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Na historiografia referente ao período colonial . ressalta a ênfase no caráter 
específico de que se revestiu a administração e a questão do exercício do poder no 
Distrito Diamantino. E~pecialmen1e se destaca a fase da Real Extração como 
momento privilegiado desta especificidade. O presente trabalho se propõe a uma 
reavaliação do significado do Regimento Diamantino de 1771 frente à caótica 
adminjstração colonial portuguesa.Constantes mudanças administrativas e fiscais 
marcaram o período colonial brasileiro, em especíal na área de mineração, 
refletindo a dificuldade do governo português de efetivar a espoliação inerente ao 
Sistema Mercantilista. 

Esta instabilidade se faz sentir em maior grau no Distrito Diamantino. No 
curto período da)roduçã'o de diamantes, durante o século XVIII, intercalaram·se 
diversas fonnas de exploração, iniciando com a livre extração e cobrança da capita
ção, passando pelo sistema de contratos cedidos a particulares; até o estabelecimen
to do monopólio régio em 1771. 

Este último período, chamado de Real Extração, com seu tão afamado "Livro 
da Capa Verdeu, codnome dado ao Regimento Diamantino de 1771, é frequente
mente mencionado pelos autores, que tratam do assunto. Salientam estes uma 
especificidade advinda do Regimento de 1771, o fechamento do Distrito em relação 
ao resto da Capitania e o surgimento de um '4modus vivendi'' que demanda atenção 

(1) Este artigo é um comentário do m0nogmfill desenvolvida durante o curso de bocharelado, 
realiztJdo no Departamento de Histórilz da FAFICH-UFMG, du1fJIIte o tmo de 1983, tendo como 
orientador o professor Douglas Cole Libby. 
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particular."( .•. ) verdadeiro corpo estranho enquistado na Colônia, o Distrito vivia 
isolado do resto do país, e com uma organização sui-gêneres. ( ... )Havia apenas um 
Intendente e um corpo submisso de auxiliares e que se guiavam unicamente por 
wn Regimento. colocado acima de todas as leis, que lhe dava a mais ampla e limita
da competência.( ... }" (2) 

Partindo do estudo da historigrafta relativa ao assunto constatamos a inexis
tência de anãlises mais aprofundadas sobre o regime instalado pela Real Extração 
·e sobre as implicações sócio-econômicas decorrentes da execução do Regimento. 
Joaquim Felício dos Santos, Caio Prado Jr., Aires da Mata Machado Filho, Oliveira 
Torres, Pandiá Calógeras, entre outros, enfatizaram o rigor na execuçcro do Re~en
to. Estes autores não estenderam suas análises na verificação de outras fontes que 
pudessem esclarecer a aplicação real do Regimento e estabelecer relação com a 
questão do exercício do poder no âmbito da capitania. Como se a edição de uma 
legislação bastasse para que ela fosse aplicada. 

O levantamento das fontes primãrias, realizados no Arquivo Público Mineiro 
e no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, ampliou nossos questiona
mentos. Porém, o espaço de tempo do curs·o de bacharelado foi insuficiente para 
fazer-se uma análise mais acurada das fontes levantadas. 

Limitou·se, assim, nossa análise ao estudo das Ordens e Correspondências 
entre os Governadores da Capitania e as autoridades do Distrito, documentos dos 
códices da Seção Colonial do APM e as Devassas do Santo Ofício no Distrito 
Diamantino, encontradas no Arquivo Eclesiãstico de Mariana. Por esta documenta
ção conclui-se que a serveridade das p-roibições contidas no Regimento era inversa à 
real capacidade de eficiência da administração colonial do Império Português. Tal 
administração, mesmo após as reformas pombalina~ demonstrava-se incapaz de 
controlar tanto a extração de diamantes quanto regular todos os outros diversos 
aspectos da vida da população do Distrito. 

