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Resumo: 
 

Este trabalho objetiva investigar a participação dos homens livres pobres, libertos 

e escravos faiscadores na mineração em Minas Gerais, maiormente na atividade 

realizada nos morros auríferos. A ênfase foi dada aos morros de Vila Rica, Vila do 

Carmo/Mariana e Vila de São João Del Rei, entre os anos de 1711 e 1779. 

Buscamos apreender quais as relações estabelecidas entre esses homens e os 

grandes mineradores, ao dividirem o mesmo espaço, relações que foram marcadas 

tanto por acordos quanto por conflitos. Abordamos também qual o estilo praticado 

por cada um desses grupos sociais ao atuarem na extração aurífera nesses morros, 

como eles justificavam, cada um a sua maneira, a ocupação daqueles locais, 

reinterpretando a legislação existente a favor de seus próprios interesses, e quais 

as técnicas utilizadas por uns e outros. As fontes que nos ajudaram a discutir as 

questões aqui propostas foram rastreadas nos mais diversos arquivos, tais como: 

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana (AHCSM), Biblioteca 

Municipal Batista Caetano D’Almeida (BMBCDA), Arquivo Histórico do Museu 

da Inconfidência (AHMI) e Arquivo Público Mineiro (APM). 
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Abstract 

The aim of this paper is to investigate the participation of free poor men, released 

men and gold prospector slaves from mining in Minas Gerais, mainly in the 

activity realized in the gold hills. The emphasis is in Vila Rica, Vila do 

Carmo/Mariana and Vila de São João Del Rei, between 1711 and 1779. We 

soughtto understand the meaning of the relation established between these men 

and the great miningmen when sharing the same space, arelationship marked by 

many agreements and conflicts. We also dealt with the “stile” practiced by each 

one of these diverse social groups when actedin mining gold extraction in these 

hills, as they justified, each one in its own way, the occupation of the local, 

reinterpreting the existing legislation in favor of their own interests, and the 

techniques used by one and another. We tracked the sources that helped us to 

discuss the questions here proposed on the most diverse files, like: Historical 

Archive of Mariana Eighteenth Century House(Arquivo Histórico da Casa 

Setecentista de Mariana), Municipal Library Batista Caetano D’Almeida 

(Biblioteca Municipal Batista Caetano D’Almeida), Historical Archive of 

Conspiracy Museum(Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência) and Public 

Archive of Minas Gerais (Arquivo Público Mineiro). 
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Introdução 

 

Esta dissertação trata da atuação dos homens livres pobres ou libertos, e 

dos escravos (jornaleiros ou faiscadores), na mineração nos morros das Minas 

Gerais. A ênfase foi dada para os morros de Vila Rica e Vila do Carmo/Mariana, 

localizadas na comarca de Vila Rica, e da vila de São João Del Rei, localizada na 

comarca do Rio das Mortes (confira o mapa na próxima página). Não tratamos 

apenas da sede dessas vilas, mas de todo o termo ou região em volta das mesmas. 

Porém, a maioria dos morros auríferos estudados se concentravam em torno da 

área urbana, como veremos ao longo do trabalho.  

Como recorte temporal estabelecemos o período de 1711 a 1779. As 

razões desses recortes serão justificadas mais a frente. Por homens pobres 

entendemos os não proprietários de escravos, ou proprietários de um contingente 

de cativos considerado pequeno.
1
 Buscamos apreender as relações estabelecidas 

por esses agentes com os grandes mineradores, senhores de escravos, ao 

ocuparem os mesmos espaços, relações essas que foram marcadas tanto por 

conflitos quanto por ajustes.
2
 

 

 

 

                                                 
1
 A historiografia sobre o assunto considera uma escravaria pequena a daqueles proprietários que 

tinham de um a cinco cativos – Cf. COSTA, Iraci Del Nero da.  Arraia-miúda: um estudo sobre os 

não proprietários de escravos no Brasil. São Paulo: MGSP Editores, 1992, p. 9; LUNA, Francisco 

Vidal. Estrutura da posse de escravos. In: COSTA, Iraci Del Nero da; LUNA, Francisco Vidal. 

Minas colonial: economia e sociedade. São Paulo: Pioneira Editora, 1982, p. 38. Porém, no 

presente trabalho consideraremos mais do que apenas o fator econômico, ou quantidade de 

escravos disponível. Na atividade de mineração, esses homens pobres ou o que aqui chamamos de 

pequenos exploradores, estabeleceram ajustes entre si, ou com mineradores mais abastados, para 

que pudessem tornar a exploração mais efetiva, ou lucrativa. 
2
 O que entendemos aqui por grandes mineradores são homens com uma posse de escravos 

considerada alta, acima de 20 cativos, de acordo com os autores da nota acima - Ibidem. Porém, 

para ser um grande minerador, mais do que o capital e número de escravos disponíveis, considera-

se também o reconhecimento social nas áreas em que atuavam, e a importância desses homens nos 

ajustes das práticas minerárias locais. Esse é o caso, por exemplo, de dois homens citados ao longo 

do trabalho: Leonel de Abreu Lima e João Pinto Álvares. Eles foram grandes mineradores do 

morro de Matacavalos, situado entre Vila do Carmo e o arraial de Passagem, e eram peças 

importantes na constituição das regras de exploração daquele local. Ambos atuaram tanto no 

agenciamento dos tratos minerários, defendendo os direitos dos pequenos exploradores quando 

esses não iam contra seus próprios interesses, quanto na resolução dos conflitos estabelecidos, 

aparecendo como testemunhas e chegando a atuar como louvados nos processos cíveis que 

retratam as contendas que se deram naquele morro.  
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Figura 1: Mapa da capitania de Minas Gerais com a divisa de suas comarcas, 1778 [detalhe]. 

