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Este trabalho, com pequenas modificações, constitui um dos caprtulos de 
nossa dissertação "Uma Negação da Ordem Escravísta: quilombos em Minas Ge
rais no Século XVIII", apresentada, em novembro de 1983, ao Departamento de 
Ciência Polltica da Universidade Federal de Minas Gerais, para obtenção do grau 
de mestre. Expressamos nossos agradecimentos ao prof. Caio Boschi e à prof
Carla Anastasia por terem participado da banca examinadora e à protª Maria Efi
gênia Lage de Resende pela orientação do trabalho. Agradecemos ainda ao De
partamento de Sociologia e Antropologia da UFMG a liberação dos encargos der 
centes que permitiu a realização desta pesquisa. 

Os documentos por nós pesquisados são todos eles provenientes da Sec
ção Colonial do Arquivo Público Mineiro, e serão identificados nas notas de rodapé 
através do número do códice, seguido da sigla SCAPM e dos números das pâgi-
nas. 

O objetivo deste trabalho ê fazer uma caracterização dos quilombos en
quanto redutos de escravos fugidos, inseridos na sociedade escravista mineira do 
século XVIII. Caracterização esta que deve ser entendida numa perspectiva dialé
tica, no contexto da luta de classes que se desenrola no âmbito daquela socieda
de. Para tanto, é necessário que se tenha em conta o quilombo enquanto etapa de 
um processo de reação ao sistema escravista que tem infcio com a fuga dos es
cravos. 

A fuga enquanto etapa anterior e Indispensável para a constituição do qui
lombo expressa um carâter contraditório diante do sistema escravista na medida 
em que nega os dispêndios e os mecanismos desenolvidos para evitâ-las; provoca 
a perda da inversão inicial aplicada na compra do escravo, além de desgastar o 
sistema ao retirar o escravo do processo produtivo impedindo com Isto a extração 
do trabalho excedente, extração esta que se constitui no objetivo bâsico do escra
vismo. 

No caso das Minas Gerais do século XVIII, dentre os diversos mecanismos 
desenvolvidos pelo sistema escravista para fazer frente à fuga de escravos e a 
constituição de quilombos, destaca-se a criação e uma tropa especializda Era a 
tropa de "homens-dcrmato" encarregada de combater os "negros-do-mato••. Esta 
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tropa estava organizada em uma seqüência hierárquica constitufda dos seguintes 
postos: soldado-do-mato, cabo-do-mato, capitão-do-mato, sargento-mor-do-mato e 
capitão-mor-do-mato. 

A fuga constl1ui ainda uma atitude, por parte do escravo, que nega a reifica
ção que o sistema impõe a ele, ao expressar, por um ato de vontade, a sua huma
nidade. A compreensãb do caráter contraditório que o quilombo apresenta diante 
do sistema escravista exige que se compreenda este caráter contraditório que a 
fuga apresenta diante dele. 

Aqui uma ressalva é necessária Diz respeito às limitações impostas pelos 
documentos pesquisados no tocante ao fornecimento de dados sobre vários dos 
aspectos cuja análise desenvolveremos. 

À guisa de exemplo, dos quilombos por nós levantados, em apenas três ca
sos são feitas referências sobre seus perfodos de existências, quàntidade inex
pressiva se comparada ao número total de quilombos que identificamos. Em 7 de 
agosto de 1733, em patente de capitão-mor-do-mato concedida a João Barbosa 
Lima, o conde das Galvêas afirmava "terem os ditos negros quatro dias de viagem 
pelo mato dentro um quilombo jâ com famnias por ter dezessete anos de estabele
cimento .. (1), Em 8 de agosto de 1746, Gomes Freire de Andrade escreveu ao rei 
denunciando a existência de quilombos, no Campo Grande, com mais de vinte 
anos de existência (2) . Em outro documento o governador José Antônio Freire de 
Andrade se refere a filhos de quilombolas com doze anos de idade que haviam 
nascido em um dos quilombos atacados e destrufdos no ano de 1759 (3). Estes são 
os únicos dados que conseguimos localizar sobre duração de quilombos nas Mi
nas Gerais. Nestas condições, tornou-se inviável qualquer consideração a respeito. 

O levantamento mais completo que obtivemos, na bibliografia pertinente, in
dica para as Minas Gerais, no perfodo por nós estudado, um número de pouco 
mais de 40 quilombos (4). Nosso levantamento eleva este número para 127 porém, 
estes novos dados são mais uma aproximação da realidade que números absolu
tos. Tal se deve a que vários quilombos foram descobertos acidentalmente, quan
do com eles se depararam expedições enviadas para a descoberta de novas jazi
das minerais. A constatação de que muitos quilombos foram descobertos por aca
so nos leva a acreditar que muitos deles jamais tenham sido descobertos ou se 
tomaram conhecidos das autoridades da época. 

Dentre os quilombos descobertos por acaso, podemos citar o da Casa da 
Casca, descoberto e destrurdo por Lufz Borges Brito, a quem tinha sido confiada a 
missão de fazer a prospecção da Casa da Casca, por D. Lourenço de Almeida (Sl. 

1 - Cód. 15 SCAPM, pág. 109 v. e 110. 

2 - Cód. 45 SCAPM, pág. 64 v. e 65. 

3 - Cód. 11 O SCAPM, pág. 135. 

4 - Excetuanddo Waldemar de Almeida Barbosa, que faz levantamento mais sistemático, rela
cionando a ocorrência de mais de quarenta quilombos nas Minas Gerais do século XVIII, 
merecem destaque Clóvis Moura e Olliam José, cada um dos quais nos dá uma relação de 
nove quilombos que consideram os principais nas mesmas minas, no mesmo perlodo. Wal
demar de A. Barbosa, Negros e quilombos em Minas Gerais; Clóvis Moura, Rebeli6es da 
Senzala, Oiliam José, A abolíçáo em Minas. 

5 - Cód. 28 SCAPM, pág. 66 v e 67. A data do fato não é precisa mas, logicamente ele se deu 
antes de 13 de agosto de H26 que é a data do documento. 
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O quilombo de Araçuar foi descoberto pelo mestre-de-campo Pedro Leolino Mari, 
em 17 45, ao deparar com uma serra, na divisa com a Bahia, onde achou um metal 
branco que supôs ser prata (e). O quilombo de Pitanqui fou descoberto em 1766 
pelo alferes Bento Rebelo, que estava caçando m, e em 1768 urna expedição en
viada pelo conde de Valadares para explorar as cabeceiras dos rios lndaiã e 
Abaetê deparou com um quilombo cujos Integrantes já tinham conhecimento de ou
ro naquela área (8). 

Para melhor desenvolvermos uma análise sobre quilombos, ê necessário 
que se esclareça preliminarmente o conceito de quilombo dos contemporâneos, 
mais precisamente, das autoridades. Aparentemente irrelevante, este ponto se re
veste de fundamental importância 

No regimento dos capitães-do-mato de 1722, O. Lourenço de Almeida de
terminava que "pelos negros que forem presos em quilombos formados distantes 
de povoação onde estejam acima de quatro negros, com ranchos, pilões e modo 
de ar se conservarem" (9), os homens-do-mato receberiam 20 oitavas de ouro. O 
quilombo aqui ê definido a partir do local onde se reunem os fugitivos, local este 
que deve conter determinados elementos que indiquem fixação para que seus 
ocupantes sejam reputados por quilombolas. 

Uma carta régia, a Gomes Freire de Andrade, de 6 de março de 17 41, orde
nava que "se repute por quilombo toda habitação de negro fugido que passem de 
cinco em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem nele 
se achem pilões 11or. Aqui, embora o ponto de partida, para a definição do quilom
bO, seja o local, a existência de ranchos e pilões torna-se desnecessária. 

Em um despacho de 21 de fevereiro de 1765, o governador Luiz Diogo Lobo 
da Silva invoca novamente o item 3º do Regimento de 1722, determinando que 
•para se constituir ou se reputarem negros quilombados seja precizo não só acha
rem-se em rancho para cima de quatro, mas haver neles pilões e modos que indi
quem conservare~se no mesmo rancho" (11). 

Segundo José Alrpio Goulart. o Código de Posturas da Cidade de São Leo
poldo, no Rio Grande do Sul, em 1848 entendia por quilombo .. a reunião no mato ou 
em lugar oculto de mais de três escravos", enquanto a Assembléia Provincial do 
Maranhão no ano anterior havia estabelecido em seu artigo 12 que como quitem
bola seria considerado todo escravo que estivesse no .. in1erior dos matos, vizinho 
ou distante de qualquer estabelecimento, em reunião de dois negros ou mais com 
casa ou rancho" {12). 

A citação destes dois casos fora das Minas Gerais do século XVIII tem por 
objetivo mostrar que, embora fosse adotado um limite numérico para se definir o 
quilombo, na realidade sua definição se deve fundamentalmente ao aspecto quali
tativo, ou seja, ao fato de ser ele formado por um tipo especffico de indivrduos: o 
escravp fugido. 

6 - Cód. 7 4, SCAPM, pág. 185v a 186. 

7 - Cód. 60 SCAPM. pág. 118v a 119v. Cód. 143 SCAPM, pág. 45v e 46. 

8 - Cód. 143 SCAPM, pág. 121 e v. 

9 - C6d. 6 SCAPM. pág. 133 a 134v. 

10 - C6d. 68 SCAPM, pág. 45 a 46. Esta determinação é citada por Clóvis Moura oomo provindo 
de uma resposta da Coroa a uma oonsulta do Conselho Ultramarino, datada de 2 de de
zembro de 1740, Rebeli6es da Senzala, pág. 87. 

11 - Cód. 59 SCAPM, pág. 102 e v. 

12 - José Alfpio Goulart. Da fuga ao sulcldio, pág. 187 e 188. 

17 



É claro que o estabelecimento de um limite numérico tem implicações, por 
exemplo, na tomadia que recebia o homem-do-mato. A tomadia do quilombola era 
mais elevada que a do rebeirinho C13). Mas, o prindpio definidor do quilombo é o as
pecto qualitativo que vai definf-lo face ao escravismo, pelo seu caráter de negação 
deste sistema. É este aspecto e este caráter que permanecem, mesmo quando 
mudam os limites numéricos. Por outro lado, o que caracteriza um reduto de es
cravos fugidos n~o é tanto o aspecto formal de haver nele ranchos e pilões, pois, 
como se percebe pela carta régia de 17 41 a Gomes Freire de Andrade, isto se tor
na irrelevante. 

A percepção do quilombo apenas enquanto um espaço ffslco, um local de 
residência ou refúgio, a que poderfamos ser levados numa primeira leitura dos do
cumentos acima referidos, não tem sentido explicativo para nossa análise. O que 
vai definir este ou aquele local enquanto quilombo é a existência, neles, do ele
mento vivo, dinâmico, ameaçador da ordem escravista, enfim, o escravo fugido. A 
condição de escravo fugido é o fundamento da existência do quilombo, daf o fato 
de não podermos ignorá-lo enquanto parte integrante do todo que é o quilombo. 
A importância do espaço ffsico só serâ definida se a ele se agregar o elemento 
humano na pessoa do quilombola. Logicamente percebemos que a alienação a que 
estã submetido o senhor de escravos o impossibilita de perceber a escravidão 
como causa dos quilombos, não permitindo que estes fossem percebidos, a partir 
do escravo fugido e sim do local onde se estabelecia. 

Não pretendemos, no entanto, negar a importância dos locais onde se refu
giavam os quilombolas. A sua condição de fugitivos exigia que se refugiassem em 
algum lugar, seja nos matos, serras ou cavernas. O refúgio era fundamental para 
garantir a segurança do fugitivo, para que esta sua condição fosse assegurada. 
Apenas afirmamos que, para nossa anâlise, o quilombo não se define a partir do 
local mas, a partir do elemento humano que o integra. 