A própria existência, ao longo de toda a época da Real Extração, de bandos 
dos Governadores reafurnando as clãusulas do Regimento~ denota a ma ineficãcia. 
Tal fato põe, também, em questionamento a propalada autonomia do Intendente 
e do próprio Distrito Diamantino. Da ineficácia falam as constantes instruções 
régias. Diz a de 7 de janeiro de 1775: ''Enquanto ao que toca a Régia Administação 
dos Diamantes no Distrito do Serro do Frio: como nas Leis, Regimentos e Ordens 
com que sua Magestade foi servido estabelecer a sobredita Administração que se 
acha registrada na Secretaria deste governo e nele se acha quanto pode ser preciso 
para sua regulamentação e para argumento da Real Fazenda: nada resta senão 
encomendar a sua observância fazendo todos os esforços por descobrir os extravia· 
dores dos diamantes, ou seja por meio de espias, e Devassas, obrigando os Ministros 
das comarcas circunvizinhas a que tenham sempre Devassas abertas sobre esta 
matéria, e procederão nelas com exatidão e vigilância." {3) 

Há que se salientar que o Regimento de 1771, pouco tem de original. Na 
verdade, ele é uma consolidação dos Bandos dirigidos aos Intendentes do Distrito, 
e -aos demais Intendentes de outras regiões de Minas Gerais emitidos anteriormente 

(2) PRADO/R., C4io. Jformaçio do Bruil Contemporineo. SlioPaulo, Brast1iense, 1919. p_l82. 

(3) BELO HORIZONTE. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Instruções RégúJs - Diam1111tes. 
/H: Ordens Régias que seachãocomprehendidas rJ/l colleçao; 1708-1788. S. C 03_ f. JOlv 
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a 1771, especialmente os .Bandos dos Condes de Bobadella e de Valadares. O 
Regimento não trouxe, assim, grandes inovações, repetindo anteriores medidas 
administrativas o que demonstra o problema fundamental com que se defrontava as 
autoridades da área da mineração durante o século XVIII -a impossibnidade de 
controlar e subordinar a população. 

O Regimento reflete a política pombalina, de caráter eminentemente cçntrali
zador. Outras medidas centralizadoras foram instituídas em diversas regiões da 
Colônia, produtoras de riquezas necessárias · ao bom desempenho da política mer
cantilista. Assim, enqaanto medida centralizadora, ,a política representada pelo 
Regimento nifo foi específica da Demarcação Diamantina. As demais fontes consul
tadas indicam que o Regimento de 1771 não propiciou o total isolamento da região 
demarcada, nem .completa autonomia do Intendente em relaçã'o ao Governador da 
Capitania, wna vez que este procurava de todas as maneiras, vigiar e controlar os 
ocupantes dos principais cargos administrativos. Utilizava, para tanto, extra-oficial -
mente, agentes oficiais inferiores com o fun de observarem o cumprimento das 
ordens remetidas e de noticiarem a sua não observância. 

Em sigilo, circulavam informações entre a sede da Capitania e o Distrito, 
relatando a quantidade de diamantes· extraídos, o número de escravosempregado&y 
e, entre outras, as medidas de repressão ao contrabando. 'Em carta de 06 de abril 
de 1782, D. Rodrigo I osé de Menezes, Governador da Capitania, se dirige ao coman
dante do Destacamento de Itacambirussu, Capitão Manoel da Silva Brandão, pua 
que este tenha "( ... ) o cuidado de me mandar ao fim de cada mês a conta do total 
do peso de diamantes que no mesmo mes se extrair no serviço diamantino que aí 
labora, o número de escravos que trabalhou, o ferro, o aço, ou pólvora que se 
gasta adquirindo o conhecimento de todos estes detalhes como de sua própria 
curiosidade, sem que pareça que eu o encarreguei desta diligência ( ... )"(4). 

A necessidade de por fun ao contrabando e de controlar a produção pua 
diminuir a oferta e, com isto, aumentar os preços do diamante no mercado mundial, 
levou a própria administração a adotar uma política repressiva que procurava 
expulsar do Distrito todo indivíduo que colocasse em risco o controle da Coroa 
sobre a produção de diamantes. 