Fonte: APM, Documentos Cartográficos, 085 (1).  
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 O Regimento dos superintendentes e guardas-mores de 1702, que era a 

base da legislação sobre a atividade minerária nas Minas Gerais do século XVIII, 

não discorria sobre a mineração nas serras e morros.
3
 Ele abordava apenas a 

extração do ouro de aluvião encontrado nos rios e ribeiros, o qual era, na primeira 

década de ocupação da região, o efetivamente buscado pelos primeiros 

descobridores paulistas, homens poderosos e senhores de escravos.
4
 Tal regimento 

pretendia restringir a participação nas explorações auríferas aos proprietários de 

cativos, assim, estabelecia que a divisão das datas minerais devia ser feita de 

acordo com o número de escravos daqueles que as requeressem.
5
  

Porém, a exploração nas encostas mais baixas das montanhas não 

demoraria a começar. A mineração nesses locais que, naqueles primeiros anos de 

ocupação das Minas, não interessavam aos grandes proprietários de escravos foi, 

desde o inicio, a “saída” para a camada dos entrantes que eram excluídos da 

divisão das datas minerais. Nos primeiros anos do século XVIII tais locais seriam 

buscados majoritariamente por homens livres pobres ou libertos, escravos 

faiscadores e forasteiros (senhores emboabas). Foram esses últimos, inclusive, os 

primeiros a empregar a técnica do desmonte nas serras. Sendo excluídos da 

repartição dos descobertos nos rios e ribeiros, que ficavam nas mãos dos paulistas, 

esses homens ocupariam as encostas mais baixas das montanhas.
6
 

Na década de 1720 as autoridades coloniais procurariam legislar sobre a 

ocupação e exploração dos morros e, em geral, estabeleceriam que parte dessas 

encostas, onde fosse possível explorar com o uso da água, seria reservada aos 

mineradores que pudessem arcar com esses serviços custosos, e a outra parte seria 

reservada à “exploração livre de todos”. Os autores que trataram do assunto 

                                                 
3
 Regimento dos superintendentes, guardas-mores e mais oficiais, deputados para as minas de 

ouro. In: Códice Costa Matoso, 1999, p. 311-330. 
4
 Entendo como poderosos aqui senhores proprietários de capital, escravos e com o prestigio social 

necessário para ser reconhecido como um descobridor – Cf. ANDRADE, Francisco Eduardo de. A 

invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos e entradas nos sertões do ouro da América 

portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora PUC Minas, 2008. 
5
 No artigo 5º do Regimento dos Superintendentes e Guarda-mores, de 1702, ficou estabelecido 

que o tamanho da data de cada requerente seria estabelecido de acordo com o número de escravos 

do mesmo. Proprietários com 12 escravos ou mais recebiam uma data de 30 braças (66 m), os 

demais recebiam 2,5 braças (5,5 m) por cada escravo. 
6
 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas descobrimentos e 

entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC, 2008, p. 298; ROMEIRO, Adriana. Paulistas e emboabas no coração das Minas: idéias, 

práticas e imaginário político no século XVIII. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 114. A 

técnica do desmonte consistia em explorar o ouro nas montanhas com o uso da água, o que era 

também conhecido pelos contemporâneos como “cata do talho aberto”. 
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explicam tal resolução pelo fato de que aquele espaço em que não era possível 

realizar o serviço com o uso da água não interessaria aos grandes mineradores, e 

que seria vantajoso para a Coroa garantir que todo o terreno fosse explorado, pois 

isso aumentaria a arrecadação do quinto.
7
  

No presente trabalho buscamos avançar em relação a essas 

interpretações, abordando outros motivos para que os morros auríferos das Minas 

Gerais fossem, costumeiramente, considerados realengos. É preciso considerar as 

reivindicações daqueles agentes que não tinham acesso às datas minerais dos 

grandes descobertos de rios e ribeiros. Quando, por vezes, tinham seus espaços de 

minerar totalmente retirados esses homens reagiam. Dessa forma, surgiram vários 

conflitos como resposta as tentativas de redistribuição das terras minerais nesses 

morros, feitas pelos agentes do governo, procurando aplicar também nesse espaço 

o estabelecido pelo regimento de 1702, de divisão das terras minerais de acordo 

com o número de escravos de cada requerente.  

É nesse aspecto que a presente pesquisa busca trazer ganhos para as 

discussões historiográficas acerca da mineração nas Minas Gerais do século 

XVIII. A historiografia recente já vem afirmando que a mineração nos morros 

teve inicio desde a primeira década de ocupação das Minas, e que esses altos eram 

inicialmente buscados principalmente por aqueles que se viam excluídos da 

divisão das datas minerais nos descobertos de rios e ribeiros mais rendosos.
8
 No 

entanto, a nosso ver, ainda é preciso entender como se dava a ocupação desses 

espaços, e como ela era justificada. Procuramos abordar qual o lugar ocupado 

pelos pequenos exploradores, homens que contribuíram para que os morros das 

Minas Gerais fossem deixados à exploração livre. Os conflitos que se deram 

envolvendo os mineradores e faiscadores ocupantes desses locais foram fatores 

                                                 
7
 Cf. REIS, Flávia Maria da Mata. Entre faisqueiras, catas e galerias: explorações do ouro, leis e 

cotidiano nas Minas do século XVIII (1702-1762). Dissertação (Mestrado em História) – 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2007. p. 197; 

RENGER, Friedrich E. Direito Mineral e Mineração no Códice Costa Matoso (1752). Varia 

História. Belo Horizonte, n. 21, jul. de 1999, p. 159.  
8
 Nesta historiografia se encontram os trabalhos de Francisco Andrade e Flávia Reis – 

ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos e 

entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008; REIS, Flávia Maria da Mata. Entre faisqueiras, catas e galerias: explorações 

do ouro, leis e cotidiano nas Minas do século XVIII (1702-1762). Dissertação (Mestrado em 

História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 

2007. 
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importantes para percebermos tal contribuição, pois trazem as justificativas 

apresentadas por uns e outros para o direito de explorá-los.  

Percorrendo as fontes que fazem referência as contendas ocorridas entre 

os exploradores dos morros, pretendemos apreender qual a relação entre 

mineradores e faiscadores, entre aqueles que mineravam com o uso da água e, 

portanto, com algum investimento, e os segundos, quais os ajustes estabelecidos 

entre eles. Se as relações conflituosas surgidas na mineração nos morros, e as 

práticas adotadas para resolvê-las, contribuíram para que a legislação referente à 

mineração fosse sendo construída ao longo do século XVIII, os faiscadores e 

mineradores com menores posses, tendo participação efetiva nesses conflitos, 

também deram sua contribuição.  

A prática de deixar a exploração dos altos montanhosos livre para quem 

quisesse se aventurar em tal atividade foi incorporada por vários bandos e 

provisões, a partir da década de 1720.
9
 Esses documentos buscavam abarcar as 

mudanças vivenciadas no espaço das lavras. É nesse contexto que entram dois 

bandos publicados pelo governador D. Lourenço de Almeida, fazendo referência à 

mineração nos morros de Vila do Carmo e Vila de São João Del Rei. O primeiro 

foi publicado em 1721 e fazia menção ao morro de Matacavalos.
10

 O segundo, de 

24 de novembro de 1728, dizia respeito a um morro daquela segunda vila.
11

 

Ambos estabeleciam que o terreno onde os mineradores  haviam construído regos 

para condução da água, até o local a ser explorado, fosse reservado para a 

exploração desses extratores, o restante seria deixado à “cata livre do povo”. 

