ou por bem ou por 
ma/lhe havia conferir ... '146 

Muitos foram os caminhos encontrados pelos escravos na busca da 
li berdade. A insurreição repr·esentava um último recurso para escravos 
desesperados. que não podiam mais suportar os abusos da escravi
dão~7. As conseqüências últimas de uma rebelião poderiam rep resentar 
ml.litas vezes a morte exemplar dos escravos, ao invés da garantia de 
liberdade. Se a princípio a Insurreição desse certo, como esses escra
vos constituiriam ume. sociedade livre dentro de um sistema escravista? 
A repressão aos revoltosos era ·eficíente e a legislação para esse tipo de 
cr ime era severa~<~ , Isso não impediu, no entanto, que centenas de es
cravos se rebelassem em distintos pontos da PrQvíncia. Os cincos pri
meiros anos da. década de 30 foram cruciais para a Província da Bahia, 
com a ocorrência de várias revo ltas escravas, o que contribuiu certa
mente para o temor e desesper.a das diversas autoridades e proprietári-

45 Corrcsponclílncle do Juiz de Paz do Di ~tr.to d Peulo Moreira . Lu\s Ve lozo de Ml!anda Brt~~da ao 'Presldent 
da Provl~cla . ern !O de outubro de 1835. APM. Seç:l.o ProvinciaL SP PP r;!B, ex. 12.5 . doe ~ n• se. 

~6 Ibidem, f. o r v, 
~ 7 Klein, Herbet s. Escr~~vfdio afrlc•~: A~rlC4 ~tina e Csr/be, São Paulo' Brasollen:;e, 1987 p. 225 , 
~ 8 No que se re fere à teg•staçao, o cnme de lrv;urrelç,.ao era punrdo severamente, ·tanlo paio Código lipl11o, 

Quanto. posteriormente. pelo Código Orlmlnat do Império &11 ambOs os cabeças eram condenados à p na 
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as ~e rs amerlores. est.a determfMvaa p na d> morw p.ora o escrevo ou scrave q~ assa"slnasse seu ~erfllOC' 
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os das Minas diante da possibi lidade de que algo semelhante aos levan
tes baianos se repetisse nessas terras. "O exemplo de Bahia deve des
pertar nos toda a actividade em um negócio tão melindroso, e a mais 
leve sombra de suspeita deve ser attentamente lndagada, e não deixar 
que a faisca ainda pequena lavre primeiro forte incêndró ~9 . 

Nem todos os escravos pretendiam seguir esse caminho na busca 
da liberdade. Na tentativa de insurreição dos escravos de Mariana é 
destacada a part icipaçao de escravos crioulos como delatores do movi
mento. Valentim Crioulo , escravo doPe. Antonio Silverio de Melo, Anto
nio Crioulo e Ponciano Criou lo. escravos do mesmo proprretário de Luis 
Canga, António João Criou lo, escravo dos herdeiros de Maria Clara, to
dos , sem exceção, denunciaram o referido levante intentado pelos es
cravos africanos Félix Congo, Luis Congo e Joaquim Angola . 

O Tenen1e José A·lves Xavier, homem branco. solteiro, de idade de 
25 anos, que vivia de fazenda de cultura e tropa foi arrolado como teste
munha no processo contra o esc ravo Luís Canga. Pelo seu depoimento 
nos foi possfvel perceber o motivo da r€cusa dos escravos António e 
Ponciano, ambos crioulos e pertencentes ao proprietário João d Frei
tas , ao apelo dos réus Lu\s Congo e élix Congo para se insurgirem 
contra seus senhores. Aqueles dois escravos criou los já se achavão "com 
Cartas de Alforria passadas por sua Senhora em tempo de solteíra .. •se 
O caminho para a liberdade seri a somente uma questão de tempo e 
negociação com o proprietário. 