Através da análise dos documentos por nós levantados, tentamos uma ca
racterização do quilombo do ponto de vista de sua reprodução tanto ao nfvel inter~ 
no quanto externo. Nossa análise se volta para a percepção do quilombo enquanto 
um grupo de indivfduos que se mantém e se amplia dentro de determinados limites. 
Os dois nfveis se interagem e têm como limites, por um lado a capacidade de sa
tisfação das necessidades básicas de sobrevivência do quilombo, e por outro a 
repressão movida contra ele, pela sociedade escravista 

Embora tenhamos feito a distinção em dois nfveis, no tocante à reprodução 
do quilombo. na realidade eles são inseparâveis, mesmo porque existe um proces
so de interação entre ambos, conforme acima referido, que pode ser diferente, de 
um para outro caso, dependendo das especificidades de cada quilombo, na medida 
em que cada quilombo se constitui em uma totalidade. Em outras palavras, o que 
ocorre é uma interação entre os vârios mecanismos de reprodução do qu"lombo, 
alguns dos quais se constituem em elos de sua ligação com o restante da soei~ 
dade, como foi o caso do banditismo e do comércio. 

Os mecanismos de reprodução dos quilombos vão da agricultura à minera
ção, do banditismo ao comércio, e da reprodução biológica ao roubo e aliciamento 
de outros escravos. Isto não implica dizer que todos os quilombos apresentaram 
todos estes mecanismos. A dominância de um ou outro é que dá a cada quilombo 
sua especificidade face aos demais, e face à sociedade escravista. ~ por isto que 
não concordamos com as generalizações que atribuem indiscriminadamente a 
qualquer quilombo os mesmos traços. Pedro Tomás Pedreira atribuiu a todos os 

13 - Ribeirinho era o escravo fugido não reputado por quílombota. Geralmente este tipo de fugi
tivo se escondia dentro mesmo das senzalas ou nas proximidades das vilas. Cód. 59 
SCAPM, pág. 102 e v. 
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quilombos brasileiros o aspecto de um "aldeamento ou conglomerado de casebres 
cobertos de palhas ou folhas de palmeiras, embora sem nenhuma ordenação, com 
alguma separação entre eles, e situados no meio das ârvores e das matas, tudo na 
conformidade dos usos africanos" (14), Clóvis Moura generalizou para os quilombos 
"das demais regiões do Brasil" a prâtica da escravidão detectada em quilombos da 
Bahia (1s). Edson Carneiro, que tentou "analisar, em grandes linhas, as peculiarida
des dos quilombos em relação à sociedade oficial", concluiu que "todos esses 
ajuntamentos de escravos tiveram, como causa imediata, uma situação de angús
tia econOmica local, de que resultava certo afrouxamento na disciplina da escravi
dão" (16). 

Em suma, o que pretendemos mostrar com tais exemplos é que tais genera
lizações não se sustentam por não serem baseadas em dados emprricos sufi
cientes e anãlises comparativas. 

Como afirmamos anteriormente, o ponto de partida para a caracterização do 
quilombo é a existência de determinado número de escravos fugidos, o que não 
impede que nele existam indivfduos que não se enquadrem nesta categoria. Neles 
foram encontrados indivrduos livres, tanto brancos, quanto negros ou carijós. 

Em 21 de janeiro de 1737, ao ordenar ao capitão Francisco Bueno da Fon
seca que organizasse uma expedição contra o Quilombo do Rio Abaixo, o gover
nador Martinho de Mendonça comunicava haver indrcios de que entre os quilom
bolas se achavam "alguns brancos criminosos" (t7), Nesse mesmo ano comunica 
ao capitão-mor Manoel Garcia de Oliveira que no Quilombo do Rio Verde se en
contravam "brancos homiziados por crimes atrozes de mortes e passagens de ou
ro" (18). Em 1751, Bento Correa de Melo, após ter sido acusado, em devassa, de 
participar de um motim em São Gonçalo do Rio Verde, refugiou-se no Quilombo do 
Sapucaf (19). Em 1760, ao atacarem um quilombo nas proximidades de Mariana, os 
h<;lmens-do-mato foram rechaçados por "uma grande porção de gentio que instanta
neamente os rebateu com um grande número de flechas de que ficaram três capi
tães-do-mato feridos, e dois com duas flechas pelo pescoço em grande perigo de 
vida" (20l. A destruição do Quilombo da T abua. em 1769, deu como saldo a prisão 
de "sete pretos e um branco" (21). Mas a presença. nos quilombos, de indivrduos 
que não eram escravos fugidos não deve ser vista como um elemento que os das
caracteriza dentro de nossa análise. Se a presença de elementos livres nos qui
lombos não basta para descaracterizá-los, ela é suficiente para mostrã-los en
quanto redutos, ou refúgio, de outros elementos marginalizados e perseguidos no 
âmbito da sociedade escravista. 

Logicamente não estamos atribuindo esse tipo de ocorrência a todos os qui
lombos. Décio Freitas, citando o fato de terem sido encontrados "fndios, mamelu-

14 - Pedro Tomás Pedreira, Os Quilombos Brasileiros, pág. 15 

15 - Clóvis Moura. op. ciL pág. 1 09 

16 - Edison Carneiro, Ladinos e Crioufos, pág. 27. 

17 - Cód. 57 SCAPM pág. 17v. 

18 - Cód. 56 SCAPM pág. 24v. e 25. 

19 - Cód. 93 SCAPM pág. 140V a 141 v. 

20 - Cod. 130 SCAPM pág. Sv. a 7. 

21 · Cód. 163 SCAPM págs. 53 a v. 86, 135 v. a 136 v. 
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cos, mulatos e brancos" em Palmares, afirma que "este tato sublinha o conteúd 
essencialmente social do movimento palmarino. Desde o !nfclo, Palmares se cons
tituiu em um asilo aberto a todos os perseguidos e deserdados da sociedade colo
nial"" (22), Também em São Paulo foi constatada a presença de "homens livres pro
curados pela Justiça" em quilombos (23). "A situação do desertor, do marginal, do 
criminoso e do quilombbla se pareciam, dentro da sociedade coloniar' C24). 

Analispndo o roubo enquanto mecanismo de sobrevivência daqueles a quem 
denomina de "desclasslflcados" da sociedade das Minas Gerais no século XVIII, 
Laura de Mello e Souza expressa uma perspectiva que aponta também neste sen
tido, embora sua visão não se restrinja aos perseguidos pela justiça. "Na camada 
fluida que foi a dos homens pobres, acabava se tomando um expediente a mais, 
de que tanto o soldado como o vadio, 'tanto o capitão--do-mato como o quilombola, 
tanto o pequeno artesão como o roceiro pobre podiam lançar mão exporadíca
mente" (25), Em srntese, a condição de perseguidos e explorados destes indivrduos 
os aproximava não só no tocante às suas atividades corno no que se referia a 
seus refúgios. 

Para a análise dos mecanismos de reprodução do quilombo o nosso ponto 
de partida ê a satisfação da necessidade mais primãria: a alimentação. 

O regime alimentar dos quilombos se pautava pela presença de afimentos 
tanto de origem vegetal, como cerais, tubérculos e frutos, quanto de origem animal. 
Trataremos primeiro dos alimentos de origem vegetal. 

Estes alimentos procedem de dois tipos de atividade: a coleta e a agricultura, 
estando ambas submetidas ao fenOmeno da sazonandade, embora não se des
carte a possibilidade de armazenamento, que possibilita ultrapassar parcialmente 
os limites impostos por esse fenômeno. 

Não temos dados que nos permitam afirmar a prática da coleta pelos quilom
bolas, embora acreditemos que tenha ocorrido, já que a ela recorreram até mesmo 
os proprietãrios de escravos na crise de fome de 1697. Em offcio de 20 de maio de 
1698, Artur de Sã afirma ter chegado "a necessidade a tal extremo, que se apro
veitaram dos mais imundos animais, e faltando lhes estes para poderem alimentar 
a vida, largaram as minas e fugiram para os matos com os seus escravos a sus-
tentarem-se das trutas agrestes que neles achavam" (26). • 

Mas, se no tocante à coleta hâ uma absoluta falta de dados, o mesmo não 
ocorre com relação aos alimentos obtidos pela prática da agricultura Estes ali
mentos são provenientes de apenas duas fontes: ou eram cultivados pelos pró
prios quilombolas, ou provinham de cultivos dos proprietârios, chegando ao qui
lombo através do roubo ou comércio. O roubo, neste caso, compreende tanto 
aquele praticado pelo quilombola quanto ao praticado pelos escravos do senhor e 
repassado para os quilombolas. 

Segundo o conde das Galvêas, no Quilombo de Mariana, descoberto em 
1733 quando jã tinha dezessete anos de existência, os quilombolas "se refugiavam 
e refaziam por terem nele roças, o que era muito preciso atalhar-se" (27). Nos dois 

22 - Décio Freitas, Palmares, A Guerra dos Escravos. pág. 72 

23 - Clóvis Moura, op. cll pág. 200 e 201 

24 - Idem, Ibidem, pág. 196 e 197. 

25 - Laura de Mello e Souza, Desclassíficados do Ouro, pág. 189. 

26 - Diogo de Vasconcelos, História Antiga das Minas Gerais, 19 volume, pág. 167. 

27 - C6d. 15 SCAPM, pág. 109 v. 
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quilombos destrurdos em 1759 por Bartolomeu Bueno do Prado, no Campo Gran
de, foram achados .. muitos mantimentos e grandes roçarias para o ano futuro" (28). 

O Quilombo do Pamafba, na comarca do Paracatu. destrurdo em 1766 por Manoel 
Alves de Souzá Moreira, tinha em suas proximidades "copiosas lavouras e manti
mentos recolhidos em paióis" (29). Ainda em 1766, o aJferes Bento Rebelo atacou o 
Quilombo de Pitangui destruindo as "plantas de roças que tinham fabricado, de 
milho, feijão, algodão, melancias e mais frutas" (3o). 

Pelo fato de estar sofrendo "grave prejufzo na suas canas que atualmente as 
estão devorando os negros fugidos e agora de próximo tem a notfcia que na mes
ma circunvizinhança há quilombos" (31), o tenente auxiliar Francisco José Soares 
recebeu, em 20 de julho de 1973, uma portaria que o autorizava a combater os 
quilombolas pelo perfodo de três meses, obedecendo ao Regimento dos Capitães
ck:Hnato. 

A agricultura parece ter sido mais praticada pelos maiores quilombos, devido 
à necessidade de alimentar um maior contingente populacional, o que seria inviâvel 
apenas através da coleta e do banditismo. Ao caráter sedentário da agricultura 
está ligada a impossibilidade do deslocamento constante de grupos maiores, o que 
reduziria sua capacidade de defesa face ao aparato repressivo. Em outras pala
vras, pelo fato de serem grupos maiores e não poderem se deslocar com facilida
de, abriram-se-lhes perspectivas para que se dedicassem à agricultura. 

A falta de dados não nos permite avançar com relação a esse aspecto da 
produção agrfcola dos quilombos mas, acredrtamos que tanto a produção quanto o 
consumo fossem coletivos. 

A outra prática utilizada pelos quilombolas para a obtenção de alimentos de 
origem vegetal foi o roubo. Neste caso, os gêneros são consumidos mas nao pro
duzidos pelos quilombolas, e é por isto que este consumo traz implicações exter
nas ao âmbito do quilombo. 

Para a análise deste ponto, temos que considerar a existência de dois tipos 
de unidades produtivas de onde os produtos eram roubados. No primeiro tipo estão 
incturdas aquelas que se dedicam exclusivamente à produção agrfcola mercantil, 
para fornecimento ao mercado das Minas. O segundo tipo é formado pelas unida
des que, tendo como atividade principal a mineração, a produção das roças é vol
tada para o consumo dos membros da própria unidade produtiva caracterizando 
um ramo de economia natural. Se no primeiro tipo os dois setores da economia, o 
natural e o mercantil, se confundem, sob a ótica de se voltarem para a mesma ati
vidade, no segundo tipo a delimitação de ambos é bem definida por se dedicarem a 
atividades diferentes. 