Assim, temos justificado nosso recorte espacial, pois sabemos que em 

Vila do Carmo/Mariana e vila de São João Del Rei existiram morros auríferos que 

não foram divididos em datas minerais, e onde podiam se aventurar na exploração 

do ouro tanto proprietários quanto não proprietários de escravos. Quanto a Vila 

Rica, os morros ali foram deixados para a “exploração de todos” já desde o 

momento de instituição da vila, como relataremos ao longo do trabalho. Nesses 

morros, o espaço era “dividido” entre o povo miúdo e os grandes mineradores que, 

                                                 
9
 APM, Secretaria de Governo da Capitania, SC 21, Bando de 26 de setembro de 1721, f. 4-5v; 

APM, Secretaria de Governo da Capitania, SC 27, Bando de 24 de novembro de 1728, f. 50-50v; 

AHCSM, Miscelânea, Caixa 1, nº 20, Portaria para o Morro das Catas Altas lançado em 2 de maio 

de 1734, f. 11v.  
10

 APM, Secretaria de Governo da Capitania, SC 21, Bando de 26 de setembro de 1721, f. 4-5v.  
11

 ESCHWEGE, Wihelm L. Von. Pluto Brasiliensis. Tradução de Domício de Figueiredo Murta. 

Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1979. vol. 1. p. 109. 
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tendo recursos para arcar com os altos custos dos métodos de canalização da água, 

tinham a posse das terras auríferas garantida pelos serviços que faziam no local.  

Como marcos cronológicos estabelecemos 1711 e 1779. O primeiro se 

deve ao fato de que com a criação das primeiras vilas (Vila do Carmo, Vila Rica e 

Vila de Sabará), que se deu nesse ano de 1711, foi criando-se, costumeiramente, a 

ideia de que os morros no entorno dessas aglomerações urbanas deviam ser 

deixados à “exploração livre do povo”. Foi o que ocorreu com relação a Vila Rica, 

ali os moradores pediram, já no momento de sua criação, que seus morros fossem 

considerados realengos, e o governador Antônio de Albuquerque atendeu ao 

pedido. Já o ano de 1779 foi escolhido como recorte final porque, segundo o 

trabalho de Carla Almeida, apesar de a produção aurífera em Minas Gerias ter 

atingido seu auge na década de 1730, foi apenas a partir da segunda metade da 

década de 1770 que a queda nessa produção foi realmente brutal.  Nesse sentido, 

segundo a autora, apesar de já decrescente, a produção aurífera ainda continuou, 

até a referida década, suficientemente importante para manter a mineração como 

atividade principal, e conservar a sua estrutura produtiva intacta.
12

 

A documentação utilizada para empreender as discussões apresentadas 

foi pesquisada nos mais diversos arquivos. Trabalhamos com Regimentos, bandos 

e provisões que regulavam a atividade de exploração do ouro. No Arquivo 

Público Mineiro (APM) pesquisamos a documentação constante na Secretaria de 

Governo da Capitania e aquela da Câmara Municipal de Mariana. Nessa última 

coleção buscamos fontes que nos pudessem ser uteis em 24 códices e 11 caixas de 

documentos avulsos. Olhamos esses documentos um a um, separando aqueles que 

pudessem contribuir para nossas investigações, dentre eles estão cartas, ordens 

régias, acórdão e bandos publicados pelos governadores.  

No Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana (AHCSM) 

pesquisamos 10 livros de guardamoria, dentro do nosso recorte temporal, também 

separando aquelas transcrições que contribuiriam para a pesquisa. No mesmo 

arquivo olhamos ainda 100 ações cíveis, as quais os livros de tombo mostravam 

                                                 
12

 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e pobres em Minas Gerais: produção e 

hierarquização social no mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2010. p. 23. 

Porém, não desconhecemos o fato de que essa questão do auge e decadência da produção aurífera 

em Minas Gerais colonial é algo que não tem um consenso na historiografia. Para Noya Pinto, que 

tem um dos trabalhos mais sistemáticos sobre a questão, o auge da produção teria se dado nos 

últimos anos da década de 1730 e primeiros anos da década seguinte, e a decadência se iniciado 

ainda nesses anos de 1740. – PINTO, Virgílio Noya. O ouro brasileiro e o comércio anglo-

português. 2° edição. São Paulo: Editora Nacional, 1979. p. 69-113.  
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ter alguma relação com os assuntos minerários, dessas utilizamos 50 que tinham 

mais a ver com nosso trabalho. Analisamos também 139 autos de processos 

crimes, dentro do nosso recorte, e utilizamos 19 deles. Outro arquivo consultado 

foi o Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência (AHMI), onde olhamos 440 

autos de ações em geral, para o período que nos interessa, sendo que, por fim, 19 

desses autos mostraram trazer alguma contribuição ao nosso trabalho. 

Consultamos ainda a documentação da Câmara Municipal de São João Del Rei, 

armazenada na biblioteca municipal local. Ali as investigações foram feitas em 16 

códices, separando os acórdãos, ordens régias e papéis da câmara que nos 

interessavam.  

A presente dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, 

buscamos trabalhar a legislação sobre mineração para a América Portuguesa no 

século XVIII, marcadamente para a primeira metade do século. Um dos principais 

objetivos aqui foi entender como os morros auríferos eram ocupados e explorados 

nas primeiras décadas dos descobertos em Minas Gerais, momento em que a 

legislação nada dizia a respeito desses locais. Procuramos mostrar como foram se 

instituindo práticas costumeiras entre os exploradores das encostas das serras e 

como, posteriormente, parte dessas práticas foram sendo incorporadas pelo direito 

legal quando, já na segunda década do século XVIII, começou a haver a 

preocupação, por parte das autoridades coloniais, de regular a exploração do ouro 

nos morros. 

Iniciei o capítulo com a análise dos primeiros regimentos que procuraram 

tratar da atividade minerária. Primeiro, o regimento de 1603 e seu “apego” as 

características de tal atividade então praticada na América Hispânica, passando ao 

regimento de 1700 e depois o de 1702. Ao abordar esse último, a ênfase é para as 

mudanças nele empreendidas, no sentido de tentar restringir a divisão dos 

descobertos, e exploração do ouro, apenas aos proprietários de escravos. 

Discussão que é fundamental para a pesquisa, já que pretendemos apreender 

justamente a atuação dos não proprietários, ou proprietários de um pequeno 

contingente de cativos, na exploração aurífera como um todo, e principalmente 

nos morros. 

