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Resumo: Neste trabalho analisarnos o docurnento n° 62 do 
Códice Costa Matoso abordando especificamente o tema da escravi-
dao e dos quilombos, bern como a proposta de criacao de urn 
sisterna de seguros para solucionar o problema da fuga de escra-
vos. Tambem analisarnos a crise da atividade mineradora, a qual 
o documento atribui causas ligadas a questao das fugas. 

Abstract: The document # 62 from the Códice Costa Matoso 

is hereby analysed focusing on slavery and the maroon societies, 
as well as on the purposes of creating a slavery runaway insurance 
policy. The crisis of the mining activity in Minas Gerais in the 
18th century is therefore reviewed in spite of being taken as 
consequence of those runaways. 

I - Introducdo 

0 documento analisado neste artigo apresenta algurrias dificuldades para 
sua identificacdo por não apresentar autoria, data ou as condicoes especificas 
de sua producao. A julgar pela posicao que ocupa no conjunto do Códice Costa 

Matoso a sua redacdo pode ter se dado por volta dos anos 1750 ou 1751. Dirigi-
do a Coroa é um requerimento, possivelmente da lavra de urn camarista, que 
deveria ser encaminhado através de urn procurador ou oficial de justica'. Con-
tern reflexoes cujo eixo central parte de uma avaliacao da realidade econômica 
das Minas Gerais constatando a crise da atividade mineradora. A crise sera 
utilizada como justificativa para a criacao de urn sistema de seguros apre-
sentado nao so como solucao (para a crise) mas como processo desencadeador 
de uma nova fase de crescimento daquela atividade para a decorrente 
recuperacao econôrnica da capitania. A nova fase seria possivel corn o controle 
das fugas de escravos e a ocorrência de novos descobertos, a serem viabilizadas 
corn a adocao de determinadas medidas. 

0 tratarnento adotado no inicio do documento — senhor doutor — aponta para urna possivel 
intermediacAo de urn oficial de justica, hem como a expressao — Vossa Majestade — confir-
ma o destino final do documento. 

247 



Permeando as reflexaes sobre a crise e sua possivel solucao, o autor tece 
ainda consideracoes de carker histórico, sociológico e antropológico, sobre a 
escravidao e os quilombos. Algumas observacoes sobre o contexto em que pos-
sivelmente o documento foi produzido, ou pelo menos incorporado ao cimélio, 
são necessarias. 

A virada da primeira para a segunda metade do seculo XVIII coincide 
corn a passagem do governo de Gomes Freire de Andrade para Martinho de 
Mendonca de Pina e Proenca. 

A crise da atividade mineradora avancava, levando a que, em 1751, o 
sisterna de cobranca dos quintos fosse modificado corn o firn da capitacao e o 
retorno das Casas de Fundicao. Todas as vezes que a Coroa mudou a sisterná-
tica de cobranca dos quintos o objetivo foi aumentar a arrecadacao, o que 
trazia, via de regra, descontentamentos 2 . Dois exemplos são lapidares neste 
sentido. A tentativa de adocao das Casas de Fundicao em 1719, provocando a 
Rebelido de 1720; e a capitacao adotada em 1735 que levou aos rnotins do 
sertão do Sao Francisco em 1736'. 

Mas não so a queda da arrecadacao preocupava o governo da Capitania. 
Os quilombos vinham, de longa data, sucedendo-se no contexto da sociedade 
escravista mineira. Apenas na década que vai de 1740 a 1750 foram descober-
tos e destruidos 14 quilombos na regiao das Minas. Para o mesmo periodo 
foram concedidas 69 patentes a profissionais especializados na repressao as 
fugas e aos quilombos 4 . 

Nossa exposicao sera dividida em duas partes. Na primeira trataremos 
da crise e da proposta do sistema de seguros; na segunda parte o objeto de 
analise será a visão sobre a escraviddo e os quilombos. 

II - A crise e sua solucao 

A situacao de crise da atividade mineradora era evidente no inicio de 
1749, momento em que Costa Matoso tomava posse no cargo de ouvidor geral. 