Uma unidade produtiva cuja atividade é exclusivamente agrrcola, ou corre
lata, como a produção de açúcar, cachaça, etc., necessariamente reverte uma 
parte da produção para o consumo interno, seja para o dos escravos, constituindo 
o todo ou parte do trabalho necessário, seja para o consumo do senhor, seus fami
liares e agregados, constituindo parte do trabalho excedente. O restante da produ
ção escapa ao âmbito da economia natural, ao entrar no da economia mercantil, 
sendo comercializada e utilizada em parte para o pagamento das despesas gera
das pelo funcionamento da unidade produtiva Satisfeitas essas despesas, o res
tante constitui o lucro do escravista. 

28 - Cód. 11 O SCAPM. pág. 135 

29 - Cód. 159 SCAPM, pág. 83v, a 85, C6d. 60 SCAPM, pág. 110v. e segs. 

30 - C6d. 60 SCAPM. pág. 118 a 119v. Cód. 143 SCAPM pág. 45v. e 46. 

31 - Cód. 260 SCAPM. pág. 23v. 
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O roubo de uma parte da produção. independente de quem o pratique. (32) 

expressa na realidade apropriação de uma parte do trabalho excedente que, pela 
lógica do escrAvismo. não deve caber ao escravo, seja ele fugido ou não. 

Sendo a reposição da força de trabalho, expressa na categoria trabalho ne
cessário, uma necessidade inerente a qualquer sistema, ao ser roubada uma parte 
da produção, a subtração ocorre na parcela de produtos que expressam a catego
ria trabalho excedente. 

Mesmo que se levante a questão de que com o roubo. o senhor poderia re
duzir a alímentação de seus escravos, o que significa intensificar o nrvel de explo
ração, na realidade tal c,ompor1amento se voltaria contra o senhor, que com isto 
estaria reduzindo o tempo de vida útil do escravo e, conseqüentemente, reduzindo 
o tempo de exploração. 

Acresce-se a isto o fato de que ao tempo de vida Íltil do escravo está ligada 
a reposição da inversão inicial. 

Ao adotar uma medida que levasse à redução da vida do escravo, o senhor 
estaria simplesmente reduzindo o perfodo de reposição da inversão inicial, o que 
implica a rredução da parcela do trabalho e.xcedente que seria apropriado pelo se
nhor sob forma de lucro. Isso se toma mais claro se temos em mente que as de
mais despesas da unidade produtiva não são reduzidas ao se itensificar a explora
ção do escravo. 

Vejamos agora o que ocorre no segundo tipo de unidade produtiva afetada 
pelo roubo de produtos agrfcolas. Este tipo tem a agricultura como atividade subsi
diária à principal: a mineração. Neste caso, temos a produção agrrcola voltada para 
o consumo interno da unidade produtiva. 

Embora o tipo de unidade seja díferente, o desgaste provocado pelo roubo 
também vai se fazer sentir na parte da produção que expressa o trabalho exce
dente. Neste caso, o roubo de qualquer quantidade de gêneros dos paióis do se
nhor implicarA a redução de seus estoque, provocandO a necessidade da compra 
dos mesmos gêneros para reposição, seja para consumo dos escravos, seja para 
consumo do senhor e seus dependentes. 

Se a falta se manifesta no estoque a ser consumido pelos escravos, tere
mos uma parte do trabalho excedente sendo desviada para reposição da força de 
trabalho, ou seja, uma parte da produção expressa na categoria trabalho exce
dente serã utilizada para recompor a parte que se expressa na categoria trabalho 
necessário. Por outro lado, se a falta se manifesta nos produtos a serem consumi
dos pelo senhor e seus dependentes, temos uma redução direta da renda natural, 
que em si mesma expressa parte do trabalho excedente. 

Como se percebe, o roubo de gêneros agrlcolas em qualquer dos d~is.tipos 
de unidade produtiva se manifesta na redução do trabaJho excedente matenahzado 
nestes gêneros. E é nesta medida que, além dos interesses do proprietário, também 
são afetados os da Real Fazenda. As implicações do roubo para esses interesses 
se manifestavam através de, duas possibilidades quanto ao pagamento dos d(zi
mos, que eram determinados pelo fato de os produtos terem sido roubados antes 
ou depois daquele pagamento. No primeiro caso, a Real Fazenda era levada a ar
car com o prejufzo de não receber o imposto sobre a quantidade de produtos rou
bados; no segundo caso, quem arcava com o preju(zo era o senhor, por ter pa~o o 
imposto sobre um produto que não mais utilizaria_. A Real Fazenda tinh~ seus mte
resses materializados sob forma de impostos. seJa sobre o escravo, seja sobre os 
produtos de seu trabalho. A atitude do escravo que i.mpede a realização desse~ 
impostos tem, face à Real Fazenda. um caráter negat1vo. Se aos aspectos negat1-

32 - Ele poderia ser praticado tanto pelos quilombolas como por escravos da própria unidade 
produtiva que repassavam o produto para aqueles. 
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vos acima referidos agregannos o fato de que o produto do roubo se volta para a 
manutenção de escravos fugidos, temos uma ampliação do universo de contradi
ções geradas pelo escravismo. Constituindo o princlpio fundamental deste sistema 
a apropriação do trabalho excedente, a utilização do produto do roubo pelos qu}. 
lontlolas tem. face a este princfpio, um carâter negativo. por um lado. por reduzir a 
parcela do excedente apropriado; por outro, por ser consumido por escravos que, 
por sua condição de fugitivos, são negadores do próprio sistema e, enquanto tal, 
ameaçadores da ordem social escravista 

Também os alimentos de origem animal podiam ser obtidos através da duas 
atividades: a criação e a coleta, entendida esta como caça e pesca. Embora tam
bém para o caso da coleta não tenhamos documentos que comprovem sua pffitj.. 
ca. acreditamos que ambas, caça e pesca, tenham sido utilizadas, em maior ou 
menor escala. dependendo das potencialidades da região onde se estabeleceu ca
da quiJombo. Em 1766, quando descobriu o Quilombo de Pitangui, o alferes Bento 
Rebelo estava caçando. (33) 

A obtenção de produtos de origem animal podia se dar ainda pela criação de 
anina.is no ~bito do próprio quilombo ou, através do roubo. Se, por um lado, não 
temos dados sobre a criação praticada pek>s qui1ombolas, por outro lado são cla
ras e objetivas as reclamações de proprietários que t nham seus rebanhos reduzi
dos pelos roubos. 

Na patente de sargento-mor-do-mato, concedida em 23 de abril de 1754 a 
Josê da Guena Chaves, ê feita referência aos prejufzos que sofriam não só o por
tador da patente, como seus vizinhos, pelas mortes de seus bois e porcos pratica
dos pelos quilonix>las. C:W) Em 22 de junho de 1756. foi concedida patente de capi
tão-<Jo.mato a Miguel Barbosa porque pela '"falta de capitães-do-mato se achavam 
a maior parte dos negros da dita comarca fugidos por não haver quem os amar
rasse. pertubando os ditos negros a república com roubos de gados e outros gêne
ros·. (35) No dia 24 de janeiro de 1795, Marcelino da Costa Gonçalves teve sua fa
zenda assaltada por ·um k>te de trinta negros calhambotas• que ·annados de foi
ces, facões e chuços e outras armas. e pegaram a mão supücante e aos seus fã
mulos, passando a amarrá-los a todos de pés e mãos e, lhes meteram na boca 
t.ma mordaça a que lhe chamam freio, estando o suplicante e os seus neste esta
do principiaram a roubâ-lo, desd~ os principais bens que possuiam até o poleiro 
das galinhas· (36), 

O roubo de animais importados para a ârea mineradora acarretava ao seu 
proprietário a perda do capital apficado na sua compra. enquanto à Real Fazenda 
não cabia nenhum Onus, pois o imposto já havia sido recolhido através do direito 
das entradas. O mesmo não ocorria com os animais produzidos nas Minas, sobre 
os quais a Real Fazenda ficava impossibifrtada de cobrar seus impostos, quando 
roubados. Isto levou a que em 7 de julho de 1766 o governador Lufs Diogo Lobo da 
Silva fizesse uma reclamação pela existência de um quilombo na Serra da Marcela 
que, além de inquietar •as pessoas que por cartas de sesmaria intentam estabele
cer-se com fazendas de criação e agricultura• naquela área. trazia por decorrência 
o •prejuf'zo dos dfzimos• que poderiam advir •das ditas criações e agricultura• (37). 

33 - Cód.. 60 SCAPM. pág. 118v. a 119v.: Cód. 143 SCAPM. pág. 45v. 46.. 

34 - C6d. 114 SCAPM. pág. 9v. e 10.... 

35 - C6d. 114 SCAPM, pág. 28v. e 29. A oomarca é a do Rio das Mones. 

36 - C6d. 260 SCAPM. pág. 43v. a 45. 

37 - C6d. 118 SCAPM, pág. 112 v. e 173. 
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As tmplicaçOes do roubo de animais adquirem o mesmo carâter de subtração do 
excedente observado no caso dos alimentos de origem vegetal roubados, o que 
torna desnecessãrio repetirmos o raclocrnio (38), 

Outro importante mecanismo de reprodução do quilombo foi a mineração, 
obviamente clandestina. Esta atividade se revestiu de um carãter especial jâ que o 
produto obtido através dela, tendo sido a origem da colonização das Minas Gerais, 
funcionava como equivalente geral, para troca, em toda sua extensão. Esta ca
racterfstica, tanto do ouro quanto do diamante, de funcionar como equivalente, 
abria uma notãvel possibilidade para os quilombolas ao ampliar seu universo co
mercial, pois o ouro e o diamante, fucionando como moedas, compravam qualquer 
coisa, tanto na rede de comércio legal quanto na ilegal. 

A mineração clandestina foi um dos grandes problemas enfrentados peta Co
roa, pois, além de ter sido praticada por quilombolas, também o foi por homens li
vres e escravos, estes geralmente a mando de seus senhores. 

Em 24 de março de 1715, o governador D. Braz Balthazar da Silveira comu
nicava ao rei que haviam sido descobertas minas no Pitangul, por negros e carijós 
mas, quando seus senhores lã chegaram elas jã haviam sido exploradas, tendo a 
Real Fazenda perdido seus quintos (39). 

No dia 28 de janeiro de 1732, o governador o. Lourenço de Almeida ordenou, 
em um bando que repassava ordens da Coroa, que todos os "negros, negras e 
mulatos forros" fossem expulsos da "ttmarca do Serro Frio porque andavam "'me
tidos pelas partes mais escondidas ·dos rios e ribeiros" minerando clandestina
mente (4o). No dia 8 de março desse mesmo ano o capitão José de Morais Cabral 
comunicava a O. Lourenço que uma patrulha tinha achado "seis negros minerando 
diamantes no ribeiro do Bom Sucesso, com cautela de terem vigia", o que não 
permitiu que fossem presos (41). O risco de se praticar tal atividade exigia que de
terminadas medidas de segurança fossem tomadas por esses mineradores clan
destinos, dar o fato de terem vigias que os avisavam da aproximação das patrulhas 
possibili1ando suas fugas. 

Em 21 de junho de 1737, Antônio Guedes Pereira escreveu ao governador 
comunicando que os vestfgios de mineraçãq clandestina encontrados no córrego 
de Santa Maria "eram de negros fugidos pois com efeito se apanharam alguns" 
oue confessaram o crime (42). 