Tratamos também dos primeiros relatos de mineração nesses locais, para 

tentar entender quem eram os homens que procuravam explora-los em uma época, 

a primeira década do século XVIII, em que a exploração do ouro de aluvião, 
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encontrado em grande quantidade nos rios e ribeiros, se apresentava como a opção 

mais fácil. Outra preocupação foi discutir como, ou porque, os morros no entorno 

das povoações urbanas foram sendo considerados realengos e “comum a todos”, e 

deixados para a “cata livre do povo”. Fizemos uma discussão historiográfica a 

respeito desse assunto, tentando mostrar que ainda existiam lacunas nas 

explicações apontadas pelos autores que trataram do tema, lacunas que tentamos 

preencher.  

Procuramos mostrar que a explicação para tal fato deve ir além da já 

apresentada pela historiografia. Acreditamos que a força dos costumes na 

sociedade colonial também deve ser considerada, já que se criou entre os 

moradores das Minas Gerais a ideia, costumeiramente aceita, de que os morros 

não deveriam ser divididos em datas minerais da mesma forma como ocorria com 

os descobertos de ouro de aluvião nos rios e ribeiros.  

No capítulo seguinte, buscamos discutir de que forma os homens pobres 

(livres ou libertos), não proprietários ou proprietários de um pequeno contingente 

de cativos, atuavam na atividade de mineração. Procuramos apreender quais os 

locais por eles normalmente explorados, como os morros auríferos e os restos de 

desmontes das lavras dos grandes mineradores, bem como quais as técnicas 

empregadas. Essas técnicas nem sempre eram completamente rudimentares e 

esses extratores, algumas vezes, podiam ter boas possibilidades de lucro. O que 

ocorria, por exemplo, quando eles se associavam para realizar os serviços de 

mineração, buscando dividir as despesas e aumentar os lucros. Essas associações 

podiam ser feitas tanto entre os membros desse grupo social de pequenos 

exploradores, quanto entre eles e os grandes mineradores. Havia ainda a 

possibilidade da exploração do ouro ser realizada em conjunto pelos homens 

pobres e escravos faiscadores. É importante ressaltar que, ao falar em grupo 

social, não penso em grupo enquanto algo fechado e estático.  

Outro objetivo desse capítulo foi abordar as relações estabelecidas entre 

esses agentes ao ocuparem os morros auríferos, quais os espaços ocupados por 

uns e outros, e quais as justificativas apresentadas para essa ocupação. Tratamos 

tanto dos conflitos quanto dos acordos estabelecidos entre eles. Também 

investigamos os escravos faiscadores do ouro, que perambulavam com certa 

mobilidade pelos locais de exploração. Procuramos entender como esses cativos 

praticavam tal atividade, qual a relação com seus senhores e como eram vistos 
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pela sociedade contemporânea e pelas autoridades administrativas. Os agentes do 

governo, régio ou local, muitas vezes os trataram como “vadios” e “desordeiros”, 

justamente por poderem usufruir de uma grande mobilidade. Porém, essa mesma 

mobilidade atuava em favor dos mesmos, pois contribuía para que pudessem ter 

sucesso, ou certo lucro, nas atividades de exploração. 

As principais fontes utilizadas nessa parte da pesquisa foram os 

processos cíveis que tratam de assuntos relativos à mineração. Essa documentação 

se caracteriza por permitir entrever aspectos da vida cotidiana, ao trazerem, 

normalmente, uma densa descrição dos fatos ocorridos. Nesse sentido, nos 

permitiram entrever as interações estabelecidas entre mineradores e faiscadores, 

bem como aspectos das técnicas empregadas, e das relações de trabalho instituídas 

nos locais de exploração. No entanto, é preciso fazer uma ressalva, essa 

documentação foi pesquisada para Vila do Carmo/Mariana e Vila Rica apenas, 

pois para a vila de São João Del Rei não existem tais fontes dentro do período 

estudado. Por isso, talvez fique ao leitor a sensação de que essa última tenha sido 

deixada de lado nessa parte do trabalho. No entanto, nós procuramos preencher 

essa lacuna recorrendo a outras fontes, como as pertencentes à Câmara daquela 

localidade. Os vários editais lançados, pelas câmaras municipais, proibindo a 

construção de ranchos que servissem de venda nos morros também foram 

importantes para discutirmos as questões propostas.  

No terceiro e último capítulo analisamos alguns conflitos específicos que 

se deram envolvendo a mineração nos morros auríferos. Tal procedimento de 

pesquisa foi útil para apreendermos como se dava a ocupação desses locais, no 

período por nós abordado, quais as justificativas daqueles que os ocupavam, e 

quais as relações estabelecidas entre tais ocupantes. Como fontes utilizamos 

correspondências constantes no Arquivo Publico Mineiro, onde as autoridades 

régias tratam de tais conflitos, e também uma documentação cartorária e 

camarária, constante nos arquivos locais, que tratam tanto dos conflitos quanto 

dos envolvidos nos mesmos. 

A primeira contenda analisada ocorreu devido a um desentendimento 

entre os sócios em um serviço estabelecido no morro de Matacavalos. O problema 

aconteceu por causa da divisão das águas naquele serviço, o que levou um dos 

sócios a chamar o ouvidor-geral, e superintendente, da Comarca de Ouro Preto 

para resolver a questão. Porém, esse não se limitou a tratar desse assunto, e tentou 
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repartir todo o local em datas minerais, local esse que já vinha sendo explorado 

livremente há algum tempo. Os outros sócios e o povo, que tinha interesse nas 

faisqueiras próximas ao serviço estabelecido, se opuseram a essa divisão, fazendo 

um levante. Portanto, esse conflito é importante para discutirmos os acordos 

estabelecidos entre grandes mineradores e faiscadores, já que diante do ocorrido 

ambos se uniram em torno de uma causa comum, que era garantir que as terras 

auríferas continuassem a ser exploradas da forma como eles já haviam 

estabelecido, costumeiramente, como legítima.  

Tratamos, ainda, das desordens ocorridas em Catas Altas. Primeiramente, 

no ano de 1718, aconteceu um conflito em torno de um serviço de água, 

envolvendo homens poderosos, mineradores detentores de grande contingente de 

capital e escravos. E nas décadas seguintes continuaram acontecendo, naquela 

povoação, desordens nos mesmos moldes dessa primeira, por causa do uso da 

água para minerar, provocando o embate entre poderosos mineradores locais. 

Foram, inclusive e como resultado desses embates, publicados, nos anos de 1722 

e 1734, dois bandos pretendendo regular o modo como devia se dar a divisão das 

águas e terras minerais nos morros daquela localidade. E o povo, interessado em 

que esses morros fossem deixados para a “cata livre de todos”, também esteve 

envolvido nessas desordens. 