Genovese, ao fazer um estudo comparativo das rebeliões escravas 
na América, elenca àlgumas condições sob as quais as revoltas tendiam 
a acontecer. Uma dessas condições é a preponderância do número de 
escravos africanos em relação aos crioulos, considerando a partir dai 
que as revoltas escravas seriam lideradas por escravos africanos, sem a 
participação ou até com a oposição dos primeiros51 • A mesma constata
ção parte de Reis . .Segundo suas pesquisas. nem mulatos e nem criou
los participaram em qualquer uma das mais de vinte revoltas escravas 
ocorridas na Bahia até 1835. Daf o autor conc lui que as revoltas eram 
mais proplcias em locais onde predominassem numericamente escra
vos de origem africanas:< . Apesar de verificarmos uma grande oposição 
&ntre africanos e crioulos. pois esses últimos foram os delatores do mo
vimento. parece que tais considerações não são ap:licéveis ao caso de 

49 Jornal O Unlvers•l. 25 de novembro d 1B35. n° 2061. p, 04. APM. Ao publicar a nolla a sobra a sentença de 
aotodenaçao d um oos réus ondrciados na lenlalwa de insurreoçã,o dos escravos do Termo de Mariana, o autor 
do artig tece esse COITO ntll rio. 

50 Deporrnento da Testemunh(l Tenente Jo!>é A'lves Xavier. Processo Criminªl , 2" -0iioio, có<lice 350. ai,JIO 7719, li. 
t7 . CSM. 

51 GENO\IESE, Eugone D~ Op. c/L , t983. p 33 
52 Ct. REIS. Joao Jo ·e, Rebettliio escrav11 no Br•s/1:(0 Levanto dos Malés - 18.35). sao Paulo· Brasillense, 1966 
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Mariana. onde 0 número de cativos crioulos superava o de cat.ivos afri

canos. 
Nesse sentido, os estudos voltados para a estrutura demográfica da 

economia escravista em algumas regiões da Província de Minas tornam
se bastante esclarecedores no que se refere a esta questão. Bergard, 
com base na análise de Inventários da Casa Setecentista de Mariana, no 
periodo compreendido entre 1750 e 1808, verifica a mudança demográ
fica ocorrida com o declínio da mineração. A reprodução da mão-de
obra escrava é indicada 

"pelo constante declfnio da razão entre homens e mulheres após 
1750, pela alteração da estrutura etária da população cativa, com
posta por um número cada vez maior de jovens, e pelo fato de que 
a porcentagem de escravos nascidos no Brasil na população es
crava total aumentou até se tornar predominante em fins do século 
XVIII e inicio do século XIX ' . 

No final do sécu·lo XVIII, mais precisamente em 1795, os scravos 
criou los já constituíam maioria (54%) e, na primeira década do século 
XIX, os cativos de Mariana. nascidos nos Brasil, atingiam o percentual 
de mais de 60%54 • A estrutura demográfica da população cativa de Mari-

53 BER AO, Laord W Depois do Boom: Aspe-ctos Oemogr6ficos e Econômicos da Escravldáo em Mariana, 
1750-1808.5 oPaulo •• tudosfcon6mlaos.24(3): 1994. p. 20. 

54 Todo o levan1amen1os leílos até o mon nto aporuam para uma preponderancla natlvos na popula o 
escr va de Minas Gerais. durante a plim ua metade® século XIX. otln fndoa uma c lfr d apro~lmad mcn. 
te 60% VeJamo alguns e)(emplos: consrataçao semell1ante lol encontrada p;~ r a reglao de Ouro Preto, no 
ano de 1 80~. ond os crioulo~ correspondiam a 59% . In: I UNA, rancisco Vidol & COSTA. lrocl d · I Nero da. 
Min Colonwl eco•JOm•a e soc1 dade. Silo Paulo. FIPE/PION IRA. 1982. p 23. Ubby utilizando-se de urna 
recon!plta<;t~o de censos passados (1766, 1005, e 1823). orgarnzados pela RepartiçAo d41 Est•tfsticJI do 
Governo Provincial em 1833. ao cons1atar que o censo de 1823 corulnl1a o classlllcaçao .da populaç o tev ll· 