Expressiva é uma carta do Oesembagador Intendente dos Diamantes, Ra
fael Pires Pardinho, ao governador Martinho de Mendonça de Pina e Proença, de 4 
de setembro de 1737, onde afirma que "sempre hã de haver alguns negros fugidos 
e de atrevidos que se animam a ver se topam com alguma fortuna, como costu
mam dizer e, querer evitar de todo este atrevimento é quase impossrvel ainda que 
se lhe faz toda a diligência" (43), O Desembargador percebia que a mineração clan
destina jamais seria eliminada, mesmo porque seus autores, nas pessoas de es
cravos fugidos, jamais deixariam de existir, apesar de todas as medidas repressi
vas adotadas. 

38 - o roubo de gado foi praticado não só por quilombolas, mas também por elementos livres 
segundo Laura de Mello e Souza, op. cit pág. 190 a 191. 

39 - Cód. 4 SCAPM, pág. 388. 

40 - Cód. 27 SCAPM, pág. 93 a 97v. 

41 - Cód. 27 SCAPM, pág. 109v. 

42 - Cód. 55 SCAPM, pág. 187v. e 188. 

43 - Cód. 56 SCAPM, pãg. 95 a 96. 
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Ainda no ano de 1737, no dia 16 de outubro, o mesmo Desembargador co
municava ao governador Martinho de Mendonça algumas prisões de mineradores 
clandestinos. No Caeté-mlrim, junto com três escravos e uma escrava, havia sido 
preso Brãs da Silveira portando 63 oitavas de ouro e 17 diamantes. No Rio Manso, 
uma patrulha prendera o branco Manoel Fernandes que estava acompanhado de 
quatro escravos, sendo que um deles, fugitivo. era propriedade de Leandro Matos. 
Em poder de Manoel Fernandes foram encontrados 3 diamantes e 8 oitavas e 1/4 
de ouro udlvididas em uma borrachinha de três papelinhos, indfcios de ser pombet
ro" <«). Pelo visto, os pombos foram usados como portadores para contrabando de 
ouro e diamantes. Ainda nesta mesma carta é acusada a prisão, na Lavra do Mato, 
do branco João Luis da Costa junto com um negro que dizia ser forro, por estarem 
"lavando um pouco de cascalho" (4SJ. 

No dia 26 de julho de 17 46, Alexandre Lurs e Souza e Menezes comunicou 
ao governador Gomes Freire "ter averiguado o serviço furtivo de 4 ou 5 negros que 
foram vistos, pela esquadra de Gouvea, trabalhando no córrego da Bandeirinha" 
mas, os ditos "escaparam pela qualidade do sitio em que trabalhavam e grande 
cautela com que o faziam" (46). 

Na Demarcação Diamantina, o escravo preso como minerador clandestino, 
independente de que fosse fugido ou não, era confiscado para a Real Fazenda, 
que o leiloava em Praça Pública, entregando-o pela maior quantia oferecida. Isto 
implicava para o proprietário a perda não só da posse como também da proprieda
de do escravo, em suma, sua perda definitiva. Este mecanismo foi usado pela Co
roa para que os proprietários não utilizassem seus escravos em mineração clan~ 
destina. 

Em 2 de agosto de 1753, o governador José Antônio Freire de Andrade or
denava ao Provedor da Real Fazenda que fossem leiloados 15 escravos, todos 
eles presos na Demarcação, acusados de mineração clandestina. Eram os se
guintes: 

- Agostinho NagO, escravo de Silvestre Ferreira 
2 - Caetano Sabaru, idem 
3 - Manoel Sabaru, idem 
4 - João Lada, escravo de João Álvares 
5 - Félix Sabaru, escravo de Francisco Xavier de Souza 
6 - AntOnio Mina, escravo de Pedro Vaz de Siqueira 
7 - José Sabaru, escravo do Capitão-mor Domingos Correa Gomes 
8 - Joaquim Sabaru, escravo de Luiz Antônio 
9 - Ignácio Mina, escravo de Maria de Souza Lobo 

1 O - João Cobu, escravo do capitão João de Queiróz 
11 - Joaquim Sabaru, escravo de Manoel Fernandes Ribeiro 
12 - Luiz Nagô, escravo do cabo de esquadra José Manoel de Moura 
13 - Simão Sabaru, escravo de Domingos de Souza Rodrigues 
14 - José Nagô, escravo do capitão José Coelho Barbosa 
15 - José Sabaru, escravo de José Barreiros. 

44 - Idem, Ibidem, pág. 172 a 173. 

45 - C6d. 56 SCAPM, pág. 172 a 173. 

46 - Cód. 76 SCAPM, pág. 89. 
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Do total arrecadado no leilão, uma parte seria utilizada para pagamento das 
despesas de carceragem e o restante enviado à Intendência dos Diamantes do 
Serro Frio (47). 

Também os ciganos se dedicaram à mineração clandestina. A denúncia foi 
feita pelo alcaide da Vila do Prfnclpe em começos de 1765, num requerimento ao 
governador Lu(s Diogo Lobo da Silva, onde afirmava andarem "continuamente mui
tos ciganos átravessando o continente diamantino e suas vizinhanças, muito fre
qüentemente valendo-se de caminhos, picadas e atalhos não seguidos, a fim de 
pactuarem nos bosques e paragens solitârias os seus ílfcítos negócios", dos quais 
se destacavam pelos prejurzos à Real Fazenda a "extração do ouro em p6 e dia
mantes" (48). 

Um caso excepcional merece ser citado, embora não nos tenha sido possf
vel delimitar a ação de escravos fugidos. O cabo da guarda de ltacamblruçu, após 
receber denúncia de "que se achavam alguns ladrões ou garimpeiros extraindo 
diamantes em uma serra chamada de Santo Antônio", para lá se dirigiu com uma 
patrulha no dia 2 de abril de 1781 e, "subindo de pé com muito custo, encontraram 
mais de 300 pessoas, brancos, mulatos e pretos, trabalhando à flor da terra na re
ferida extração" (49), 

O caráter de clandestinidade, nos vários casos acima citados, era determi
nado pelo Estado, jâ que a mineração praticada clandestinamente impossibilitava-o 
de cobrar os quintos, exceto no caso de confisco, quando da descoberta e prisão 
dos garimpeiros. 

Por serem atividades que negavam tanto a função quanto o objetivo do Es
tado, a mineração clandestina e o contrabando, a ela intimamente ligado, foram re
primidos ao longo de todo o século XVIII, embora não tenham sido extintos, para 
desespero da Coroa, e sem dúvida, também dos historiadores, cujos cálculos da 
produção aurffera serão sempre prejudicados pelo ignorado volume do contraban
do. 

Sua força residia na sua possibilidade de sucesso, apesar dos riscos, na 
sua necessidade para sobrevivência, e na própria corrupção dos elementos encar
regdos de combatê-los. 

No dia 18 de agosto de 1737, o Desembargador Rafael Pires Pardinho acu
sava a existência de boatos sobre estarem ''tirando diamantes em grande cópia 
e que para Isso estão comprados soldados e capitães-do-mato" (SOl. Na concepção 
deste Desembargador, os homens-do-mato eram "uma gente de que se pode fazer 
mui pouca confiança" (51), Não é de se estranhar este comportamento dos ho
mens-do-mato se considerarmos que a mineração clandestina era uma prâtica ge
neralizada e, além disso, sua honestidade só beneficiava a Real Fazenda. 

47 - Cód. 69 SCAPM, pág. 114 e v. 

48 - Cód. 59 SCAPM, pág. 99v. - Os ciganos constlturram um dos grupos de categoria dos 
"desclassificados", nas Minas Gerais do século XVIII. Laura de Mello e Souza. op. cíl. pág. 
197 a 199. 

49 - Cód. 224 SCAPM, pág. 142v. a 143. No final do ano, no dia 19 de novembro, uma nova ba
tida nesta serra encontrou mais de 200 pessoas que reagiram a Uros, insuflados por um pa· 
dre da Vila do Prlnclpe. segundo o cabo Félix Dias Bicalho. Cód. 224 SCAPM, pág. 150v. e 
segs. 

50 - Cód. 56 SCAPM, pág. 69 a 70. 

51 - Idem, ibidem, pág. 95 a 96. 
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Em dezembro de 1752, o governador ordenava ao comandante Simfio da 
Clmha Pereira que marchasse sem tempo a prender .. um grande lote de negros, 
mulatos e capitães-d~mato dos que andavam nos córregos• da DemarcaçAo 
Diamantina minerando clandestinamente (52). Ao que tudo Indica, eram escravos 
sonegados por capitães-do-mato. Por escravo sonegado, neste caso, entendia-se 
o escravo fugitivo que, recapturado pelo capitão-do-mato, este o mantinha em seu 
poder para explorâ-lo enquanto força de trabalho. 

Em 1753, o escravo Pedro Angola, preso nos córregos diamantinos decla
rou ao Intendente ter sido preso com cinco diamantes. No entanto, o auto que che
gou às mãos do Governador José Antônio Freire de Andrade teglstrava que os ca
pitães'"(to-mato que o haviam prendido · declararam tê-lo encontrado com apenas 
três diamantes (S3). 

Em 1787, o sargentcrmor Pedro Afonso Galvão chefiou uma patrulha nos 
sertões dos Macacos para prender uma quadrilha de contrabandistas da qual fa
ziam parte: o cabo de esquadra José de Deus e seu escravo Matheus; o anspeça
da Bernardo dos Reis e seu escravo Domingos: o anspeçada Custódio Pinheiro de 
Faria e seu escravo Ventura; o soldado Sebastião Craveiro e seus escravos Ma
teus, Antônio Gongo e Gonçalo Angola; os soldados José AntOnio da Rocha e Fe
lipe Rodrigues, e os pedestres Antônio Xavier e João José. Embora fossem mem
bros da quadrilha, foram anistiados por terem participado da captura dos outros 
membros C54l. 

O ouro extrardo pelos quilombolas foi utilizado, através do comércio também 
clandestino para obtenção de produtos necessários mas não produzidos pelo qui
lombo, como gêneros alimentrcios, armas, pólvora, chumbo, etc. Foi criada uma 
rede comercial clandestina que se constituiu em outro problema para as autorida
des. Estas, por mais que tivessam tentado, não conseguiram destruHa. Dela parti
ctpava desde escravos até elemenos livres vinculados à própria Coroa (55l. 

A tentativa de destruição dessa redetinha dos objetivos. Por um lado, impedir 
que os escravos que roubavam os jornais de seus senhores tivessem onde es
coar o produto do roubo, e por outro impedir o abastecimento dos quilombos. A es
se respeito, a carta régia de 20 de fevereiro ao Conde das Galvêas é esclarecedo
ra. Neste documento se denunc1ava as negras que possuram vendas de bebidas e 
comestrveis, porque nelas tinham "os negros fugidos o seu asilo, porque escon
dendcrse nelas se ocultam a seus senhores e dali dispõem as suas fugidas, reccr 
lhendo-se também nas mesmas casas os furtos que fazem, nos quais as mesmas 
negras são às vezes conselheiras e participantes. Também nas mesmas casas 
vêm prover-se do necessário os negros salteadores dos quilombos, tomando notr
cia das pessoas a quem hão de roubar e as partes por onde lhes convém entrar e 
sair, o que tudo fazem mais facilmente achando ajuda e agasalho nestas negras 
qué assistem nas vendas" (56). 

52 - C6d. 69 SCAPM, pág. 99. 

53 - C6d. 107 SCAPM, pág. 38v. a 39v. 

54 - C6d. 148 SCAPM, pág. 196. 

55 - A existência deste comêrcio clandestino ~ documentada por Clóvls Moura, com relação a 
vários outros quilombos do Brasil em Rebeli6es da Senzala. 