Por fim, abordamos uma contenda sucedida em Congonhas no ano de 

1762. Essa teve inicio porque, tendo se notícia de um novo descoberto aurífero no 

arraial, uma multidão tratou logo de ocupá-lo, ao que aqueles que se presumiam 

os descobridores do local reagiram, requerendo ao superintendente que o 

desocupasse. Diante da tentativa das autoridades de efetuar essa desocupação, o 

povo se amotinou. É bastante notável o fato de que, entre mais de cem 

amotinados, apenas seis fossem brancos, entre o restante estavam escravos 

jornaleiros, forros, mulheres pretas e mulatas. A análise desse conflito contribuiu 

à pesquisa na medida em que permitiu entrever as razões apresentadas por esses 

pequenos exploradores para ocuparem o local, as quais estavam baseadas nas 

práticas costumeiras.  
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Capítulo 1 – Bandos, provisões e regimentos minerários: entre 

práticas e normas do direito 

  
 

1.1 Primeiros códigos  

 

O primeiro documento que pretendeu regular a exploração mineral na 

América portuguesa foi um regimento estabelecido em 1603.
13

 Esse regeu as 

questões relativas a tal atividade durante a maior parte do século XVII, ainda que 

tenha passado por algumas mudanças.
14

 Estabelecia que qualquer pessoa, de 

qualquer condição social, poderia descobrir e explorar os metais preciosos, desde 

que entregasse à Coroa parte do que fosse extraído, mediante o pagamento do 

quinto, imposto que impunha a entrega de 20% aos cofres da Coroa.  Buscando 

incentivar a todos a se aventurarem na procura dessas riquezas tal documento 

determinava, inclusive, em seu artigo 26, que se o descobridor fosse tão pobre a 

ponto de não poder arcar com os custos da abertura de uma mina, todos os 

interessados no descoberto seriam obrigados a ajuda-lo com isso.
15

  

A principal autoridade nas áreas mineradoras ficava sendo o provedor 

das minas, que teria como função controlar os descobrimentos, resolver contendas 

entre os exploradores e vistoriar as lavras. Porém, o governador da capitania em 

que se situavam essas áreas ficava encarregado de averiguar se tal autoridade 

estava cumprindo suas obrigações adequadamente. Esse primeiro regimento havia 

sido criado no contexto da União Ibérica, e se fundamentava na expectativa de 

encontrar, também na colônia portuguesa, depósitos auríferos como os da 

América espanhola, ou seja, grandes reservas de beta, inclusive de prata. Com 

efeito, seus artigos estavam sempre se referindo a essas reservas e à abertura de 

minas. Porém, sabemos que os primeiros depósitos a serem explorados nas 
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 1° Regimento das terras minerais do Brasil. In: FERREIRA, Francisco Ignacio. Repertório 

jurídico do mineiro: consolidação alphabetica e chronologica. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1884. p. 167-177. 
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 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: Idem. História Geral da 

Civilização Brasileira. 7ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand, 1993. p. 268. Mudanças foram 

incorporadas, por exemplo, pelos regimentos de 1618 e 1644. 
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 FERREIRA, Francisco Ignacio. op. cit., p. 171. Descoberto significava “grande cópia de ouro 

descoberto em terras, que nunca foram possuídas, nem examinadas, nem concedidas, e que de 

novo se examinam e depois se repartem” – Manual do guarda mor composto por Manoel José 

Pires da Silva Pontes. Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte, v. 7, 1902, p. 360. 
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capitanias do sul foram os do ouro aluvional, encontrado em partículas soltas e 

extraído por métodos menos trabalhosos do que as escavações subterrâneas.  

Segundo W. L. Von Eschwege, mineralogista alemão que esteve na 

colônia portuguesa a serviço da Coroa no inicio do século XIX, aquele regimento 

permaneceu por um longo período na Espanha, sob cujo domínio estava Portugal, 

só vindo a ser registrado na capitania do Rio de Janeiro no ano de 1652. E, ainda 

de acordo com o conhecido barão Eschwege, mesmo depois disso o regimento 

nunca teria sido perfeitamente executado, devido à ignorância dos provedores das 

minas nos assuntos da mineração.
16

 Também Sérgio Buarque de Holanda, 

escrevendo sobre o assunto em meados do século XX, argumenta que tal lei 

permaneceu letra morta na América portuguesa, considerando que suas 

disposições eram insuficientes para tratar das questões que exigiriam a exploração 

aurífera nessa região.
17

 Esse primeiro código também é criticado por Miran Latif, 

que acreditava que ele teria sido pautado às cegas pelo que já se praticava na 

América espanhola e, portanto, nunca seria utilizado de maneira proveitosa no 

Brasil.
18

 

Novas determinações foram incorporadas a esse regimento, em 1618. O 

novo documento mencionava que havia notícias de que algumas minas 

encontradas na América portuguesa eram de lavagem, localizadas nos rios e 

ribeiros.  Aqui se percebe que já estava presente, nesse momento, certa noção das 

diferenças entre os depósitos de metais preciosos encontrados nas colônias 

espanholas e na colônia portuguesa. Porém, a noção de exploração lucrativa ainda 

se baseava, fundamentalmente, nos trabalhos realizados na América hispânica. 

Nesse sentido, estabelecia-se que aqueles rios e ribeiros também fossem 

repartidos conforme o disposto no regimento de 1603, “porém podendo ser maior 

do que ele determina, por não haver nestas minas veeiros e betas que se lavram 

com grande fábrica, que são comumente mais rendosas”.
19

 Ou seja, admitia a 

exploração do ouro de aluvião encontrado nos rios e ribeiros, mas a esperança 

ainda era a mineração de minas de beta, que seriam mais rendosas.  