do em conta a dtsUnçilo enrre cr~oulos africanos. chegou aos mesmos resultados Indicados por Ol.tllos 
nuloce . qua 60% (59.1 %) do populaçao · sorovo da provfnc1a r oonstitutd d r ou los. O com r si 
verrtice para r as dedicadas à economia ex.portadora, corno por exemplo a Bahia, onde a configuraç o 
demográl' da popul o e rava afrlcan ai f1illa o r ntual de dois 1 roas da popul ç o c rav A 
sttuaç atlpl a d M nas Gerais nao su lenta a proposlçào de que a ProvfllCia eri,l 1 tal mente dcpcndenl do 
tráfico escr·vo e de que esta parllcipaçao no final teria sido enorme. pelo contr no. o alto percentual de 
esorav n l•vos suger qu a r produç o na1utal tlffl uma posstbílidad Por OIJ1ro lado. se p rece claro que 
a reP<oduçao nalura l de empenhou um p:.peJ na manul nçtlo e oer,.crm nto da populaçao e crova no Jinal 
do cuJo XVIII século XIX, o outoc r lt m quo o percentual d afllcanos nas Mrrtá!l dos Oitocentos ra 
constderáv I (40%), def1'l0n$trando que o tráfico de escravos larnbém contribuiu para a svstentaçao da popu 
laç scrava rn M1nas. In. LIBBY. CJ?ugfo COle. Ptoto- lnc:tu1ltroallsation In a Sla Society· the Cu of Mina 
Ger I . Journal of Lalln Amerlctln Studle$, Cambridg Un versity Press. 23(1), february t99t p , !1-11 Em 
outro arl1go 11 by Po•va fazem uma analrso comp rallva do d ·dos das~ l tlcu .s d quatro muni PIOS 
min i tos (Paraca1u e trOs rnunlclpros do Oeste Paulista - Santo Ar1tOiuo do Mom , Patos e Dor s das Ma.r me
lada ). r filad s entre os 0nos de 1873 1675 e dos list s f'l0111inalivas d 1831 e 1832, ollt ndo 13 
díslrrl da mesma regi o. As matrlcul muniCipais menclon elaS silo documet\l que escaparam da des
lrl.Jtçao nos pt tmerros a.nos da República. cujo obj llvo era lnviab11i~()l a pos~lv l .lndenízaç o rt ex-propn Ul· 
roo do scraiiOS. Os r ui I dos er10onlrodos apr ntam a mesma 1 ndêncla dos levanwmenlos anlerfores, 
as ltSias nomrnat ívas das regiões d Paracatu Oeste Míneiro demonstram que os nlr ícanos con iítu!am 
40,3% da populaçoo G(;rav . emboco os auloc s r 11 rem qu os cativos africanos nao foram distribuldos 
uni1cxmen1e pelas teglões m1ne ras, enquenlo em algumas localidades esles r presentavam ;25% da popula-
ç oca lva. em!'lUtras. posstvelmcnt aregiAo centro-sul da P•ovnc•a. r iJf nt vamSS% do total de cai 
Já os achado pore a década de 1870. pri rpalmente o virtual eqUtllbrlo n1re os xos e o grande contín· 
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ana estava mudando em direção a uma população com possibilidade de 
crescimento natural Esse potencial para se reproduzir é verificado pelo 
número crescente de cativos mais jovens e por uma tendência a um 
mel'hor equilíbrio entfe homens e mulheres. "Entre 1805 e 1808, 53% dos 
escravos crioulos de Mariana (que perfaziam 61% da população cativa to~ 
tal) tinham menos de 15 anos de idade, e 41% estavam na faixa de 15 e 40 
anos' 6 . Por enquanto .. não se sabe se esse padrão é válido para todas 
as regiões da Província e, com efeito, é possfvel que em .algumas de~as 
essa situação poderia inverter-se. De qualquer forma, os indícios são de que, 
apesar da intensificação do tráfico negreiro entre 1810 e 1850, a prepon
derância de escravos criou los, detectada para a primeira década do 
século XIX, em Mariana. se deve ter mantido ou até mesmo ampliado. 