A arrecadacdo dos quintos vinha em queda livre desde 1748. 
Na realidade as reclamacoes contra a decad&ncia da mineracdo ja se fazi-

am ouvir muito antes que a metade do século fosse atingida. Cada area 
mineradora que se esgotava provocava crises localizadas, cuja superacan pas-
sava pela possibilidade de novos descobertos. Corn o tempo esta possibilidade 
vai se esgotar. E a propria economia como urn todo dava sinais de rearticulacao 

2. Ver GUIMARAES, Carlos M. Uma.Aregafao da Ordem Escraz,ista. SAo Paulo: Icone, 1988, p. 97. 
3. Ver ANASTASIA, Carla M. J. Vassalos Rebeldes. Belo Horizonte, c/Arte, 1998. 
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determinada pela crise da atividade nuclear. A expansão da agricultura e da 
pecuaria por regiOes anteriormente desocupadas faz parte deste processo 5 . 

Aqui e importante refletir sobre a natureza da crise em questdo. Na lite-
ratura corrente, duas são as visöes que se tern dela: a prirneira apresenta urn 
cardter geral enquanto que a segunda apresenta cal-Ater mais especifico. Isto 
significa dizer que, de acordo corn a primeira visdo, a Capitania como urn todo 
estava em crise. A segunda visão reconhece a existéncia da crise mas tarnbérn 
reconhece que seu caráter e localizado e expressa-se principalmente na ativi-
dade rnineradora. 

A tendência em estender para a Capitania a crise da atividade mineradora 
é compreensivel se considerarmos que a area em questao era uma colônia cujo 
processo de ocupacdo deu-se sob a egide do mercantilismo metalista Pela lógi-
ca do sistema colonial prevalecia o interesse da Metrópole acima de qualquer 
outro. E pela logica das concepcoes rnercantilistas deveria prevalecer a ativida-
de econemica que permitisse a acumulacao de metais de forma mais imediata: 
a rnineracdo. Isto levou a que o interesse da Metropole fosse visto como o 
interesse de toda a Colônia e quando a atividade nuclear entrou ern crise esta 
foi vista como sendo urna crise gerar. 

0 ponto de vista contido no documento objeto desta analise comunga da 
visdo que atribui um cal-Ater geral a crise. Ao propor, ja nas prirneiras linhas, 
"fazer renascer ou ressuscitar as Minas", o autor baseia-se no fato de que 
as mesmas encontravam-se "em total ruina e ultimo suspiros, clarnando 
ha muitos anos sem se lhes dar rernedio a sua ruina". A proposta a ser apresen-
tada — o sistema de seguros — perrnitiria tirar "os povos da Minas do estado em 
que se veern miseraveis" possibilitando "superiores lucros e aurnentos para a 
real Coroa"' 

Em outra passagem o documento refere-se ao fato de 

estarem os nwradores das Minas em tao miseravel estado que a niio posso referir, 

e nao podiam chegar a maior miséria. quem tal cuidara que haviam de ver em 

terras de minas tal clamor tendo t¢o singular remédio que a rnelhor jóia que podiam possuir os 

paws se v6a em tao lamentavel ruina que se pode comparar outra segunda Tróia castigada? . 

A este respeito é ilustrativa a obra cle BARBOSA, Waldemar de Al. A Decadencia das Minas e 
a Fuga da Minerafeio. Belo Horizonte: UFMG, 1971. 

6. Sobre a perspectiva mereantilista da colonizacso ver NOVMS, Fernando A. Portugal e o 
Brasil na crise do antigo sistema colonial. Sao Paulo: Hucitee, 1979. 
FUNDA00 Joao Pinheiro. Mice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 61, p. 530. As citacOes cleste doeumento doravante serao feitas utilizan-
do a sigla DOC/61 - CCM 
DOC/61 - CCM, p. 534-535 
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Os termos utilizados não deixam chavida quanto a visao da natureza da 
crise e de sua envergadura. Constatada a realidade de crise na qual a Capita-
nia estaria supostamente mergulhada, resta detectar a que causas tal situacao 
era atribuida. Corn relacao a este aspecto tambem o ponto de vista contido no 
documento é claro. 0 que estava na origern da crise era o fato de os "povos das 
Minas" estarem perdendo o "dominio na sua fazenda de escravos" 

Explicitando de outra forma o mesmo ponto de vista, afirma o documen-
to que os cativos consideravarn-se 

forros por new terem o dominio que deviam ter de quem os compra... sendo estes 
a causa da pobreza e miseria em que se veem todos os mineiros e toda pes-

soa que os compre . 