As prisões e bandos de expulsão, encontradas nas correspondências dos 
Governadores, mostram que esta "política de despovoamento,, visava, sobretudo, às 
pessoas que não poderiam ser controladas pela administração, como os vadios, 
os padres, os mascates e comboieiros, os indivíduos suspeitos de contrabando 
pertencentes à foiça militar, os pedestres (S) que deram baixa, os ourives e advoga
dos) que exerciam profiSsões "danosasn aos interesses da Coroa e, principalmente, 
os suspeitos de extravios, os garimpeiros e faiscadores, que ilegalmente extraiam o 
diamante. 

A perseguição aos eclesiásticos exercida pela Intendência, não diferia das 
perseguições existentes nas demais áreas da Capitania, uma vez que, era aplicado a 
todo o território das Minas a lei que proibia a instalação de Ordens Religiosas. A 
mobilidade dos padres seculares, pela inexistência de párocos em número suficiente, 

(4) BELO HORIZONTE. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Registro de CIUtas do Govemadt:Jr 
a AutorldtJtJ:es Militares. 1780-1783. S.C. 227. f 23/4. 

{5) Componentes da força militar, normalmente plltrulheilos e me11S1Jgeiro~. 
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dificultando o controle de suas atividades, bem como sua influênCJa sobre a popula
ção provocando muitas vezes protestos contra o fisco, geravam reprimendas, prisões 
e até expulsões. 

Em agosto de 1771, o Conde de Valadares refere-se em carta ao Intendente 
José Francisco Pinto de Medonça sobre a expulsão de um padre chamado Gregório, 
sem especifiCação de ma ordem. Acompanha a mesma carta um pedido de informa· 
ções sobre o número de padres que exercem seu ofício na Demarca~o Diarnan· 
tina (6). 

Os com boieiros, vendedores de escravos, tinham licença para entrar nas terras 
diamantinas, onde recebiam diamantes como pagamento, isto, apesar de ilegal. A 
facilidade para passar pela fiscalização tomara-os uns dos maiores contrabandistas 
da região. Em 1745, com a prisão de um deles, foi descoberta a fraude. Os col11.· 
boieiros foram, imediatamente, despejados do Distrito e sua entrada proibida. A 
partir de então, as compras de escravos somente foram permitidas por procuração, 
na Vila do Príncipe. 

Os tropeiros, pela mesma facilidade de circulção, eram também visados como 
no caso de "( ... ) Fernando Alves Pinheiro, viajante e tropeiro do Caminho da 
Retirada, que faz deste Distrito e Comarca para a cidade d,e Rio de Janeiro passando 
pelo Arraial de Cachoeira do Campo, na busca que lhe foi dada foram encontradas 
grande quantidade de dinheiro, prata e ouro em pó, que não passaram peta Casa de 
Fundição. ( ... )" (7) 

Um importante alvo das expulsões e prisões eram os vadios, indivíduos sem 
ocupação defmida ou ofício e que, por esta condição, eram os principais suspeitos 
da extração ilegal de dia:Inantes e prática de contrabando. '1 .. } Prenda o vadio 
crioullo forro Jose Luiz. Certifiquem.se se tem prendido todos os vadios como tem 
ordenado.( ... )" (8) 

Os ~rhnpeiros eram constantemente perseguidos e presos, incorrendo em 
pesadas penas. Sua clandestinidade era assegurada pelo vasto conhecimento das 
terras demarcadas, rouito acidentadas, com grande número de fonnações rochosas 
e diversas grutas. Inúmeras ordens dos Governadores da Capitania~ emitidas no 
período estudado, que reaftnnam a repressão ao garimpo, mostram esta preocup• 
ção: H( ... ) n:ro haja descuido na busca dos extraviadores ( ... r·, ''( ... )deve patrulhar 
os rios Pardo, Verde, São Francisco, Jequitinhonha para evitar o extravio de pedras 
do Distrito e mandar relatório mensal ao Governador( ... )" (9) 

A vigilância sobre os ourives foi extremamente cuidadosa. A ourivesaria 
permitia, pela liga de ouro com outros metais e fabrico de jóias,· burlar a fiscaliza
ção. O contrabandista tinha como aliado o ourives, profissional este de alta pericu· 
losidade para os interesses da Metrópole. A corre·spondência do Conde de Valadares, 
de 18 de novembro de 1772, ao Furriel Comandante dos Dragões Antônio José de 
Araújo, é incisiva: "( ... ) Conta·me que nesse Arrayal e sua vizinhanças há seus 

{6) BELO HORIZONTE ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Cartas ao Govenuzdor. 1769-1771. 
s.c 171. f 84. 