Embora aqui não se aplique uma das condições elencadas por Ge
novese e reforçada por Reis para as inúmeras revoltas que assolaram a 
Bahia,na primeira metade do século XIX, a preponderância de cativos 
crioulos em relação aos cativos africanos no total da população escrava 
para as áreas de conflito revela que os levantes em Minas são mais com
plexos e fogem aos padrões encontrados em outras regiões do Império. 
Podemos ainda especu lar que captar o cliima polftico conturbado tenha 
sido mais fácil para os cativos crioulos, e em situações de dissenso en
tre as camadas senhoriais. a comunidad escrava foi capaz de tentar 
superar tais diferenças internas. Notemos que, apesar de os cativos criou
los do Termo de Mariana denunciarem a tentativa de levante, um esforço 
para superar tais difere ças foi intentada pelos cativos africanos. 

A análise de Klein caminha n mesma direção considerando que, 
nas regiões onde o plantei é marcadamente africano. os casos de tenta
tivas de revoltas eram muito maiores e comparadas com as regiões 
onde os escravos crioulos consliluiam maioria. Estes tendiam a ser mais 
conservadores por estarem mais "adaptados" com a ordem social cor
rente e conhecerem as conseqüências últimas de uma rebelião. 

''A rebelião era menos temida entre os africanos recém-chegados, 
entre os quais o desequilfbrio sexual criam menos famflia ou laços 
locais. Os crioulos com suas famílias e laços comunitádos eram os 
candidatos menos prováveis à rebelião embora mesmo estes es
cravos nativos ~ossem às vezes provocados além de sua toferán
cia e instinto conservadores'56 . 

g nte· d cativos r nças adolesc nlo . Indicam q, , apó o término d lráflco negr lro Internaciona l, 
certas populaçóe . C•nvas mineiras e mantinham eJou mphavam alrav s da reprodução natural In: liBBY, 
Dougtas Cole & PAJVA, CIO!IId Andrad • Camrnhos Al1er natlv<>s: ser Vldtlo A f)foduçêo m Minas Geral 
no Século XIX. Sào Paulo, Estudos c01!Cmicos. 25(2): rrt.1io·agosto 1995 p , 21 4-28. 

55 BERGAO. Lalrd W. Op Clt. p. 503. 
5 Cf. KLEIN. H bort S. Etlcrrlvldlo'fllrlcana; Am«lca t..IIM e CMibe. o Paulo: 8msfliense. 1981 . p. 225. 



Consideramos que essas afirmações dev~m ser re lativizadas. ape
sar das ressalvas de Klein, dadas as particularidades de cada insurrei
ção. Está ctaro que africanos e crioulos possuíam posições especificas 
dentro da sociedade escravista, e os proprietárros investiam nessa dis
tinção, mas as fontes comprovam que a associação e a cooperação 
entre eles eram possfveis e algumas vezes foram eficazes no sucesso 
do movimento. Pelo que pudemos perceber. a partir desses poucos exem
plos de revoltas em que predominavam africanos, a clivagem absoluta 
entre nativos e africanos não é verificável e nem deve ser generalizada. 
No que se refere a esse aspecto, parece-nos necessário abordar muito 
mais profundamente as especificidades •de cada insurreição. 

Os períodos de dissensão polftica entre as classes dirigentes. ge
rando disputas internas ou externas, representam outra condição desta
cada por Genovese para o favorec imento das rebeliões escravas. No 
caso de Mariana. não possuímos maiores detalhes sobre a participação 
ou patrocínio de grupos políticos no plano de insurreição: consta-nos 
apenas algumas suspeitas sobre o envolvimento de brancos na prepa
ração do levante. A Província de Minas foi marcada por diversos confli· 
tos e disputas entre as diversas facções políticas no período Regenoial. 
A cidade de Mariana, sendo um centro urbano destacado e limltrofe ao 
centro político mais importante da Prov!ncia, certamente não ficou imune 
a esses conflitos e os escravos tentaram tirar algum proveito desse mo
mento conturbado para inserir suas lutas. 