Como e possivel perceber na citacão acima a natureza da crise mineira 
era vista como estando indissoluvelmente ligada a forrna de organizacao do 
trabalho — a escravidao — e a rebeldia dos escravos consubstanciada nas fugas. 
Em sintese, a causa da ruina, da pobreza e da miséria dos povos das Minas 
tinha urna causa fundamental: as fugas constantes de seus escravos. Afinal, 
"ndo fugindo os negros, não havera mineiro pobre... porque o que faz serem os 
mineiros pobres é a falta de dominio nos escravos"". 

Neste ponto é importante perceber o peso que a escravidao tinha na es-
trutura e dinamica da sociedade mineira colonial na primeira metade de sécu-
lo XVIII. Tal irnportancia se expressa nos termos adotados pelo documento 
quando afirrna "ser a terra e o minerar que se não pode continuar sem" a 
utilizacao do trabalho escravo". A afirmacao e compreensivel se a entender-
mos de acordo corn a logica segundo a qual para os mineiros, os escravos erarn 
"sua fazenda mais preciosa"". Nao é pois por acaso que se atribui a fugas a 
origern da crise que atingia a realidade rnineira. 

Pois bern, definida a natureza da crise e a sua envergadura estava criada 
a condicao para que a solucao fosse proposta. Tal proposta é o que o docu-
mento contém de mais original embcira 'ado tenhamos registro de que ela te-
nha sido implernentada em qualquer mornento. 

A solucao para a crise seria a criacao de urn sistema de seguros a partir de 
urn fundo a ser formado corn as contribuicoes dos proprietarios de escravos. 
Sobre cada escravo os senhores pagariam 15 oitavas de ouro, uma Unica vez. 
0 fundo, constituido a partir desta taxa per capita, serviria para repor os escra-
vos fugidos aos proprietarios, o que seria feito após a denimcia da fuga no 
prazo de oito dias apos a mesma ter ocorrido". 

9. DOC/61 - CCM, p. 530-531 
[ft DOC/61 - CCM, p. 531. 

DOC/61 - CCM, p. 532. 
12. DOC/61 - CCM, p. 531. 

14. DOC/61 - CCM, p. 533. 
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0 seguro deveria se estender a todos os escravos "crioulos e mulatos nasci-
dos e criados nas Minas" para evitar que excecOes pudessem dar "mau exemplo". 

Na visdo do proponente o seguro serviria tambérn para "resolver" a ques-
tao colocada pela possibilidade de confisco de escravos, por dividas de seus 
proprietarios. 0 raciocinio que fundarnenta tal ponto de vista se liga a idéia de 
que o escravo segurado teria seu valor aurnentado, e no caso do confisco a 
avaliacao feita consideraria tal fato. 

Em que pese a argurnentacao pouco convincente, Sao listadas dez "utili-
dades" do seguro embora na visa() do autor seu nürnero pudesse ser muito 
maior. 0 problema que podemos perceber na argurnentacao, sobre estas utili-
dades, é que nern sempre a linha de raciocinio é suficientemente clara. Não 
fica claro, por exemplo, como é que o seguro funcionaria para impedir a fuga 
dos escravos, ou ainda como é que escravos punidos corn o corte do tendao de 
Aquiles poderiam fazer "muitos descobrimentos" ampliando os rendimentos 
da Coroa. 