                                                 
16

 ESCHWEGE, W.L. von. Pluto Brasiliensis. Tradução Domício de Figueiredo Murta. Belo 

Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1979. vol. 1. p. 93. 
17

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: Idem. História Geral da 

Civilização Brasileira. 7ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand, 1993. p. 269. 
18

 LATIF, Miran de Barros. As Minas Gerais. 3ª edição. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 

1960. p. 32.  
19

 FERREIRA, Francisco Ignacio. Repertório jurídico do mineiro: consolidação alphabetica e 

chronologica. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1884. p. 178. 
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Até então a busca pelos metais preciosos e sua posterior exploração 

continuaram aberta a todos. Em seu segundo artigo o documento de 1618 

estabelecia que poderiam receber o “privilégio de descobridor”, inclusive, todos 

os índios e estrangeiros que, com licença, vivessem na colônia. Em 1679 foram 

incorporadas novas mudanças, quando Dom Rodrigo Castelo Branco, enviado da 

Coroa para averiguar algumas notícias de descobrimentos, criou um regimento 

para o provedor das minas. De acordo com Verônica Campos, atentando-se um 

pouco mais às especificidades das explorações realizadas nos sertões da colônia 

portuguesa, esse seria um documento mais realista.
20

 

Ainda assim, duas décadas depois, os achados auríferos sem precedentes 

em igual quantidade, que se deram na região que viria a ser Minas Gerais, em fins 

do século XVII e inicio do XVIII, serviram para mostrar as graves deficiências 

daquele velho código mineiro de 1603.
21

 Nesse sentido, em 3 de março de 1700 

foi promulgado um novo regimento.
22

 Artur de Sá e Menezes era, então, o 

governador das capitanias do sul, e essa nova lei foi resultado de constante 

negociação entre ele e os paulistas descobridores do ouro. O governador, 

reconhecendo que o sucesso dos descobrimentos dependia desses homens e 

procurando cooptá-los, garantiu-lhes a supremacia na estrutura administrativa das 

áreas mineradoras, concedendo-lhes o monopólio dos cargos mais importantes 

(administrativos e militares). Assim, o regimento de 1700, criado por Artur de Sá 

e Menezes, foi bastante favorável aos interesses dos paulistas.
23

  

Por esse novo código, a principal autoridade atuante na zona mineradora 

passou a ser o guarda-mor. Esse cargo já havia sido criado para auxiliar o 

provedor das minas em razão do aumento das buscas minerais, que o 
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 CAMPOS, Maria Verônica. Governo de mineiros: “de como meter as minas numa moenda e 

beber-lhe o caldo dourado”, 1693 a 1737. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Departamento de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2002. p. 38. 
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 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: Idem. História Geral da 

Civilização Brasileira. 7ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand, 1993. 
22

 Regimento que se há de guardar nas minas dos Cataguases e em outras quaisquer do distrito 

destas capitanias de ouro de lavagem. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

São Paulo, vol. 18, 1913, p. 407-415. 
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 Cf. ANDRADE, Francisco Eduardo de. A administração das minas do ouro e a periferia do 

Poder. In: PAIVA, Eduardo França (org.). Brasil-Portugal: sociedades, culturas e formas de 

governo no mundo português. São Paulo: Annablume, 2006. p. 78; ROMEIRO, Adriana. Paulistas 

e emboabas no coração das Minas: ideias, práticas e imaginário político no século XVIII. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 54-62.  
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impossibilitava de atender a todos os lugares.
24

 Porém, a partir de então, o guarda-

mor teve suas atribuições ampliadas, passando a substituir o provedor. Ficaria sob 

sua responsabilidade a divisão das datas minerais nos novos achados auríferos, e a 

resolução dos conflitos que surgissem nas áreas de mineração. Tal cargo, naqueles 

primeiros anos de ocupação da região, seria quase sempre concedido ao paulista 

dirigente da empresa que houvesse efetuado o descoberto local. 

Novas mudanças ocorreram na legislação em 1702 quando, em 19 de 

abril, foi promulgado o Regimento dos Superintendentes e Guardas-Mores. E esse 

sim, mesmo passando por algumas alterações, foi a base da legislação sobre a 

exploração aurífera durante todo o século XVIII.
25

 Como o próprio título deixa 

claro, tal regimento conservou o cargo de guarda-mor, mas também criou o de 

superintendente das minas. Começaria assim, já nesse tempo, a se configurar as 

várias causas que gerariam os conflitos jurisdicionais tão constantes entre tais 

autoridades. A partir de então, caberia ao superintendente, que deveria ser um 

magistrado de nomeação régia, toda a jurisdição ordinária (cível e criminal) da 

região mineradora. Ele atuaria na resolução de conflitos entre os exploradores, 

sendo um juiz de primeira instância e tendo os mesmos poderes que os juízes de 

fora e ouvidores. 

Também seriam constantes os conflitos de jurisdição entre os 

superintendentes e os governadores da capitania. O novo código retirava destes a 

jurisdição sobre a região mineradora, que passava àquele primeiro, mas não 

deixava claras as relações de subordinação que deveriam se estabelecer entre um e 

outro. Para Adriana Romeiro, o regimento de 1702 propunha nova administração 

e impunha justiça numa região até então dominada por poderosos. Isso porque o 

guarda-mor, principal autoridade na área mineradora de acordo com a legislação 

anterior, apesar de poder resolver contendas, não possuía funções judiciárias como 

as que seriam delegadas ao cargo de superintendente, criado a partir daquele 

regimento.
26
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 ROMEIRO, Adriana. Pitangui em chamas: rebeldia e cultura política no século XVIII. In: 
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 Regimento dos superintendentes, guardas-mores e mais oficiais, deputados para as minas de 

ouro. In: Códice Costa Matoso, 1999, p. 311-330. 
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Ainda de acordo com Romeiro, a chegada do superintendente magistrado 

às Minas alterou o equilíbrio de poder estabelecido desde as negociações do 

governador Sá e Menezes com os paulistas. A presença desse magistrado viria 

subverter “[...] os direitos e práticas costumeiras, incorporados a uma tradição 

recente, mas nem por isso menos arraigada”.
27

 Porém, essa tarefa não foi fácil, o 

primeiro superintendente enviado às Minas, José Vaz Pinto, que, na prática, 

deveria destituir os paulistas dos cargos mais importantes, não permaneceu no 

local mais que dois anos, sendo ameaçado e obrigado a fugir. Isso garantiu a 

supremacia paulista na região por mais algum tempo, até o período do embate 

desses com os chamados forasteiros, ou emboabas. 

Quanto à ocupação e exploração das serras e morros, que é o que aqui 

mais nos interessa, a questão deveria ser ainda mais complicada. Esses locais 

continuariam regidos pelos direitos e práticas costumeiras por pelo menos mais 

duas décadas. Se as autoridades tiveram trabalho ao tentar administrar a justiça na 

exploração aurífera dos rios, ribeiros e margens próximas que, como disse 

Romeiro, era de tradição ainda recente, podemos imaginar o que teriam de 

enfrentar ao tentar regulamentar, a partir da década de 1720, a exploração aurífera 

naqueles altos. 

As atribuições político-administrativas, até então conferidas ao guarda-

mor, ficariam, a partir de 1702, a cargo do superintendente. Este passou, então, a 

comandar o trabalho do guarda-mor, o qual continuava encarregado de efetuar a 

repartição e demarcação das datas minerais nos novos descobertos. Esse último 

não foi completamente alijado de seu poder de julgar os conflitos surgidos entre 

os mineradores, porém “tornou-se obrigatória a mediação do superintendente para 

o guarda-mor servir de agente da justiça local (conforme o costume ou estilo da 

terra)”.
28

 Dessa forma, foram vários os conflitos jurisdicionais entre tais agentes – 

guarda-mor, superintendente, governador – ao longo do século XVIII, pois o 

regimento não deixava muito claro os limites das funções de uns e outros.  