56 - Cód. 35 SCAPM, documento 11 O. 
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Em 3 de janeiro de 1753, o governador Martinho de Mendonça autorizava o 
capitão-do-mato Francisco Soares a revistar "tavernas, casas de negros forros e 
particulares" onde "se costumavam recolher os negros fugidos" (57). Ainda neste 
mesmo ano uma quadrilha, fonnada por ciganos, escravos fugidos e rndios, foi 
atacada e destrurda perto do Riacho Fundo (Sal. 

Em 26 de outubro de 1739, o governador Gomes Freire .de Andrade. após 
reclamações de moradores de Vila RJca, ordenou que as vendas fossem fechadas 
"logo que der a Ave-Maria" para que os negros fugidos não pudessem fazer nelas 
.. seus conciliãbulos, consistindo nisto os mesmos vendeiros s6 a fim de usurparem 
o ouro a todos, pesando-o de noite com a candeia de longe para não serem co
nhecidos os negros e, talvez com pesos falsificados" (59). 

Ainda com relação a essas vendas legais, o Regimento para os Administra
dores do Contrato dos Diamantes de 1781 ordenava que "as lojas de fazendas se
cas, armazéns de molhados e vendas ou tavernas" fossem reduzidas "ao menor 
número que for possrvel" em toda a Demarcação, porque tinham "na maior parte 
delas por principal objeto muito dos seus interessados, comprarem diamantes ex
traviados, debaixo do pretexto ou motivo da venda dos seus gêneros" (6o). 

Segundo Laura de Mello e Souza, além de terem sido "pontos de ligação en
tre o comércio e os quilombos, esconderijo de negros fugidos, locais alegres de 
batuques e amores, as vendas foram também pontos privilegiados de contraban
do" (61). 

Mas a rede clandestina não se valia apenas dessas vendas legais. As ven
das ocultas foram outro motivo de preocupação para as autoridades. Em 30 de 
março de 1753, AntOnio José de Barros e Andrade escrevia a José Álvares Maciel 
por estar "um pouco desgostoso de uma vizinhança que aqui tenho de uns rocei
ros que são um José de Souza e um seu genro José Vieira morador no córrego do 
Mel. Estes dois vão buscar a vila carregações de águas-ardentes, farinhas, rapa
duras e o mais a esse respeito para venderem a negros fugidos" 162). Em outubro 
de 1770, o conde de Valadares comunicou a João Fereira Guimarães a descoberta 
de várias vendas ocultas (63). 

Em outubro de 1 n2, o conde de Valadares denunciou ao fiscal dos dia
mantes Bento de Siqueira que, perto do quartel de Milho Verde; havia uma estala
gem de propriedade do meirinho Francisco Xavier de Torres, que junto com seu 
genro Custódio, andavam "com outros salteadores pelos córregos a roubar e que 
a mãe deles compra diamantes, o que se provou pela prisão que a guarçja fez, em 
casa dos ditos, de três negros fugidos, achando a um deles um diamante" (64) 

57 - Cód. 59 SCAPM, pág. 11v. 

58 - C6d. 56 SCAPM, pág, 143v. a 145. 

59 - C6d. 59 SCAPM, pág. 33v. e 34. 

60 - C6d. 50 SCAPM, pág. 157 e segs. 

61 - Laura de Mello e Souza, op. cil pág. 179 

62 - Cód. 1 07 SCAPM, pág. 14v. e 15. 

63 - Cód. 178 SCAPM, pág. 1 09v. 

64 - Cód. 182 SCAPM, pág. 5~v. e 57. 
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Com relação a funcionários da Coroa participarem desta rede clandestina de 
comércio, é mas expressivo o fato ocorrido em 1781. Tendo sido efetuada uma ba
tida na casa do alferes Antônio Muniz de Medeiros, constatou-se a existência de 
"uma venda oculta aonde os negros fugidos e garimpeiros se iam prover de man
timentos". O alferes alegou que os produtos eram para vender para seus próprios 
escravos, embora na região todos soubessem que ele vendia "só aos negros fugi
dos e garimpeiros, é tanto assim que nunca deixou de haver quilombos ao pé de 
sua casa, e com tanta liberdade que até as suas escravas iam de dia ao quilombo 
conversar com os negros fugidos" <as). 

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa "apenas no território da Demarca
ção Diamantina, os quilombos não mantinham plantações, nem paióis coletivos. É 
que todo o tempo era dedicado ao garimpo e, desta forma preferiam comprar os 
mantimentos no arraial do Tijuco, nas vendas ou mesmo em fazendas" (ffi). Embo
ra discordemos dos termos absolutos em que é feita a generalização, não conside
ramos infundada a possibilidade de que podendo dedicar-se à mineração, os qui
lombolas se abstivessem das práticas agrrcolas. Temos neste caso um mecanis
mo de reprodução do quilombo, a agricultura, sendo substiturda por outro, a miner
ção, através de um terceiro: o comércio clandestino. 

E é a partir da constatação de que elementos livres participavam desse co
mércio, que discordamos frontalmente de Charles Boxer para quem ''enquanto o 
garimpeiro, habitualmente, tinha a sua famnia num arraiaJ ou aldeia vizinha, e podia 
exercer o duplo papel de trabalhador legal e mineiro ilfcito, os trabalhadores negros 
fugidos viam-se freqüentemente contra todos os homens livres, e não tinham 
refúgio seguro a não ser no quilombo" (67). Na realidade, aos homens livres, que 
negociavam com os quilombos, interessava sua existência e preservação, inde
pendente de serem estes homens civis ou mUitares, brancos, negros ou rndios. 

A existência de um aparelho fiscal rrgido, de um controle severo e de uma 
repressão constante não foram suficientes para eliminar essa economia que, em
bora clandestina, estava totalmente inserida na economia legal, mesmo porque os 
agentes de ambas são os mesmos, em grande parte dos casos. E quando não o 
são, corno é o caso dos quilombolas, existem os elos de ligação que fazem parte 
da população legal. 

Mas, tanto o ouro quanto o;:; diamantes, extra(dos clandestinamente, não cir
culavam apenas na clandestinidade. Caindo na circulação inicialmente clandestino, 
num momento posterior poderia se transformar em ouro legal. Nada impedia que 
um receptador declarasse, para efeito legal, que o ouro ou o diamante fosse pro
duto do seu trabalho. Tanta o ouro quanto o diamante não traziam em si a marca 
de sua origem; em outras palavras, o fato de ter sido extrafdo na lavra rigorosa
mente fiscalizada, ou pelo faiscador branco clandestino ou pelos quilombolas. não 
mudava o carâter de equivalente geral do produto. 

Aqui, um aspecto importante deve ser considerado. Devido à situação ilegal 
do quilombola e do comércio, através do qual ele colocava em circulação o ouro 
extrafdo, acreditamos que o preço pago JX>r este ouro não fosse o equivalente ao 
do mercado legal. Embora não tenhamos dados relativos a este P<>nto, acredita
mos que o quilombola, enquanto minerador, participava deste mercado em condi· 
ções menos vantajosas, já que o intermediário deveria retirar seu lucro nesta tran-

65- Cód. 224SCAPM. pág. 215a217v. 

66 - Waldemar de Almeida Barbosa. "O negro em Minas Geraís" In: RIHGMG XIV, 1969-70, 
pâg. 331. 

67 - Chartes Boxer, A Idade de Ouro do Brasil. pág. 2321233 (o grifo á nosso). 
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Os quintos, enquanto preço cobrado pela concessão das minas, na realida
de expressam a propriedade do Estado sobre as mesmas. E ê esta a origem do 
caráter clandestino da mineração praticada tanto pelos quilombolas quanto por 
elementos livres. A clandestinidade era atribufda pelo Estado na medida em que 
seus interesses eram lesados pela impossibilidade da cobrança dos quintos. E 
esta impossiblfidade expressa nada menos que a negação do Estado enquanto 
proprietário das minas. Isto porque a sua condição de proprietário só se toma real 
quando a mineração ê praticada em minas concedidas formalmente e, que pagam 
os quintos. 

Também o comércio praticado pelos quilombotas tem seu caráter clandesti
no determinado pelo fato de escapar ao controle fiscal do Estado, além de se voltar 
para a sobrevivência de escravos fugidos, negando nesta medida o próprio siste
ma sobre o qual se estrutura a sociedade. O escravismo, ao criar o quilombola, 
cria também este elo de ligação dele com o restante da sociedade, na medida em 
que deste comércio depende em parte a sobrevivência não só do quilombola. mas 
também do contrabandista que com ele estabelece relações comerciais. 

Não foi por ~caso que se tentou eliminar tanto o comércio quanto a minera
ção clandestina. Da mesma forma, não foi por acaso que ambos continuaram a 

sação que implicava para ele grande risco, que deveria estar englobado, ou inctur
do, no lucro. 

Por outro lado, o mesmo se dava com relação ao preço dos produtos com
prados pelo quilombola. Também nesse caso, não há porque duvidar que ele pa
gasse um preço mais elevado pelos produtos. Sendo atividade que implicava ris
cos, como a perda pelo confisco das mercadorias, estes riscos deveriam estar in
clurdos no lucro daqueles que a ela se dedicavam. Estas considerações nos levam 
à constatação de que os dois nfveis de desvantagem em que o quilombola partici
pa da economia ilegal constituem, na realidade, uma parte do preço de sua liberda
de enquanto escravo fugido. E ê esta constatação que não nos permite concordar 
com Octávio lanni quando este autor diz que os quilombolas "desfrutavam a totali
dade do produto do próprio trabalho sem as intervenções e apropriações dos seus 
proprietários ou prepostos" (sa). Que os quilombolas estivessem fora do controle de 
seus "proprietários ou prespostos", é uma verdade lncontestâvel, o que não nos 
permite, no entanto, afirmar que ''desfrutavam a totalidade do produto" de seu tra
balho. Uma parte deste produto era apropriada exatamente por aqueles que se 
dispunham a correr o risco de participar da rede de comércio clandestino. 

Vistos nessa ótica, ê que podemos perceber o verdadeiro carâter, e também 
a importância da mineração e do comércio clandestinos, enquanto mecanismos de 
reprodução do quilombo. E podemos perceber também a atuação desse comércio 
como um dos elos de ligação e inserção do quilombo na sociedade escravista, 
bem como um mecanismo de exploração do escravo fugido, na medida em que é 
parte do preço que este escravo paga para continuar livre como fugitivo. 

Um último aspecto a ser considerado aqui ê o carâter que estas duas ativi
dades apresentam face ao Estado. 

Enquanto proprietário das minas, o Estado se arrogava o direito de concedê
las a particulares, para efeito de sua exploração, reservando-se o direito de proibir, 
circunstancialmente, que continuassem a ser exploradas, como foi o caso da proi
bição de extrair diamantes na comarca do Serro Frio, em 1732 (69). 

68 - Octávio lannl, As Metamorfoses do Escravo, pág. 200. 

69 - Cód. 33 SCAPM, pág. 4v, a Sv. 
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existir. Se ambos constituíram-se em atividades essenciais para á sobrevivência 
de uma parcela da população, nesta destacam-se os quilombolas pelo seu caráter 
contraditório face ao escravismo. 

Vejamos, agora, como se manifesta o banditismo enquanto mais um dos 
mecanismos de reprodução do quilombo, e mais um elo de ligação deste com o 
restante da sociedade. 

Enquanto apenas mecanismo de reprodução, o banditismo se restringe aos 
roubos, embora na acepção ampla do termo devam ser incturdas as mortes feri
mentos, insultos, incêndios e outros tipos de depredações, práticas decorrent~s da 
necessidade de vingança contra a sociedade escravista. que na continuidade de 
sua existência representa a ameaça constante de reescravização, se for consu
mada a recaptura do escravo fugido. Esta vigança deve expressar ainda o sofri
me~to passado a~ qual foi submetido enquanto escravo, e os castigos futuros aos 
quais serã. submetido, se for preso como quilombola. 