Também a conviccdo de que aldeias de "tapuios cristaos" funcionariam 
como obstaculo para as fugas e formacan de quilombos é questionavel. Em 
vários momentos do século XVIII a proposta de estabelecimento de aldeias 
indigenas, corn tal objetivo, foi discutida, e nunca foi implementada. Junto 
corn o sistema de seguros e as aldeias indigenas, a terceira medida para reduzir 
o nürnero de fugas era a adocao do corte do tendao de Aquiles, dos escravos 
fugitivos. 

A crenca do proponente na eficacia do seguro e produto por urn lado de 
ingenuidade, e por outro, do desconhecimento da própria natureza do 
escravisrno e da dinâmica da sociedade escravista mineira colonial. Acreditar 
que urn sisterna de seguros seria suficiente para permitir a superacao da crise 
vigente, ainda que esta fosse localizada, é no rninimo ingenuidade. Da mesma 
rnaneira que acreditar nas fugas de escravos corno sendo a origern da "ruina" 
e da "miséria" dos mineiros é desconhecer urn processo rnuito mais amplo e 
profundo que levava, por urn lado, ao enriquecimento de poucos e, por outro, 
a miséria de muitos, corno a história tern mostrado ser corrente nos surtos de 
rnineracao 13 . 

NA() podernos negar a originalidade contida na proposta do sistema de 
seguros. Sem dirvida ela expressa urn avanco do ponto de vista da racionalidade 
do escravisrno, no que diz respeito a tentativa de solucionar urn problema afei-
to a organizacao da forca de trabalho. Isto nao significa, entretanto, que a 
analise da realidade, que embasa a proposta, fosse desprovida de equivocos, 
comprornetedores da sua eficacia. Mas esta analise, mesmo sendo urn misto de 
ingenuidade e ignorância, contém visöes sobre determinados aspectos da vida 
social que merecem destaque. Sao algumas destas visOes clue veremos a seguir. 
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III - A escravidao e os quilombos 

Algurnas passagens do docurnento em questao nos remetern a concepcao 
que o autor tinha nao so da instituicao (escravidao) corno dos escravizados. No 
mais das vezes urna sera usada para justificar a outra. 

Ao referir-se aos escravos, geralmente identificados corno "negros", o 
documento atribui a eles nao so urna "ma" quanto "rastica natureza", alérn 
de urna "ma razao natural" que os colocava na condicao genérica de "irra-
cional gentio negro"'. E evidente nestas passagens a visa() que se tem do 
outro enquanto portador de diferencas biologicas (raca) e culturais. Eram es-
tas diferencas normalmente utilizadas como justificativa para sua escravizacao. 

A idéia da escravidao justa esta presente em pelo menos duas passagens: 
ao estimar o marnero de escravos nas Minas quando estes são considerados 
"por justa razao cativos"; e ao registrar o fato de muitos escravos preferirem 
a morte a continuarern no "cativeiro que porjusta razao devern ter'. 

Alem da idéia de uma escravidao justa, a visa() de urn principio funda-
mental para o funcionamento da instituicdo tambérn esta presente no docu-
mento. Trata-se do dominio que o senhor deve ter sobre o escravo. 

Ao referir-se aos clarnores dos "vexadissimos povos das Minas", diante 
da realidade das fugas, a questao é expressa no fato de que as mesmas impe-
dem os senhores de "poder ter dominio na sua fazenda de escravos". 

Ao discorrer sobre a quinta utilidade do sistema de seguros proposto, que 
deveria atingir todos os escravos, o argumento utilizado é que "so assim" seria 
possivel "tomar born modo e termo a terra, vendo-se os mineiros corn domi-
nio na sua fazenda mais preciosa, que sao os escravos"'. 

A questao do dorninio da senhor sobre o escravo tambérn esta presente 
na argurnentacan apresentada contra os forros, e a concessão de alforrias. Ao 
justificar o ponto de vista de que "por sua ma natureza" os escravos tido deve- 
riarn ser alforriados e feita urna cornparacao entre as duas categorias: escravos 
e forros. Contra os escravos e dirigida a critica de que "quase todos hoje se 
considerarn forros por nao terern o dominio que deviarn ter de quem os cornpra'. 