(7) BELO HORIZONTE. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Rigistro$ de Cartas e Ordens do 
Governador. 1770:-1771. S. C. 176. f. 69. 

{8) Idem Ibidem. f. 41. 

(9) Idem. Ibidem. F. 24 e 3/., 
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oficiais de ou~es que nfo só consertmn, mas fazem obras novas de ouro e prata 
para cujo ministério tem ferramentas. Esta· qualidade de ofíciila, por prejudic~ 
são muito proibidas pela Reais ordens e·leis, e por esta razão os não devem consen
tir, mas antes prender com tudo qu_ant~ lhes possa achar.( ... )" (lO) 

Vários membrõs da Força Militar sofre~ também, a repressão ao contra
bando, sendo, geralmente, punídos por conivência. ou ineficácia. no exercício dtt suas 
funções: '~( ... ) ·adyertir e castigar os soldados para que não haja ~escuido na busca 
dos extraviadores. ( ... )", ''( ... ) um cabo que de guarda no Registro do Cafundó 
dexiou fugir dois negros que se achavam faiscando,. o qual deve ser punido com 
quatro dias no tronco.( ... )" (11) 

Os pedestres, soldados pagos ou cativos, adidos à cavalaria, com funções de 
patrulamento e correios, podiam pennancer na Demarcação, enquanto estivessem 
na ativa~, Ao darem. baixa deveriam abandonar a região, exceção feita que tivessem 
residência e profissão estabelecida: "( ... )".os pedestres ( ... ) que derem baixa, não 
sendo cativos, devem assinar um tenn·o na Intendência e não voltem mais ao 
Distrito,( ... ) exceto os que tem residência e profissão estabelecida e que fique claro 
que estes não são perigosos a Intendência{ ... )" (12) 

A administração alugava os escravos da população e de seus próprios funcio
nários. Estes escravos foram, muitas vez~ responsáveis pelo extravio dos diamante~ 
que eram entregues ao seu senhor ou vendidas nos estabelecimentos comerciais do 
Arraial, que na sua maioria também pertenciam a funcionários da Intendência, em 
troca de objetos sem grande valor. Desta forma, grande parte do corpo administra
tivo auferia grandes lucros com o contrabando, acabando por dificultar a repressão. 

Enquanto a atividade· ilegal de extração era, geralmente, feita por indivíduos 
marginais à sociedade ou das camadas baixas da população, inclusive os escravos, 
a atividade de comercialização ilegal dessa· pedras era muito mais organizada e 
envolvia setores importantes da sociedade do Distrito, empregados da administração, 
os Dragões, que guardavam a Demarcação e membros pertencentes à oficialidade da 

· tropa. 
Várias pessoas de famílias importantes como Theteza Caldeira Brant, Tenente 

J oã'o Gomes da Silva, administrador dos diamantes, Sargento José Duarte7 Jerônimo 
Luiz Dantas, entre outros, foram expulsos do Distrito ou incorreram em outras 
penas sob suspeita de contrabando. (13) . -

O uso de pessoas da própria região nas funções administrativas e· de policia-
mento, como José d'Oliveira Rolimt Feitor da Extração dos Diamantes, cujo filho, 
Padre José da Silva d'Oliveira, foi wn dos mais notórios contrabandistas da época, 

(I O) BELO HORIZONTE. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Livro 39 de Registros de cartas dtl 
Villa do hincipe; 1771-1772. S. C 182. F.. 68v. 

(Il} BELO HORIZONTE. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Registro! de Carúl8 e Ordens 
do. Govemador,J770-1771. S.C. 176.F. 69. 

(12) ldem.lbdem. F. 24 eS.Sv/56. 