Outra característica considerada por Genovese seria o aproveita
mento das oondições favoráveis do ambiente geográfico, social e políti
co para a formação de quilombos. suficientemente fortes. a ponto de 
colocar ,em risco a sobrevivência da estrutura escravista. Não possuí
mos um levantamento sistemático dos quflombos na região de Mariana, 
mas sabemos que eles não foram poucos nas regiões das Minas, sobre
tudo no século XVIII57 • Pela nossa pesquisa pudemos coletar alguns 
dados esparsos que revelam a continuidade expressiva deste tipo de 
resistência. Em vários pontos da Provlncia os escravos fugidos e a even
tual formação de redutos quilombolas parecem ter marcado o cenário 
das Minas nos tempos da Regência. 

Para o Termo de Mariana. encontramos alguns indícios de formação 
de quilombos. No ano de 1835, quando alguns escravos fugidos espan
cam, até quase a morte. um proprietário do Distrrto de Bento Rodri.gues, 
Termo de Mariana, faz-se referência à existência de um grande quilom
bo na região .. sob a influência de um criminoso de nome Ozéas. "Segun-

57 No 1rabalho de Gulmarlies, ja Cllado, este localiza na Capitania de Minas Gera is, nada m no q~• i 27 redu1os 
qullombolas no perfodo d 17 10 17 
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do nos affirma pessoa de conceito é notaria a existencia de um grande 
quilombo entre aquelle Destricto[Bento Rodriguesj, o de Antonio Perei
ra, e Marianna, tendo influencia sobre os pretos o facinor.oso Ozéas"' . 
Não possuímos dados que comprovem a associação de quilombos a 
tentativas de revolta lideradas pelos africanos em Mariana. apesar de 
um dos réus , Luís Congo, ter sido escravo fug itivo e quilombola. 

O final do processo montado contra os africanos de Mariana teve 
seu desfecho com a oondenação dos escravos Lurs Congo e Félix Gon
go. O primeiro foi condenado à "pena de tresentos açoutes, e depois de 
sotffíe-los será entregue ao seo senhor obrigando-se este a traze-lo com 
ferro no pé por oito annos'59 e seu senhor foi condenado a pagar as 
custas do pmcesso. O réu sofreu o castigo de trezentos açoites no dia 
05 de dezembro de 1835. Já o escravo do Padre Manoel Ribeiro da 
Cruz, Félix Congo. curiosamente , foi condenado a uma pena menor. Este 
foi condenado em "duzentos açoites, e dois annos em ferros entregue a 
seu SfX' . Ao comentar a decisão do júri , o redator do jornal O Universal 
relatava entusiasticamente a sábia decisão do júri de condenar o autor 
de um crime tão hediondo e nocivo para a sociedade da época, apon
tando outra acusação contra o réu , a de tentar seduzir os .escravos da 
Fazenda do Seminário para o mesmo intento. Ambos os réus foram con
denados com base no artigo 115 do Código Criminal. incursos no grau 
mínimo por conselho ou tentativa de insurreição, 

"Esta sentença (. .)servirá. para exemplo de outros, a quem esteja 
incumbida igual tarefa de seduzir escravos. O publico ancioso es
pera por esta decisão do jury, e um gerar descontentamento ante
cipava a Sentença, que se dizia ser de absolvição ao Réo de um 
crime, cujas consequencías tanto terrorlsavão aos Mineiros, e a 
ser certo o que se nos communica de haverem apparecido to
dos os indícios de levantamento de escravos na Fazenda do 
Seminario, e que estes confessarão o convite feito por aquelle. 
Muito maior força tem o Jury de Marianna para sustentar sua Sen
tença como baseada na íntima convicção do crime, embora faltas
sem ao Processo algumas formalidades'fH, (grifas nossos) 

Parece-nos que a pena não foi aplicada, pois passado pouco mais 
de um mês, o redator recebe uma comunicação do correspondente do 

.JornAl O Un/Vfl,..,l, 02 dlt novembro d 16-15, n'' 2052, p 02 APM 
59 Sentefl(fll do réu oscravo Lu•s Congo Processo Cnmlnal. 2" Oflcío. cOdloe 350. au1o 77 19, tis 23 23v. CSM 
60 Jornal O Uni'IHHS81. 15 de novembro d ' 1BJS. n°206 , p. 04 APM 
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GRADUAÇÃO 