Do exposto fica evidente que ha urna concepcao da escravidao e de qual 
deve ser o principio norteador da sua eficacia enquanto forma de organizacao 
do trabalho. A viabilizacao do trabalho escravo passa necessariarnente pelo 
exercicio do poder, do senhor, sobre sua pessoa. 0 que obviarnente nao ocorre 
corn o forro pelo fato deste nao ser mais escravo. Esta seria pois a grande distin-
cdo entre ser forro e ser escravo. E nesta distincao estava o motivo para a 
condenacao da concessao de alforrias. 

DOC/61 - CCM, p. 533 e 535 
17  DOC/61 - CCM, p. 531 e 533. 
18  DOC/61 - CCM, p. 530. 
19.  DOC/61 - CCM, p. 534. 
2))  DOC/61 - CCM, p. 532-533. 
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O proximo ponto trata da questao das fugas e do "castigo exemplar" 
enquanto solucao tentada par. evitá-las. 0 docurnento analisado apresenta a 
interessante possibilidade de percepcdo, da fuga, por parte dos escravos; o que 
é rarissirno em se tratando desta questao. 

Segundo o docurnento 

diz todo negro que se costumafugir, e ainda Os queficarn,ficgir, dizem eles,fitgir é horn, 
porcine se os matam la no mato, dizem more, more, morreu, acabou o cativeiro efoi descansar na 
sua terra'' 

0 prirneiro aspecto que se destaca na citacão é a visdo da morte enquan-
to possibilidade para fugir da escravidão. Neste caso ela teria urn carater du-
plamente positivo: por urn lado perrnitir escapar da escravidão e por outro 
lado retornar a Africa. E importante perceber o fato de que o retorno a "ter-
ra", mesmo que na condicao de morto, estava associado a "descanso", e isto 
acrescenta urn outro aspecto a questão. A realidade do "ser escravo" era tao 
opressiva e desgastante que a morte era vista como umapossibilidade de descansar. 

Se podemos acreditar na veracidade da afirrnacao contida no documen-
to, estamos diante de urna visdo da rnorte, produzida pela escravidão, e possi-
velmente dorninante entre os escravos de origem africana. 

O que ocorria naquela reandade e que a sociedade escravista colocava 
diante do escravo tres opcoes para sair da condicao de escravizado: tornar-se 
forro, morrer ou fugir. Cada uma destas opcoes tinha seus onus evidentemen-
te; além do fato de que a alforria não era uma condicao que todos pudessem 
alcancar, ernbora todos pudessem almejar. 

Colocadas lado a lado, as opcoes nao apresentam os mesmos aspectos 
positivos e negativos. E quase certo que a alforria fosse a melhor opcdo, rid() 
por acaso permitida apenas a uma parte da populacao escrava. A morte era a 
mais radical das opcOes mas, embora pudesse conter a vinganca contra os se-
nhores, pela perda de seus escravos, implicava para os escravos a perda da 
propria vida. Finalmente a fuga, enquanto opcdo, trazia o onus do risco cons-
tante de ser recapturado e punido exernplarrnente corn os requintes de cruel-
dade desenvolvidos e adotados pelos aparelhos repressores. 

A repressao as fugas e quilombos, sem que isso significasse a perda total — 
a morte — do escravo, foi tentada através da adocao de diferentes praticas. 0 
docurnento em questão é rico em informacoes sobre tais práticas. 

O castigo exemplar normalrnente se expressava através de dois tipos de 
cornportamento: ou punia-se publicamente o escravo recalcitrante para que os 
dernais se sentissem cornpelidos a nau adotar as mesrnas atitudes rebeldes, ou 
prornovia-se a exposicao de partes dos corpos dos escravos rebeldes rnortos 
pela repressao. A exposicao de cabecas e membros em locais palicos, fazia 

253 

2 t • DOC/61 - CCM, p. 532. 



parte da estratégia que visava arnedrontar possiveis seguidores. Desnecessario 
dizer que tal prática funcionava como faca de dois gumes. Ao mesmo tempo 
que amedrontava, poderia intensificar o sentimento de revolta da populaca.o 
escrava. 