 O código de 1702 retomou quase todos os artigos daquele anterior de 

1700, porém excluiu um de importância fundamental para a presente pesquisa. 
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Em seu artigo 25º, o regimento de 1700 estabelecia que aqueles muito pobres e 

sem escravos, sendo brancos, teriam direito a concorrer a uma data mineral de 

cinco braças de terras (11 metros), sorteadas na repartição dos descobertos. 

Porém, no regimento seguinte esse artigo desapareceu, e os não proprietários de 

escravos viram-se excluídos da partilha das datas minerárias. Até então, as 

mesmas tinham dimensões fixas, mas com a nova lei a força de trabalho, ou seja, 

o número de escravos, passou a ser o fator determinante de sua extensão.
29

 É 

importante lembrar que a política seguida pelo governador Sá e Menezes, que 

elaborou o regimento de 1700, era a de incentivar o maior número possível de 

pessoas a se dedicarem na busca e exploração dos metais preciosos. Por outro 

lado, em 1702 alguns grandes descobertos já haviam sido efetuados, e essa 

política mudou. Daí a possibilidade de se tentar excluir uma camada social, a dos 

não proprietários de escravos, da participação na atividade mineradora. 

Segundo Francisco Andrade, enquanto as leis anteriores, as quais viemos 

descrevendo sucintamente até aqui, buscavam assegurar a participação de todos 

nos trabalhos de mineração, o regimento de 1702 estreitou o campo social dos que 

poderiam participar dos descobertos e da aquisição de datas.
30

 Com efeito, 

enquanto o regimento de 1700 estabelecia claramente que todos podiam se 

empenhar em descobrir minas, inclusive índios e estrangeiros, esse ultimo código 

se calava a esse respeito.  

Já Vidal Luna defende que o documento de 1702, bem como as 

determinações posteriores a ele, é que procurou abrir a atividade de exploração 

aurífera a todos. Isso porque estabelecia que os superintendentes das minas 

deveriam garantir que todos tivessem acesso às lavras minerais, inclusive 

protegendo os direitos dos pobres contra violência ou usurpação de suas terras 

minerais pelos poderosos. Para o autor, isso se dava devido ao objetivo que a 

Coroa tinha de maximizar a produção aurífera, ampliando assim sua receita, já 
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que ricos e pobres poderiam ter rendimentos comparáveis por escravo empregado 

na atividade de exploração do ouro.
31

  

No entanto, é importante lembrar que entre esses pobres não estavam 

incluídos os não proprietários de escravos. Além disso, na prática, a defesa desses 

homens nem sempre ocorria, pois os poderosos, senhores de escravos, sempre 

acabavam tendo vantagens ao negociarem seus interesses e estabelecerem relações 

com os agentes régios.
32

 Além disso, os regimentos de 1700 e 1702 previam, 

inclusive, penas mais leves do que as presentes em leis anteriores para quem se 

apossasse indevidamente das minas de outra pessoa.
33

 Mesmo Vidal Luna ressalta 

que essa possível igualdade de oportunidades entre os exploradores do ouro nos 

primeiros tempos de ocupação das Minas deve ter se desfeito, de certa forma, na 

medida em que o ouro de aluvião foi se escasseando e os trabalhos passaram a 

exigir maior investimento técnico e, portanto, de capital.
34

 Os mais pobres 

estiveram sim presentes nos trabalhos de mineração, mas normalmente, e como 

veremos mais à frente, participando em outros lugares, e de outras formas que não 

a concorrência a datas de terras minerais nos novos descobertos de rios e ribeiros.  

 

1.2 Primeiras ocorrências de exploração aurífera nos morros 

 

O regimento de 1702, tendo sido “elaborado segundo o padrão paulista 

de exploração dos ribeiros e vales”
35

, abordava apenas as questões relativas à 

extração do ouro de aluvião encontrado nesses locais. Não regulava a exploração 

nos morros, nem a apropriação ou uso da água, tão essencial nesses trabalhos. 

Paul Ferrand, que foi professor da Escola de Minas de Ouro Preto no final do 

século XIX, afirmou que os primeiros mineradores exploravam, 
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preferencialmente, os leitos dos rios, por ser mais fácil e, com frequência, dar 

bons resultados. Esses exploradores só teriam se dedicado ao trabalho nas 

montanhas quando os depósitos aluvionais, desses rios, começaram a se escassear, 

devido à grande afluência de pessoas para as Minas.
36

 Calógeras, que escreveu 

sobre o assunto no início do século XX, também argumenta que o ataque direto da 

rocha aurífera só aconteceu quando o ouro de aluvião já não era encontrado com a 

mesma frequência dos primeiros anos de ocupação das Minas.
37

 Miran Latif, em 

obra de meados do século XX, coloca que durante os primeiros 30 anos de 

ocupação das Minas Gerais, aproximadamente, a exploração do ouro se resumia a 

lavagens nos rios e a catas nos tabuleiros mais baixos. Segundo o autor, nos 

morros, a princípio, só se trabalharia no período das chuvas, quando as cheias 

impediam a extração do ouro nos rios, e a busca pelo ouro ali só se tornaria mais 

efetiva à medida que o contido nos leitos dos rios foram se esgotando.
38

 

Seguindo esses argumentos, os autores que trataram do assunto situaram, 

em geral e durante muito tempo, essa fase de ataque mais direto à rocha aurífera 

na década de 1720. Eschwege defende que o bando de 1721, que legislava sobre a 

exploração no morro de Matacavalos, localizado entre a Vila do Carmo e o arraial 

de Passagem, permite concluir que foi naquele ano que, pela primeira vez, se teve 

a ideia de pesquisar o ouro nas montanhas.
39

 Aquele teria sido o primeiro 

documento oficial a mencionar a exploração de ouro nos morros.  

Friedrich Renger também argumenta que, provavelmente, as primeiras 

explorações do ouro nas serras auríferas tenham se iniciado por volta desse 

período.
40

 Tal autor se baseia na carta que o rei D. João V enviou a Dom Pedro de 

Almeida, o Conde de Assumar, então governador das Minas, em 1720. Essa carta 

determinava que as águas, componente essencial da mineração nos morros, 

deveriam também ser repartidas pelos guardas-mores, assim como já ocorria com 
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as terras minerais, o que seria feito de acordo com o tamanho dessas terras e a 

quantidade de escravos que o requerente possuísse.  