Os atos expressos no banditismo foram sempre utilizados como argumentos 
para justificar a repressão aos quilombolas, seja através da concessão de paten
tes diversas e da organização de expedições repressivas, seja através das diver
sas leis, Independente de seu carã.ter punitivo ou preventivo. 

Ao conceder patente de capitão-mor-do-mato a João Ferreira Guimarães, em 
19 de agosto de 1720, o conde de Assumar se referia ao fato dos moradores da 
Via Real do Sabará se acharem "notavelmente oprimidos com os grandes insultos 
que os negros do mato que se achavam aquilombados naquele distrito cometiam, 
fazendo roubos e mortes aos passageiros que iam da dita vila às suas roças e sr
tios" C70l. 

As referências às agressões por parte dos quilombolas, ao longo do século 
XVIII, são uma constante, destacando-se entre elas o roubo, o que mostra sua im
portância enquanto necanismo de reprodução do escravo fugido. O roubo, en
quanto atividade praticada pelos quilombolas, se reveste de um caráter peculiar 
pelo fato de apresentar a capacidade de substituir outras atividades como a agri
cultura, a criação de animais, a mineração e o comércio, além do aliciamento de 
escravos. 

Em 21 de janeiro de 1711., foi dada ordem ao capitão-mor de Ribeirão do 
Carmo para que prendesse os escravos fugidos que naquele distrito andavam 
"roubando, escalando roças e assaltando passageiros nas estradas" C71l. Temos 
aqui o roubo de produtos agrfcolas substituindo a agricultura que seria praticada 
pelos quilombolas. Em documento de 1793, já citado anteriormente C72l, é feita refe
rência ao prejufzo que o tenente-auxiliar Francisco José Soares estava sofrendo 
pelo fato dos quilombolas estarem "devorando" as suas canas. 

A justificativa para a concessão de patente de capitão-do-mato a Miguel 
Barbosa. em 22 de junho de 1756, foi a de que por falta desses profissionais, Ma 
maior parte" dos escravos da comarca do Aio das Mortes tinha fugido e estãva 
praticando "roubos de gados e outros gêneros" (73), Em 24 de Lanelro de 1795, 
Marcelino da Costa Gonçalves teve sua casa assaltada por .. um lote de 30 ne-

70 - C6d. 12 SCAPM, pág. 85v. 

71 - C6d. 7 SCAPM. pág. SOv. 

72 - C6d. 260 SCAPM, pág. 23v. (ver nota 31) 

73 - C6d. 114 SCAPM. pág. 28v. e 29. 
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gros" que roubaram-no "desde os principais bens que possufa até o poleiro das 
galinhas" C7•>. Nestes dois casos, temos o roubo substituindo a criação de animais. 

Ao conceder patente de capitão-do-mato a João Gomes de Ãvíla, em 20 de 
dezembro de 1738, o governador Gomes Freire de Andrade justificou-a pela ne
cessidade de destruir o quilombo do ltambê, de onde haviam sarda os quilombolas 
que mataram José de Melo "roubando perto de 400 oitavas de ouro" {75). Em 
agosto de 1777, a casa de José Fernandes Muncão foi assaltada por um bando de 
quilombolas que, depois de prendê-lo e açoitâ-lo, "lhe furtaram quantos móveis ti
nha, como foram tachas, camisas e saias, ouro lavrado e uma negra" (76). O pri
meiro caso mostra como pode o roubo substituir a mineração, e o segundo como 
pode substituir também o comércio clandestino, além do aliciamento de novos es
cravos para ampliar o contingente do quilombo. 

É importante notar como em ambos os casos o ouro t~ndo uma origem legal 
pode, em determinado momento, cair na circulação clandestina ou ilegal, fazendo o 
trajeto inverso do ouro que, extrardo clandestinamente, pode cair na circulação le
gal através do comércio. Enquanto o ouro extrardo legalmente adquire caráter ilegal 
pelo fato de passar a circular clandestinamente, o ouro clandestino adquire carâter 
legal pelo fato de passar a circular legalmente. Em ambos os casos, o caráter legal 
ou ilegal determinado pela origem transforma-se no seu contrArio. É fundamental 
que se perceba ainda que essa transformação na realidade expressa um conjunto 
de relaçOes entre quilombolas e elementos livres da sociedade escravista, consti
tuindo um dos aspectos de dinâmica desta sociedade, manifesto em relações con
traditórias à lógica escravista sobre a qual ela estâ estruturada. Estas relações 
são contraditórias a esta lógica pelo fato de expressarem mecanismos de susten
tação de elementos negadores de ordem social escravista: os quilombolas. 

Finalmente, resta-nos tratar do roubo enquanto atividade que pode substituir 
o aliciamento de escravos, aqui entendido como prática que visava seduzir escra
vos para que fugissem para os quilombos. 

Gomes Freire de Andrade, em bando de 1º de julho de 1746, que visava or
ganizar uma expedição de combate aos quilombos do Campo Grande, reclamava 
que "atrevidamente tem intentado e conseguido, os negros chamados reis dos qui
lombos, meter partidas de vinte, trinta e quarenta negros annados nos srtios po
voados, levando não só os bons escravos e escravas, mas matando os senhores, 
violando-lhes as tamOias e queimando-lhes as casas" (77). Em 1766, os moradores 
do Paracatu reclamavam dos quilombolas do Parnalba que chegaram a entrar 
"pela própria vizinhança do mesmo arraial a fazerem preza de vârios escravos que 
andavam em o ministério e serviço de seus senhores e os conduziram presos pa
ra o referido presrdio e quilombo das suas residências" (7a). Em 1 o de janeiro de 
1769, uma ordem foi enviada pelo governador a José Álvares Maciel para que or
ganizasse a repressão a um quilombo de Cachoeira do Campo, de onde safram os 

74 - Cód. 260 SCAPM, pág. 43v. a 45. 

75 - Cód. 49 SCAPM, pág. 139 e v. 

76 - Cód. 215 SCAPM, pág. 2 a 3v. 

77 - Cód. 50 SCAPM, pág. 43 e 44. 

78 - Cód. 60 SCAPM, pág. 1 1 Ov. e segs. - Nesta citação podemos perceber e inversão ideoló
gica através da qual o quilombo ê visto como presfdio. 
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quilombolas "cometendo repetidos insultos aos viandantes com mortes e roubos e 
nas fazendas fazem o mesmo agregando por violência os escravos delas, e outros 
voluntários para aumentar o seu pernicioso nómero" (79), 

Entre os documentos supracitados. o último é mais elucidativo conquanto 
nos permite distinguir o aliciamento do roubo de escravos propriamente dito. O se-
gundo se caracterizava antes de mais nada pela existência de pressão por parte 
dos qullombolas para que os escravos os seguissem, e é nesta medida que o rou
bo se colocava como alternativa ao aliciamento. 

Atê aqui nossa anãlise do roubo se voltou para mostrar sua versatilidade en
quanto substitutivo de vârias outras atividades. Não é de se estranhar pois sua 
prâtica largamente difundida entre os qullombolas e o desejo de sua extinção por 
parte de todos aqueles QUe sofriam seus efeitos. Não é demais lembrar que, sendo 
o escravismo um sistema com base na propriedade privada, o próprio trabalhador 
é também propriedade. 

A localização geográfica dos quilombos estava vinvulada a este tipo de ativi
dade. O estabelecimento de quilombos próximos a rotas comerciais não se deu 
por acaso. T ai fato comprova a necessidade de uma localização estratégica favo
rável ao exerdcio da atividade de saque. Apenas â guisa de exemplos podemos 
citar o Quilombo do Ambrósio, que ficava próximo à picada que ligava as Minas a 
Goiás, e o Quilombo do ltambé, que ficava próximo â estrada que ia para Sabará. 

Pelo fato de ser atividade através da qual se obtinha parte importante, se não 
do ponto de vista quantitativo, pelo menos qualitativo do produto necessário à ser 
brevivência do quilombo. o roubo parece ter constitufdo atividade normal para os 
quilombolas (ao). As atividades destes enquanto bandidos se constitufram em mais 
um elemento para qualificA-los como criminosos perante a sociedade escravista. 
São estes motivos que temos enumerado até aqui que irão caracterizar o quilom
bola como bandido ou criminoso, e não apenas o fato de matar o gado e outros 
animais domésticos, como pretende Charles Boxe r (81). 

Mas o caráter negativo do roubo praticado pelo quilombola não se encerra no 
fato de ser um roubo. Ele é ampliado se considerarmos que o quilombola era uma 
propriedade que já havia cometido outro roubo: ao fugir, ele se roubava a seu se
nhor. O roubo pratidado pelo quilombola encerra um duplo aspecto negativo para a 
ordem escravista, na medida em_ que o produto roubado é utilizado para a sobrevi
vência de uma propriedade roubada: o quilombola. 

Ao negar o direito de posse que o senhor tinha sobre si e sobre os produtos 
roubados, o quilombola negava toda a legislação que regulamentava tais direitos, 
da mesma maneira que negava a eficácia do Estado enquanto guardião dessas 
prerrogativas. Em suma, o banditismo praticado pelo quilombola em .suas várias 
formas de manifestação constituiu uma parte do preço pago pela sociedade por se 
fundar em rélações de produção escravistas. Como diz Octâvio lanni, "o Estado 
escravista pode controlar sempre o escravo, indo inclusive buscâ·lo nos quilom
bos recôndttos, mas não conseguiu dominar os efeitos negativos que as tensões 
sociais inerentes ao regime acabaram produzindo" C82). 

79 - Cód. 152 SCAPM, pág. 171v. 

80 - HOBSBAWN em Bandidos, pág. 11 cita outro caso em que o roubo "faz parte da vida nor
mal" da comunidade: os bedurnos. 

81 - Charles Boxer, op. cil pág. 232. 

82 - Octávio lanni, op. cit., pág. 204 e 205 
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Do ponto de vista do aumento do contingente populacional o quilombo valeu
se de dois mecanismos: a reprodução biológica ao nrvel interno e o recrutamento 
ao nrvel externo, sendo que este recrutamento se efetivou a partir de dois tipos de 
atividade: o roubo e o aliciamento. 

Quanto à reprodução biológica, sa.o vários os documentos que se referem 
ao nascimento de crianças nos quilombos. Em 1739, foi concsedido, em autoriza
ção para destruir o Quilombo do Rio Gomes, a Manoel da Gama Lobo o direito de 
se apropriar de quaisquer "bens móveis" encontrados, ressalvando-se que as 
"crias que houverem nascido no quilombo" pertenciam "'aos senhores das escra
vas que as pariram" e a eles deveriam ser entregues (831. 

Na campanha que Bartolomeu Bueno do Prado fez em 1759, em um dos 
quilombos destrurdos no Campo Grande, foram presas crianças com 1 2 anos de 
Idade que, foram imediatamente batlzadas pois haviam nascido no quilombo (84). 

Pelo sucesso desta campanha, Bartolomeu Bueno pediu e ganhou de presente 
"duas crioullnhas sem pai sem mãe, que uma poderá ter a idade de quatro anos e 
a outra seis" (ss>. 

Embora distintos, por se utilizarem de táticas diferentes, o roubo e o alicia
mento, na realidade, expressam o mesmo tipo de desgaste no sistema escravista, 
se considerarmos que ambos implicam redução de mão-dEH>bra no complexo pro
dutivo escravista. Esta redução com a fuga, Implica a Impossibilidade de realiza
ção e, por decorrência, da expropriação do trabalho excedente do escravo. Como 
diz Clóvis Moura, o quilombo resistia ao escravismo "desgastando as forças pro
dutivas, quer pela ação militar, quer pelo rapto de escravos, fato que constitufa, do 
ponto de vista econômico, uma subtração ao conjunto das forças produtivas" (Ba). 