0 quadro que se segue traz a listagem dos quilombos, ou das areas onde 
existiram, citados pelo docurnento. Infelizmente as inforrnacoes são precárias, 
estando ausentes as datas em que os ditos quilombos foram destruidos. Tal 
dado teria nos permitido identificar corn rnais seguranca cada caso. 

RELA4A0 DE QUILOMBOS CITADOS 
Curralinho ou Palmital (Sabara) 
Itambé (Caeté) 
Morro Verrnelho 
Curral Del Rei 
Matas de Bento Pires 
Itabira 
Paraopeba 
Itatiaiucu 
Caraca 
Sao Bartolomeu 
Campos Gerais 

Vejamos corno o autor trata alguns destes casos: 
Tratando do ataque realizado contra o quilornbo do Curralinho é feita 

referéncia a 98 mortes e 85 prisöes e entdo 

resolveram aqueles mirnstros e mais pessoas que, de tantas ern tanks- ()mos, se fossem 
matando os presos e cortando-lhes as cabevas, as foram pondo em pares pela 
dita estrada, de sorte que, por mediday  trocararn ri vita [do Sabara] tres, e da vita ate a vita 
do Caete, cinco, parecendo a todos os daquela barbara sentenp teremfeito grande servico a Deus 
e a Magestade e povo.s22  . 

A citacao é expressiva de uma pi-Arica que fez parte do cotidiano da 
sociedade escravista mineira colonial: a exposicão de cabecas e membros de 
quilombolas mortos em ataques. Mas, ao mesmo tempo, cria urna confusão ao 
afirmar que os presos forarn sendo executados após o ataque. E pouco prová- 
vel que isto tenha ocorrido, pois implicaria na abertura de devassa e na indeni-
zacdo aos proprietarios dos escravos executados. 

Um quilombo destruido nas proximidades do Itambé rendeu como tro-
féu ao comandante da tropa repressora "setenta maos direitas" pelas quais 
recebeu setecentas oitavas de oure. Em urn longo levantarnento sobre a ocor- 

22' DOC/61 - CCM, p. 531. Grifos nossos 
23' DOC/61 - CCM, p. 532. 
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rencia e destruicao de quilombos nas Minas coloniais esta é a nnica informa-
(do em que a comprovacdo de mortos no ataque se fez através da apresentacdo 
das mdos decepadas dos quilombolas mortos. Quer parecer-nos que tal pratica 
foi mais excecdo que regra geral. 0 mais comurn foi sern dOvida a comprova-
cao através de orelhas e cabecas cortadas. 

Quanto ao castigo exemplar o documento traz dois tipos de considera-
Vies. Por um lado a proposta de cortar o tendao de Aquiles, dos fugitivos 
recapturados, o que irripediria sua velocidade nas fugas; por outro lado a ado-
cao do castigo hierarquizado em funcao das reincidencias. 

Ndo temos elernentos que comprovem ter sido adotado o corte do tendao 
de Aquiles, provavelmente pelo fato de tal pratica inutilizar, parcialmente, 
o escravo para o trabalho, o que era prejuizo pela lOgica do escravismo. 
Mas o castigo hierarquizado parece ter sido adotado corn o estabelecimento 
de tres niveis de punicao: na prirneira fuga o escravo recapturado era mar-
cado na espadua corn urn ferro em brasa; na segunda fuga tinha uma das 
orelhas decepadas e na terceira era condenado a rnorte. Esta rnodalidade 
de castigo foi aprovada em camara após terem sido recusadas as propostas 
de corte da mao direita, do tendao de Aquiles e da degola dos fugitivos. 

A aceitagdo da marca corn ferro e do corte da orelha em detrimento das 
propostas de corte do tendao de Aquiles e da mao direita é compreensivel, se a 
entendermos, através da racionalidade do escravismo. A inutilizacao, mesrno 
que parcial, do escravo enquanto agente do processo de trabalho era um onus 
corn o qual os proprietarios de escravos ndo gostariam de arcar. Afinal de 
contas, um fugitivo sempre poderia ser recapturado e vendido preservando, 
senao todo, pelo menos parte do capital nele investido. E e evidente que a 
desvalorizacao de urn escravo sem urna das mdos seria sempre maior que a de 
urn escravo marcado a fogo ou sem uma das orelhas; em que pese o fato de 
todos des trazerem a rnarca da sua condicao de fugitivos. 