(13) REVISTA DO ARQWVO PÚBLICO MINEIRO, ANO li. 1897. OuJ'O Preto. lmprenm 
Oficial de Minas Gerais, 1897. Administração Diamantina. p. ·J4lf87. 
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interligava sempre funcionãrios da Intendência com o contrabando. Esta prática 
era, também, responsável pela dificuldade de reprilnir o extravio1 contribuindo, 
mesmo. para sua disseminação. 

Pode-se constatar que, na realidade, diversos seto.res do Distrito Diamantino, 
auferiaru grandes lucros com esta· atividade clandestina, sendo únpossíve1 precisar a 
quantidade de pedras desviadas por este meio. 

Vários autores apontam que o abastecimento da região se fazi~ por vias 
externas, nfo existindo atividades de subsistência dentro da Demarcação: u( ... ) o 
abastecimento se fazia pela Bahia ( ... )"' · ( 14) ~~( ... ) · as redondezas não fornecem 
gêneros de subsistência ( ... r' (15) 

Nossos dados demonstram que a atividade de subsistência era prática comum, 
reconhecida e tributada pela administração. 

Em carta do Conde de Valladares ao Furriel dos Dragões, Antonio José de. 
Araújo, de OS de maio de 1772, é ordenado que se faça cobrar os impostos por 
corte e venda de gado. Essa cobrança era feita com base em um Ievantatnento 
minucioso- e rigoroso do número de cabeças de gado, que cada um possuísse nas 
fazendas que estavam localizadas "dos registros para dentro~'. (16) 

Encontramos diversas referências a outras atividades exercidas pela população 
do Distrito~ comuns a qualquer arraial ou vüa do período~ como os ofícios de sapa
teiro, ferreiro, cirurgião, farmacêutico, tropeiro~ mascate, cax.eiro proprietários de 
vendas e estalagens e mineradores particulares. 

Aproximadamente 25% dos indivíduos arrolados na Devassa Eclesiástica 
realizada no Serro do Frio, no ano de 1777, tinham por atividade ''viver de sua roça" 
(17). Portanto, estas pessoas deveriam contribuir para o abastecimento da região. O 
abastecímento ex terno é abordado por alguns autores, sem especificarem, no entan· 
to~ os produtos que o compõe. Joaquim Felício dos S&f'\tos refere.se a. produtos 
estrangeiros vindos da Bahia (18), e o viajante Saint·Hilaire diz que os artigos de 
luxo se encontram nas lojas, especiahnente os. de fabricação inglesa (19). Est.es 
artigos eram consumidos, certamente, pela camada social de renda privilegiada. 

Sem que se possam precisar os números ·e quantidade de produção do setor 
agrícola e pecuário da região, é certo que a economia de subsistência se completa e 
perfaz com ,a venda dos execedentes nas vilas e povoados da Demarcação. Certamen-

f 1 4J MELO E SOUZA, Laura de. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira do século XVIII. 
Rio de Janeiro, Grruzl, 1982. 

(15) SAINT-HILA!RE, Augune de. Viagem pelo Distrito dos Diamantes e Htoral do Brasil. 
Belo Horizonte.Jtatülia, 1974. p. 14. 

(16) 8ELO HORIZONTE. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, Registro de Cartas Instruções a 
IIUtoridades da C<>marca de Vil/a do Príncipe; 1771-1772. S. C. 182. F 41 v. 

(17} ARQUIVO ECLESIAST!CO DA ARQUIDJOCESE DE MARIANA. Devassas do Santo 
Ofício no Distrito Diamantino. 

{18} SANTOS, JOllquim Felfcio dos. Memória do Distrito Diamantina. 4lJ ed. B.Hte.,ltatiaia, 
1976. p. 55. 

( 19) SAINT-HILAIRE. A uguste de. Opus cit. p. 29. 
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·te, tantas pessoas dedicando-se à roça, geravam considerável parcela destinada ao 
abastecimento regional De fora viriam, principabnente, as mercadorias de luxo e 
os artigos e gêneros mais sofisticados. 