Cumpre notar ainda que o roubo praticado pelos quilombolas não se restrin
gia a escravos, mas atingia também mulheres brancas. Em 1736, membros do 

No ataque ao Quilombo da Pedra Menina, ordenado pelo capitão João 
Duarte de Faria, em 1768, foram mortos dois quilombolas~ "amarraram-se dez e 
uma cria" (861, e em 13 de janeiro de 1773, o conde de Valadares escreveu ao ca
pitão Theod6zlo Duarte Coimbra, no Paracatu, avisando-o que as "crias" aprisio
nadas no quilombo não deveriam ser marcadas com ferro em brasa, mas sobre 
elas deveriam ser pagos os "reais direitos" (87). 

Mas, interessa-nos aqui particularmente o segundo tipo de mecanismo utili
zado para o aumento do contingente populacional, do quilombo, que compreende 
tanto o roubo quanto o aliciamento. Ao que parece este mecanismo foi não só o 
mais comum mas, em realidade o que afetava mais diretamente a ordem escra
vista. 

83 - Cód. 59 SCAPM, pág. 33 e v. 

84 - C6d. 11 O SCAPM, pág. 1 35 (ver nota 3). 

85 - Cód. 123 SCAPM, pág, 1 30v. e 131. 

86 - Cód. 159 SCAPM, pág. 94 e v. 

87 - C6d. 199 SCAPM, pág. a e v. - ~ digno de nota um caso ocorrido em São Paulo, citado por 
Suely Robles. Em 1778 ordenou-se a destruição de dois quilombos que margeavam o Rio 
Tietê, de onde "muitos dos escravos ali nascidos já contavam 30 anos". EscravidAo Negra 
em SAo Paulo, pág. 141. 

88 - Clóvis Moura, op. cit pág. 87. 
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Quilombo do Baependi atacaram a casa de um morador da região .. e não só lhe ti-
raram a vida como também do seu corpo lhe fizeram anatomia, e para mais lhe lEr 
varam duas filhas moças donzelas e um menino, e o mais de casa, tirando-lhe ao 
mesmo tempo vida, honra e fazenda". A expedição que atacou o quilombo conse
guiu resgatar os três sequestrados, prendendo 16 quilombolas, enquanto outros 
fugiram (891. 

Em 1760, o capitão-mor de Mariana ordenou que fossem organizadas expe
dições para perseguirem os quilombolas que haviam roubado uma "moça branca 
que poderá ter 13 anos". O resultado das expedições foi a recuperação da moça e 
a destruição de dois quilombos, nos quais fora presos quinze quilombolas e cinco 
foram mortos. Além disso, descobriram um terceiro quilombo que não pOde ser 
destrufdo devido a uma violenta reação feita por rndios contra os homens-do-ma
to. 190). 

Em um bando de 8 de abril de 1764, o governador Luis Diogo Lobo da Silva 
se referia aos ataques de quilombolas dos quais resultava não só "tirarem mulhe
res brancas dos mesmos povoados, mas levarem igualmente pretas e escravos 
com que reforçam as tropas dos seus parciais'' (91 l. 

Embora tenham existido, do ponto de vista quantitativo, os roubos de bran
cos parecem ter sido inexpressivos se comparados com as referências aos rou
bos de escravos. É fácil perceber que um branco "roubado'' dentro de um quilombo 
era uma ameaça, jâ que, se conseguisse fugir, a localização do quilombo estaria 
comprometida 

Quanto ao aliciamento, um documento merece ser citado: em 22 de dezem
bro de 1759, o governador José AntOnio Freire de Andrade escreveu aos jufzes e 
ofiCiais da Câmara de São João del Rei sobre um quilombola preso no Campo 
Grande. Para justificar o envio do dito quilombola para o Rio de Janeiro, o governa
dor argumentava que "o capitão AntOnio Francisco França me tem segurado por 
duas ou três vezes que em o dito negro se soltando, não ficará negro algum 
nesta capitania que ele não tome a conduzir para os quilombos do Campo Gran
de'" 192). Este provavelmente foi o maior elogio que um aliciador poderia ter recebi
do. O que demonstra a existência de indivrduos competentes ou especializados na 
função de aliciar. 

Temos ae convir, entretanto, que não deveria ser tarefa tão árdua para um 
quilombola, convencer outro escravo a fugir, mesmo porque o sistema escravista 
na realidade se constituiu no principal fator de sucesso dos aliciadores. Isto se 
deu, por um lado, pelo fato de submeter indivfduos a relações de produção escra
vista, e por outro, pelo fato de que o aliciador era gerado enquanto contradição do 
próprio sistema, pois, face ao escravismo, ela não só se retira do processo produ
tivo como também retira todos aqueles a quem conseguem aliciar. 

Rnalmente, resta-nos analisar o conjunto dos mecanismos de defesa cria
dos pelo quilombo para fazer frente à repressão. Ao longo do século XVIII, esta re
pressão foi efetuada com o objetivo de extinguir tanto as fugas quanto os quilom
bos, ambos ameaçadores da ordem escravista. Neste ponto pode ser percebida a 
visão que o escravismo permite destes dois problemas que enfrenta. 

89 - Cód. SSSCAPM. pág.139v. e 140-Cód. 56SCAPM, pág.100ev., 102ev., 103ev.-
Cód 57 SCAPM, pâg. 37. 

90 - C6d. 130 SCAPM - pág. 5 v. a 7. 

91 - Cód. 50 SCAPM - pég. 90 a 96. 

92 - Cód. 123 SCAPM. pág. 1 27 
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Sendo a fuga e o quilombo inerentes à sociedade escravista, seu fim só se 
daria a partir da extinção das relações que colocavam o indivrduo na condição de 
escravo. Na realidade, combatia-se o efeito e não a causa do problema. E não p<r 
daria ser diferente a percepção da realidade, jâ que também ela se subordinava 
à lógica do escravismo. Sua continuidade enquanto sistema exigia que o verdadei
ro caráter de suas relações de produção permanecesse desconhecido para aque
les que a elas estavam submetidos, tanto escravos quanto senhores. 

A ameaça constante de ataque por parte das forças repressivas levou o 
quilombo a desenvolver mecanismo de defesa que iam desde a localização geo
gráfica estratégica, em locais de ditrcil acesso, até a construção de fossos e pali
çadas, passando por uma rede de informações que se iniciava dentro da própria 
senzala. Logicamente entendemos também que a maneira diferente de articular to
dos estes mecanismos dá a cada quilombo sua especialidade diante dos demais 

A localização estratégica do quilombo foi determinada, por um lado, pela ne
cessidade da atividade de saque, e .por outro, pela necessidade de defesa. Os 
quilombos da região diamantina se privilegiaram de um relevo com locais de dlffcll 
acesso por se tratar de região montanhosa. O mesmo não se dava com os qui
lombos estabelecidos em áreas mais abertas, o que gerava a necessidade da 
criação de mecanismos que substituíssem as defesas naturais. Em um quilombo 
do ..Campo Grande atacado em 1746, os qullombolas .. se defenderam no palanque 
com resolução grande mais de 24 horas, de sorte que foi preciso atacã-los com 
fogo e dar terceiro assalto para render uma forma de trincheira a que se recolhe
ram depois de destrurdo o primeiro palanque" (93). 

A expedição que destruiu o Quilombo da Pedra Menina, em 1768, .. deu re
pentinamente com o quilombo de dia e, estava cercado eom um valo falso cheio de 
estrepes aonde caíram sete soldados e se maltrataram, suposto não houve morte, 
serviu de desordem para melhor poderem fugir os negros". C94l 

O insucesso das expedições repressivas várias vezes foi determinado pelo 
fato dos quilombolas, ao terem conhecimento prévio de sua organização, abando
narem o quilombo. Em 1759, Bartolomeu Bueno do Prado, em sua campariha no 
Campo Grande, encontrou, nos dizeres do governador José Antônio Freire de An
drade, um "grande quilombo" despovoado pelo fato dos quilombolas terem fugido 
antes que as tropas chegassem (9sJ. Em 1766, o Quilombo do Paranarba foi ataca
do por Manuel Alves de Souza Moreira. Embora tivesse 76 ranchos, foram recap
turados apenas "eito negros fugidos e não apreendeu os mais por serem sentidos 
das espias antes de chegar ao dito quilombo" (96). Em 16 de novembro de 1769, o 
conde de VaJadares escreveu ao capitão auxiliar Manoel Rodrigues da Costa para 
que este fizesse averiguações na "'fazenda chamada Azevedo como em outras 
das mais fazendas" onde se suspeitasse que os escravos passavam Informações 
para qullombolas ou lhes davam guarida ()7). 

Desta rede de informações também participavam elementos livres. Os pró
prios contrabandistas ou proprietários de vendas ocultas que tinham interesse na 

93 - Cód. 45 SCAPM, pág. 69 e v. 

94 - Cód. 159 SCAPM, pág. 94 e v. 

95 - Cód. 123 SCAPM, pág. 1 03 e v. 

96 - Cód. 159 SCAPM, pág 83v. a 85. 

97 · C6C1. 165 SCAPM, pág. 1 ~7 e v. 
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preservação dos quilombos eram elementos importantes de Informação para os 
qullombolas. E ê por isto que essa rede de Informações foi mais um dos elos de U
gação entre os quilombos e o restante da sociedade. E foi através desta rede que 
se estabeleceram contatos entre qullombolas e escravos urbanos em algumas das 
tentativas de sublevações por estes realizados {98) 

Os guias das expedições repressivas eram geralmente quilombolas recaptu
rados, o que abria para os quilombos mais uma possibiridade de defesa. Em 14 de 
novembro de 1759 o governador José AntOnio Freire de Andrade comunicava ao 
secretArio de Estado que, após ter destrufdo dois quilombos no Campo Grande, 
Bartolomeu Bueno do Prado seguira em frente para destruir o Quilombo do Sapu
car "que dizem ser o maior, digo mais povoado, e antigo desta capitania e a causa 
de se não ter assaltado este quilombo tem sfdo o engano que os negros que sevem 
de guias tem feito para que se não saiba de dito quilombo" (99). 

Finalmente, merece citação mais uma das tãticas utilizadas pelos quilombo
las, para se defenderem da repressão: a mobilidade. Também esta tática se impOs 
pela necessidade de sobrevivência já que, sendo incapaz de conter o ataque das 
tropas repressoras, deveriam fugir o mais râpido possrvel, quando recebiam aviso 
de que o ataque se avizinhava. Quanto menor o contingente do quilombo, maior 
seria sua mobilidade, maior sua possibilidade de satisfazer as necessidades vitais 
de seus membros e maior sua possibilidade de sobrevivência. 

Este aspecto da mobifidade também foi percebido por Suely Robles, em São 
Paulo no século XIX. "A repressão Impedia a formação de agrupamentos numero
sos e sedentârios. Para sobreviverem, fonnaram-se os quilombos itinerantes, vi
vendo de assaltos aos viajantes e às fazendas adjacentes." (too> Se a própria ativi
dade mlneratórla Imprimiu à populaçao das Minas Gerais certo grau de nomandis
mo, pelo esgotamento das velhas e a descoberta de novas jazidas, como perce
beu Miran de Barros Latlf (101>, não é de se estranhar que tal caráter se manifes
tasse em parte dos quilombos. 

Concluindo. os vários mecanismos de sobrevivência se articulam em nrveis 
diferentes de intensidade, dependendo de cada quilombo, pois a adoção de um po
de eliminar a necessidade de otltros. A percepção da dinâmica da sociedade es
cravista, vista sob a ótica dos quilombos, só será possrvel se consideramos suas 
especificidades e, a partir destas a inserção daqueles nesta sociedade. 

Dos mecanismos de reprodução analisados, três se destacam por se cons
tituírem em elos de ligação ou de inserção do quilombo na dinâmica da sociedade 
escravista: o banditismo, o comércio e a rede de informações. 