Quanto a rnarca feita corn ferro ern brasa que cada Camara deveria pos-
suir, o documento faz tuna observacao de caráter etnografico que merece 
registro. 

Ao posicionar-se contra a adocao de tal prática o argumento utilizado é 
que "todos sdo marcados na cara nas suas terras e quanto mais lavores tern, 
maior garbo e fidalguia para os ditos negros". Estes tracos culturais 
inviabilizariarn o resultado pretendido corn a marca do ferro em brasa que 
nesta rnedida ndo serviria de "exemplo algum"". Tal argumento entretanto 
ndo foi suficiente para impedir que o castigo fosse adotado. 

Finahnente resta-nos fazer alguns comentarios a respeito dos quilornbos 
citados pelo docurnento. Infelizrnente as informacoes neste ponto sdo muito 
vagas nao perrnitindo a identificacao corn uma boa margem de seguranca. 
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24 ' DOC/61 - CCM, p. 536. 



0 primeiro quilombo citado e o Curralinho ou Palmital, nas cabecei-
ras do rio da Prata, "ao pe da estrada do Rio de Janeiro". Este teria sido urn 
quilombo grande se considerarmos sua populacao, avaliada em "mais de tre-
zentos negros". Apos a destruicão que provocou 98 mortes e 85 recapturados 
a paz na regiao foi mantida por alguns meses. Depois deste periodo os 
quilombolas voltaram a atacar tendo se estabelecido no mesmo lugar do 
quilombo destruido anteriormente. Segundo o documento, esta pratica de 
reocupacao do mesmo local foi comum a vários outros quilombos citados. Na 
segunda vez em que o quilombo foi destruido, o saldo foi de 32 quilombolas 
mortos e 19 presos". 

Aqui uma observacdo faz-se necessaria. Este quilombo é apresentado corn 
dois nomes — Curralinho ou Palmital — e da mesma maneira que para os de-
mais, não sao explicitados os momentos de sua destruicao. Levantarnento por 
nos realizado na documentacao da Secretaria de Governo da Capitania reme-
te-nos a tres quilombos: urn destruido em 1714, identificado como Curralinho 
e outros dois destruidos em 1718 e 1720, receberam a denominacao de Palmital. 
0 comando da tropa que destruiu o quilombo do Curralinho em 1714 ficou a 
cargo do sargento-mor Antonio Pinto de Magalhaes e do capitdo Antonio Dias 27 . 
Em 1718 coube ao brigadeiro jodo Lobo de Macedo a tarefa de cornandar a 
destruicao do quilombo do Palmital 27 . 0 comando da tropa de 1720 não foi 
por nos identificado. Que parecer-nos que os dados por nos levantados nao se 
referern ao mesmo quilombo citado pelo documento em questao. Mesmo por-
que a segunda destruicao do quilombo, por ele referida, foi cornandada por 
um fulano de sobrenome Veloso o qual deve tratar-se de André Veloso que 
recebeu patente de capitão-mor-do-mato em 1744'. 

0 mesmo Veloso foi o comandante da tropa que destruiu o quilombo do 
Itambé de onde trouxe 70 maos direitas, conforme informacao citada anterior-
mente. Nosso levantamento aponta para urn quilombo destruido na regiao em 
1738. 0 registro encontra-se na patente de capitao-do-mato concedida a Joao 
Gomes de Avila no governo de Gomes Freire de Andrade; e também em uma 
representacao de Camara de Vila Nova da Rainha enviada ao governador no 
mesmo ano 3". Também neste caso as informacoes lido se coadunam, pois a 
representacao da Camara fala que "o nUmero dos negros aquilombados deve 
ser este de dez negros para cima" enquanto o documento que estamos anali-
sando registra nada menos que as 70 maos direitas decepadas 3 I. 