O primeiro movimento organizado contra o Reghnento e a Real Extração 
ocorre no momento de decadência das lavms diamantíferas. Esta decadência está 
ligada à exaustão dos meios de produção e das relações sociais de produção. A pr~ 
pria administração concorria, com sua política repressiv~ para desestimular o 
aperfeiçoamento óas técnicas. "( ... ) · ·a Administração Rêgiat no presente tetrt o 
concorrido para fazerem acumularem entulhos, lavrando os rios nos lugares mais 
fáce~ e que melhor llies tem parecido sem guardar a ordem de lavrar sempre de 
baixo para cima ( ... ),{20). 

Na Intendência de Joa:o Inâcio do Amaral Silveira (1795·1801), os moradores 
do Te,Nco se organizam e, revoltados cont a situãçlo de decadência do Arraial, 
escrevein uma petição ao Rei, subscrita pelo Procurador da Comarca do Serro do 
Frio., José Joaquim Vieira Coito. Baseados em inúmeras denúncias de corrupções e 
arbitrariedades, reivindicam, principalmente, a abertura das lavras à exploração do 
ouro e sua distribuiçã'o entre os moradores do Distrito, o fun do poder do Inten
dente, do ''Livro de Capa Verdeu e da pena de degredo para os escravos faiscadores. 
O Príncipe Regente ordena em Carta Rêgia, que o Governador vá ao Tejuco e apure 
as queixas contra o Intendente, não se referindo, no entanto, à revogação do Regi
mento. (21) 

A 13 de maio de 1801, abrem .. se as lavras diamantíferas para a exploração do 
ouro, mas logo após, sem ter sido posta em execução, é suspensa pelo alvará de I? 
de setembro de 1808. (22) Denota, porém, a crise econômica que vinha enfrentan
do o Distrito e a pressão exer·cida pela sociedade local junto à Corôa, demonstrando 
que a Real Ex tração já se defrontava com entraves, que punham em dúvida sua 
própria existência. 

Enquanto os setores dominantes da população auferiam grandes lucros do 
contrabando, o Regimento e a Intendência eram tolerados. Quando os diamantes 
não são mais encontrados facilmente, devido aos entraves nas forças produtivas, 
diminuindo o ritmo de extração e o conseqüente empobrecimento de toda a socie
dade, inicia-se o questionamento organizado da administração. 

Dos dados que analisamos ressalta que a administração colonial metropolitana, 
ao tentar controlar a produção e a comercialização dos diamantes e reprinúr o 
contrabando através da Real Extração, na realidade, dava continuidade a wn mesmo 
processo de contro1e que nunca se teve por efetivo. ~ difícil afirmar que a Real 
Ex 1ração transformou a vida do Distrito Diamantino dando-lhe uma especificidade 
singular, sob a égide desta política administrativa. A repressão não é nova, a "política 
de despovoamento7

' nio é nova e o setor de subsistência se mantêm. Q Regimento 

(20) REVISTA DO ARQUIVO PÜBLICO MINEIRO. Ouro Preto. Imprensa Oficial de MG, 
J897. Ano 11. p. 141/85. A admini~ração Diamantina. 

(21) Idem. Ibidem 

(22) CALÓGERAS. Joaõ Ptmdiâ. As mir1as do BrasU e sua tiagisl~io. Rio de Janeiro, lmprenfll 
Nacional, 1904. vol. 1. Cap. XII. 
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de 1771 .nada mais é do que consolidaç.ão dos bandos anteriores emitidos para a 
Capitania e reproduzia a política centralista pombalina. O Regimento parece 
refletir uma realidade na qual o descontrole administrativo era total. Ao reafinnar, 
insistentemente, a -repressão e o autoritarismo, mostra a incapacidade das autorida
des -coloniais, ou, qu.em sabe, a conivência das autoridades cujos interesses, rnuitas 
vezes, se misturavam aos da -população, q~estão que permeou o exercício do poder 
nas Minas. 

ARO IO 

Livraria-·J; ·M: GOMES . 
livros:.nac.ionais'.e :i mponados 

Rua.da. Bahia~ .1148<- Sala 603- Fóne: (031 )'224-5835 .. 
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