Estas atividades, se por um lado mostram as relações que se estabelecem 
entre o quilombo e o restante da sociedade, por outro revelam algumas das con
tradições que permeiam esta sociedade fundada na exploração da força de traba
lho escravo. 

Ao ser gerado no âmbito da sociedade escravista, o quilombo cria mecanis
mo de sobrevivência, dos quais um se constitui na agressão direta a esta socieda
de: o banditismo. Embora a sociedade tenha por base a exploração do escravo, 

98 - Sobre estas sublevações ver: Nina Rodrigues: Os Africanos no Brasil; Décio Freitas, lnsur• 
reiç6es Escravas; Clóvis Woura, Rebeli6es da Senzala; J.J. Reis, RebeMo Escrava no Bra· 
si/. 

99 - Cód. 1 1 O SCAPM, pág. 135. 

1 00 - Suely Robles, op. cit. pág. 143. 

101 - Mlran de Barros Latif, As Minas Gerais, pág. 91 e segs. 
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elementos livres participam ativamente do processo de reprodução dos quilombos 
através do comércio e da rede de informações. São os livres de uma sociedade 
escravista contribuindo para que se mantenham lívres os escravos que, enquanto 
tal, constituem a base daquela sociedade. 

Embora geradas pelo escravismo, estas contradições não o destrurram, da 
mesma fonna que nao foram por ele eliminadas. A sobrevivência do escravismo 
determinou a sobrevivência destas contradições. Mais, o sistema só se preservou 
porque foram criados mecanismo de repressão que circunscreveram tais contradi
ções dentro dos limites toleráveis, tanto no âmbito do sistema, quanto num âmbito 
m~is amolo o <1a sociedade 
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QUILOMBOS DAS MINAS GERAIS NO SÉCULO XVIII 

LOCAL DATA* FONTE*. 

Mariana 1711 Cód. 7, pãg. 50v. 

Curralinho 1714 Cód. 9, pâgs. 84 e v., 240, 241 e v. 

Brumado 1716 Cód. 12, págs. 53 e v., 59 e v. 
Cód. 26, págs. 50v., 51 e v. 
Gód. 28, págs. 40v. e 41 
C6d.30,pág.23 

Palmital 1718 G6d. 12, págs. 59v., 60 e v. 
I 

Serra do Caraça 1719 Cód. 11, pâgs. 170v. e 171 

f São Bartolomeu 1719 Cód. 11, págs. 163 e v. 

Sabará 1720 Cód. 1 2, pág. 85v. 

Palmital 1720 Cód. 11, pág. 206v. 

Santa Bárbara 1720 Cód. 13, pág. 19 e v. 

Serro Frio 1722 Cód. 21, págs. 89 e v., 113v. e 114 

Curral do T orino 1722 Cód. 21, pág. 18v. 

Casa da Casca 1726 Cód. 28, págs. 66v. e 67 

Tejuco 1731 C6d.56,págs. 131v.a 133 

São João D'EI Rey 1733 C6d. 15, págs. 75v. e 76 

Rio das Velhas Abaixo 1733 Gód. 15, pág. 73. 

Carijós 1733 Cód. 15 pág. 87v. 

Mariana 1733 Cód. 15,pág. 109v. 

Baependi 1736 C6d.55,págs. 139v.e140 
Cód. 56, págs. 100, v, 102v, 103 e v. 
C6d.57,pâg.37 

Guarapiranga 1736 Cód. 59, pág. 3 

São Sebastião 1736 C6d.59,pág.2 

lbituruna 1737 C6d. 57, pág. 17 e v. 

Rio Verde 1737 Cód. 56, pág. 24v. e 25 

• As datas são dos documentos. 
· ·Todos os códices são da Secção Colonial do Arquivo Público Mineiro (SCAPM) 
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LOCAL DATA FONTE 
- -

Rio Abaixo 1737 Cód. 57, pâg. 17v. 

São Caetano 1737 C6d.57,pâg. 17 

Guarapiranga 1737 Cód. 57, pág. 119 e v. 

São Miguel 1738 Cód. 59, pâg. 25, v. e 26 

Sabará 1738 Cód. 49, pâg. 138 e v. 

Caeté 1738 Cód. 59, pâg. 25v. e 26 

Congonhas do Campo 1738 Cód. 69, pâg. 3v. 

lnficionado 1738 Cód.67,pãg.33 

São Caetano 1738 Cód. 49, pãg. 133 e v. 

Catas Altas 1738 Cód. 66, pág. 30v., 51, 99 e v. 
Cód. 69, pág. 4 v. e 5 

ltambé 1738 Cód. 49, pág. 139 e v. 

Paracatu 1738 Cód. 49, pág. 130V., 131 e v. 

Pitangui 1739 Cód. 59, pãg. 33 e v. 

Rio Verde 1740 Cód. 74, pág. 76 e v. 

Vila Rica* 1740 Cód. 65, pág. 100V. e 101 

Suas·sui 1741 Cód. 69, pág. 23v. 

Paraopeba 1741 Cód. 69, pág. 23v. 

Sertão das Contagens 1741 Cód.69,pág.22 

Comarca do Rio das Mortes* * 1742 Cód. 69, pág. 33v. e 34 

Forquim 1743 Cód. 74, pãg. 166 e v. 

Guarapiranga 1743 Cód. 74, pág. 165 e v. 

Serra de São Bartolomeu 1743 Cód. 69, pãg. 37v. 

São Bartolomeu 1745 Cód. 69, pãg. 46v. 

• O documento se refere a "3 ou 4" quilombos abandonados antes do ataque. 
• • Referência a vários quilombos sem precisar os locais. 
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LOCAL DATA FONTE 

Aras suar 1745 ~.74,pág. 185v.e186 

Campo Grande " 1746 Cód. 45, pág. 69 e v. 
C6d. 84, pâg. 75 e v., 108v. a 110v. 
C6d. 116, pãg. 98 e 99 

Vila Rica 1748 Cód. 84, pâg. 117v. 

Borda do Campo 1748 ~.88,pág.37v.e38 

Sapucaf 1751 Cód. 93, pãg. 140v., 141 e v. 

Paraóna 1751 Cód. 93, pâg. 87v. 

Demarcação Diamantina 1752 ~- 93, pâg. 234 e v. 

Demarcação Diamantina 1753 C6d. 107, pág. 37v., 38 e v. e 40v. 

Sabará 1753 C6d. 88, pâg. 165v. e 166 

cam·po Grande 1754 Cód. 114, pâg. 9v. e 10 

Brejo do Salgado 1754 Cód. 114,pág.2 

haverava 1755 Cód. 114, pâg. 20 e v. 

Caeté 1755 C6d. 114, pág. 15v. 

Rio da Prata 1755 Cód. 69, pág. 143 e v., 144v. 

São João D'EI Rey 1756 Cód. 114, pág. 28v. e 29 

ltaverava 1758 Cód. 116,pâg. 187 

Pitangui 1758 Cód. 103,pág.42 

lndaiâ 1759 Cód. 123, pág. 115v. 

Serra da Marcela 1759 Cód. 123, pág. 115v. 

Sapucar 1759 Cód. 110,pág. 135 

lbituruna 1759 Cód. 123, pág. 112v. e 113 

Comarca do Rio das Mortes 1760 Cód. 130, pág. 50 e v. 

• Destrulçáo de um .. quilombo-pequeno" e do Quilombo do Ambr6slo ao que b.Jdo Indica, o maior 
que houve nas Minas Gerais. 
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LOCAL DATA FONTE 

Mariana· 1760 Cód. 130, pág. 5v. a 7. 

Paraibuna 1764 Cód. 118, pág. 63 

Srtio da Caveira 1764 Cód. 118,pág.44v. 

lnficionado 1765 Cód. 118, pág. 83 e v. 

Serra da Marcela 1766 Cód. 118, pág. 172v. e 173 

Pitangui 1766 Cód. 60, pág. 118v. a 119v. 

Paranafl:>a 1766 Cód. 60, pág. 11 Ov. e segs. 
Cód. 159, pág. 83v. a 85 

Pitangui 1767 Cód. 60, pãg. 118v. e 119e v. 
Cód. 143, pág. 45v. e 46 

Vila Rica 1767 Cód. 152,pâg.87 

Rio Pomba 1768 Cód. 103, pág. 122 e v. 
Cód. 143, pãg. 159v. 

Pedra Menina 1768 Cód. 159, pág. 94 e v. 

lndaiã e Abaeté 1768 Cód. 143, pág. 121 e v. 

Borda do Campo 1769 Cód. 165, pág. 52, 57v., 58 e 77v. 
Cód. 170, pág. 46 e 69v. 

Paraibuna 1769 Cód. 159,pág. 122 

Suassur 1769 Cód. 159, pág. 11 O 

Cachoeira do Campo 1769 Cód. 152, pág. 171v. 

Tabua 1769 Cód. 163, pág. 53, v. 86, 135v. a 136v. 

Serra Negra 1769 Cód. 152, pág. 179 e v. 

Carijós 1770 Cód. 178, pág. 59 e v. 

Rio do Pinho 1770 Cód. 178, pág. 1 O e v. 

Bambu r 1770 Cód. 176, pág. 39·e v. 
Cód. 177,pág.44,v.67v. 

Tamanduá 1770 Cód. 178,pág. 74v. 

• Foram atacados três quilombos, sendo dois destrufdos e um rechaçou o ataque usando fndlos 
em sua defesa. 
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LOCAL DAtA FONTE 

Caeté • 1no Cód. 178, pâg. 1 2v. 

Casa da Casca 1no Cód. 179, pâg. 35v •• 36 e 45 

Mariana 1no Cód. 179, pâg. 24v. a 26 

Brumado 1771 Cód. 171, pág. 68v. e 69 

Morro do Chapéu 1772 Cód. 189, pág. 6, 53 v. e 54 
Cód. 179,pág. 123v. 

R dalgo 1n2 Cód. 193, pág. 7v. e 8 

Mariana 1n2 Cód. 179, pág. 105 e v. 

Paracatu 1n3 Cód. 188,pág. 102 
Cód. 196, pâg. 7v. 
Cód. 199, pág. 8, v., 11v. e 12v. 

São José do Rio das Mortes 1n3 Cód.203,pág. 12 

Cu rima ta r 1n3 Cód. 199,pâg. 13 

Aras suar 1n4 Cód. 203, pâg. 52 e 53 

Rio do Peixe 1n6 Cód. 207, pâg. 146v. e 147 

Forquim 17n Cód. 215, pág. 2 a 4v. 

Rio do Sono 1n8 Cód. 219, pág. 3, v., 6v. 

São José 17~0 Cód. 226, pág. 4v. 

Paraopeba 1780 Cód.226,pág.32 

Mariana 1780 Cód. 226, pâg. 33v. 

Curral D'EI Rey 1781 Cód. 226, pág. 55 v. 

Paracatu 1781 Cód. 223, pâg. 7v. e 8 
Cód. 230, pág. 1 O 

Serro· • 1782 Cód. 224, pág. 215 a 217v. 

Mateus Leme 1782 Cód. 228, pág. 16v. 

• Foram destrufdos dois quilombos nesta mesma área e ano. 
• • Foram enoontrados três quilombos abandonados por terem sido avisados em tempo. 
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LOCAL DATA FONTE 

ltamarandiba 1785 C6d. 241, pâg. 70v. e 71 

São José do Rio das Mortes 1785 C6d. 243, pâg. 121 e v. 

Caeté 1785 C6d. 243, pâg. 228 e v e 229 

( ) * 1786 Cód. 241 , pâg. 114v. 

Rio Pomba 1786 C6d. 249, pâg. 194v. e 195 

Serra do Funil 1788 C6d.253,pâg. 148 

ltaverava " • 1795 C6d. 260, pâg. 43v. a 45 

• Local desconhecido. A destruição ficou a cargo de Inácio Correa Pamplona. 
• • Os documentos denunciam a existência de três quilombos. 
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