25. DOC/61 - CCM, p. 531. 
26. DOC/61 - CCM, p. 532. 
27. Arquivo Palk() Mineiro, Secciio Colonial, Códice 09, fls. 84 e v., 240v. e 241. Doravante 

os códices deste acervo seriTio identificados pela sigla APM-SC. 
APM-SC, COD. 12, fl 59v. a 60v. e COD. 11, fl. 206 v. 

31. APM-SC, COD. 59, fls. 25 v. e 26 
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29. APM-SC, COD, 74, fl. 170 
3°. APM-SC, COD. 49, fl. 139 e v. 



Para os casos do Morro Vermelho, de Itabira e Itatiaiussu nao obtive-
mos dados, o que obviarnente nao significa que tais quilombos nao tenha 
existido. Quanto a região do Curral del Rei o Unico quilombo por nós 
localizado, ate entao, foi destruido em 1781 o que, necessariamente, o ex-
clui do contexto aqui tratado". 

Em 1741 foi detectado urn quilombo de onde saiam quilombolas que 
estavam atacando os distritos de Suassui e Paraopeba. 0 comando de sua des-
truicão ficou a cargo do sargento-mor Joao da Silva Ferreira e suspeitava-se 
que estes quilombolas estivessem instalados no Campo Grande". 

Quanto as regiOes da Serra do Caraca e distrito de Sao Bartolomeu, cita-
das pelo documento, localizarnos tres quilombos. Na Serra do Caraca foi 
destruido urn quilombo em 1719 tendo o comando da operacao ficado a cargo 
do mestre de campo Manoel de Queiroz, morador no arraial de Antonio Pe-
reira, e do capitao-mor das Catas Altas". 

0 docurnento, da lavra do Conde de Assumar, manifesta preocupacao 
corn a possibilidade de que as Minas viessem a enfrentar problema parecido 
aos "Palmares de Pernambuco" e propOe o corte do tend -do de Aquiles como 
castigo exemplar". 

0 mesmo Conde de Assumar ainda no ano de 1719 ordenava ao Ouvidor 
Geral da Comarca de Ouro Preto que tomasse as medidas necessarias para 
extinguir o quilombo que provocava "dezordens" na freguesia de Sao 
Bartolome0'. Ja em 1743 a mesma freguesia aparecia como area de atividades 
quilombolas, ficando a repressao aos mesmos a cargo de Manoel Moreira Ri-
beiro. Dois anos apos novamente a freguesia estava em evidencia pelo mesmo 
motivo e o mesmo cornandante foi designado para tratar do caso 17 . E provavel 
que urn dos dois ultimos casos se refira ao quilornbo citado pelo docurnento. 

A nosso ver a tendencia é que os quilornbos referidos pelo documento 
estariam cronologicamente mais próxirnos do momento de sua redacao. 0 
que significa dizer que aqueles •quilombos teriarn tido uma existencia durante 
a década de 1740 corno pode ter sido o caso dos quilombos do Paraopeba, de 
Sap Bartolomeu e tambem o do Itambé. Entretanto, o famoso quilornbo do 
Ambrósio, destruido ern 1746 nao mereceu a menor referencia; da mesma 
forrna que nao se refere a outros quilornbos também destruidos nesta década. 

Nao podemos ignorar o fato de que as referéncias a quilombos especifi-
cos compoem o docurnento apenas enquanto reforco da argumentacao a favor 
da irnplantacdo do sistema de seguros. 

34.
 APM-SC, COD. 11, fls 170, V. e 171 

35. APM-SC, COD. 11, fls. 170, V. e 171 

37. APM-SC, COD. 69, fls. 37V. e 46V. 
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32. APM-SC, COD. 69, fl. 23v. 
GUIMARAES, Carlos M. op. cit, p . 141 

36. APM-SC, COD. 11, fl. 163 V. 



Finalizando, gostariamos de lembrar que outros tipos de informacoes 
contidas no documento poderao ser tratadas através de outras perspectivas 
analiticas. Para nós, entratanto, os pontos que abordamos constituem os mais 
originais e expressivos. 
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