Raízes da Alma Negra: 
o blues e a fundação de 
uma cultura americana* 

L UIZ HENRIQUE ASSIS GARCIA 
Estudante de gmduaçáo do curso de História da FAFICHIU.F.M.G. 
Membro do PAD (Ptograma de Aprimoramento Dlscente)/Hisrdria 

RESUMO O seguinte artigo pretende discutir a criação da identidade 
do negro nos Estados Unidos, apontando o blues como elemento funda
cional da cultura americana no fina l do século XIX. O estudo da sua 
elaboração enquanto estilo musical aparece aqui intimamente ligado à 
vivência social e histórica d'os negros , especialmente no período após a 
Emancipação. 

ABSTRACT The following article int.ends to discuss the creaHon of the 
negro's identity in the United States, pointing the blues as a fundat ional 
element of the american culture at the end of the 19th century. The study 
of Ws elaboration as a musical style apears here close ly connected to lhe 
negros' social and historical living, espedaly in lhe period after the Eman
cipation. 

Uma vers.~o mais complell\l desle arl igo lei Ofigina lment apr nlada como m nogml•a dur rll o curso d 
graduação do Depanaroonto Hlslória d aculdad d Filosofia Ciênc•as Hurnanas- U.FM G 

258 VARIA HISTOR IA, Belo Horizont e, n° 17, Mar/97, p .258-278 

Introdução 

"lf you see my Jittle red rooster; please drive him home ... " 
(Se voe~ vir meu pequeno galo vermelho, por favor traga ele pra 
casa) ' 

O negro escravizado na América era um pouco como este pequeno 
galo vermelho. Retirado de sua terra , de seu mundo, foi viver como es
tranho, estrangeiro, um Outro numa terra Outra, e este estigma de estra
nheza estava inscrito no seu corpo,. na sua própria pele. Diante de uma 
nova realidade, desta dupla marca(escravo e estrangei ro), o africano 
precisava sobreviver. predsava criar maneiras de se relacionar com esta 
terra e estes homens brancos, seus senhores. Por mais que tenha recor
rido à "herança" cultural africana e procurado "preservar suas raízes", a 
América2 não era a África. O mundo que os negros criaram só pode ser 
entendido se não d ixarmos de levar em conta que essa construção se 
deu no vivificar histórico da escravidão e aspectos sociais a ela relacio
nados, e das transformações que a Guerra Civil e a Emancipação trou
xeram ao promover a ruptura da realidade escravista e a libertação dos 
escravos:em que medida eles se identificavam com aquela terra, com 
aquela sociedade, com a comunidade poHtica instituída, enfim, em que 
medida eram americanos? Como veremos, a construção desta identi
dade foi possfvel . mas isto não significa que não possuisse falhas(ou 
ainda possua:pensemos. por exemplo, no uso corrente do conceito "po
liticamente correto" de afro-americano). O presente estudo pretende 
apontar como aspecto fundamental da construção desta identidade a 
criação do blues, que constituiu a base de tudo que se poderia chamar 
"música americana". Sua originalidade reside na superação da incom
patibi lidade entre a música européia e a africana (em termos formais) e 
na incorporação de temáticas diretamente relacionadas ao cotidiano do 
negro americano recém !liberto. Atingindo público: mai_s a~plo.s, ~ca
bou por repercutir entre compositores brancos e erudltos , pnnctpal
mente depois de ter sido adaptado para partitura por W.C.Handy no iní· 
cio do século XX, e entre os creoles de Nova Orleans que elaboravam o 
jazz. 

O blues, em sua elaboração , se apropriou de uma gama de elemen
tos da cultura africana que iam sendo repensados, recriados diante do 
contexto americano. O ste arcabouço foram extremamente lmportant s 

1 Wrlll 01 on. Llttle reó rooster. No soda composlçOes de autor de onhecido(domlnlo público). m n tonn-
se a lonle secundária de que foi r tirada a ci\açãç. . 

2 Aparli.r d agorau are i o t rmo"4mérlca" par me(efenaos stad·o Unidos. a medldaemqueo~ p r Opno. 
negros larnb mo adotar m 
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