Tal documento ficou conhecido como Provisão das Águas, e foi fruto de 

denúncias feitas pelo guarda-mor geral Garcia Rodrigues Pais e pelo governador 

Dom Pedro de Almeida. Em 1718, Rodrigues Pais escreveu ao rei informando 

que, até aquele momento, não havia leis que regulassem a repartição das águas e, 

assim, aqueles que tinham mais recursos para conduzi-las adquiriam o direito de 

delas usufruir. Dessa forma, os poderosos se apossavam das águas, e os mais 

pobres ou ficavam sem elas ou eram obrigados a comprá-las por elevadíssimos 

preços, o que resultava em várias contendas entre os mineradores. Diante de tais 

afirmações, o rei escreveu ao Conde de Assumar pedindo seu parecer, ao que esse 

confirmou o problema. Portanto, a Provisão das Águas foi promulgada no intuito 

de resolver contendas já existentes entre os exploradores do ouro. Não é possível, 

dessa forma, que se afirme, a partir dessa carta com força de lei, que foi na década 

de 1720 que tiveram início as explorações nas encostas mais altas.  

Essa carta mencionava que, das desigualdades existentes na distribuição 

das águas, resultavam constantes disputas judiciais, às vezes com apelação para o 

Tribunal da Relação da Bahia. E o fato de os serviços ficarem embargados durante 

o período em que se seguiam esses processos judiciais era prejudicial à 

arrecadação dos quintos pela Coroa. Portanto, vê-se que a preocupação central ao 

se definir uma forma para a distribuição das águas entre os exploradores era que 

os serviços não ficassem parados e, não necessariamente, que pobres e poderosos 

tivessem igual oportunidade de acesso ao componente tão essencial à mineração 

nos morros. Nesse sentido, determinava-se que a apelação da causa pudesse seguir 

apenas até o superintendente, na ouvidoria da comarca em que ocorresse o pleito. 

A razão dos conflitos que envolviam as águas entre os 

mineradores nos altos dos morros parecia variar entre o uso, a 

condução e a expedição das águas. Respectivamente, era 

preciso garantir uma fonte de água, investir na sua condução e 

garantir que a expedição não arruinasse os serviços de minerar 

no nível inferior.
41
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A provisão das águas determinou que os “guardas-mores repartissem a 

água conforme a possibilidade dos que mineram”.
42

 De acordo com Denise 

Tedeschi o referido documento atendia aos interesses da Coroa, condicionando a 

cessão das águas à existência da exploração aurífera. Essa concessão não dava ao 

requerente direitos de propriedade, apenas de usufruir de tal elemento enquanto 

estivesse na lavra do metal precioso. Assim sendo, a posse das águas estava 

determinada enquanto durassem os serviços da mineração.
43

  

Sabemos que homens livres pobres ou libertos, escravos (jornaleiros e 

faiscadores) e forasteiros já ocupavam as encostas mais baixas das serras desde os 

primeiros anos de ocupação das Minas. Dessa forma, a provisão referida pode ser 

entendida como uma tentativa de resolver conflitos que já existiam, e que devem 

ter aumentado quando os senhores poderosos, donos de escravos, com o 

escasseamento do ouro de aluvião encontrado nos rios, começaram também a 

ocupar esses locais inicialmente marcados pela atuação daqueles agentes. A 

convivência desses “grupos” no mesmo espaço geraria vários conflitos de 

interesses e, portanto, contendas judiciais. 

Friedrich Renger argumentou, também, que deve ter sido, 

provavelmente, no período do estabelecimento da carta régia acima referida que 

os exploradores do ouro começaram a se utilizar da técnica que ficaria conhecida 

como cata de talho aberto. Essa técnica consiste em fazer a água correr sobre as 

terras auríferas das encostas, arrastando as partículas mais leves e fazendo as mais 

pesadas se concentrarem, junto com o ouro, que será apurado posteriormente. 

Renger considera esse um método de grande desperdício desse metal.
44

 

Porém, há relatos de que tal técnica já era empregada na primeira década 

do século XVIII, mais um indício de que nesse período os morros auríferos já 

eram explorados. Segundo Andréa Lisly, esse tipo de exploração foi introduzida 

na mesma época em que se iniciou o uso da roda hidráulica, para esgotamento das 

catas, demarcando, ainda naquela primeira década, “a passagem de uma fase da 

mineração menos exigente, em termos de ferramentas de minerar, para um 
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período que demandava complexos mecanismos de extração do metal”.
45

 A 

autora, portanto, considera tanto o emprego do talho aberto quanto da roda 

avanços técnicos no âmbito da mineração setecentista.  

Uma das primeiras noticias de mineração nos morros data de 1704, 

quando o reinol Manoel João Barcelos descobriu ouro em um morro no lugar em 

que se estabeleceria, posteriormente, a vila de São João Del Rei. Segundo 

testemunho de José Mattos, esse foi “o primeiro que se descobriu pelo campo fora 

dos ribeiros, e suas margens”, e o descoberto foi repartido entre os mineradores 

que concorreram ao local. Com a notícia dos bons rendimentos que davam a 

exploração naquele lugar, para ele concorreram alguns vizinhos e também pessoas 

de fora, “uns pedindo alguns restos do dito morro, e outros associando-se”.
46

 

Disso podemos inferir que já nessa época conviviam nesse morro grandes 

mineradores, senhores de escravos, e homens pobres. Para os primeiros, as terras 

auríferas teriam sido repartidas. Já os segundos pediram “alguns restos do dito 

morro” – talvez fazendo referência à prática dos homens pobres de explorarem a 

lama aurífera que vinha da sobra das grandes lavras – ou se associaram, como 

forma de juntar capital para o serviço de exploração que, nas serras, era mais 

dispendioso do que o até então praticado nos rios e ribeiros. 

Ao pé desse morro se formou o Arraial Novo no ano de 1705, e seria 

novo em tudo, segundo fala José Álvares de Oliveira, não só por novos 

descobrimentos, mas também por terem ali encontrado ouro nos altos.
47

 Portanto, 

fica claro que foi realmente por essa época que os exploradores começaram a se 

aventurar na exploração do ouro localizado nas encostas mais altas das 

montanhas. De acordo com José Álvares, os melhores descobertos daquele morro 

teriam ficado nas mãos dos paulistas.
48

 Mas essa afirmação pode ser fruto do fato 

de que o autor fazia parte do partido emboaba e, estando relatando o conflito que 

se deu entre esses e os paulistas, queria enfatizar que esses últimos oprimiam os 
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demais ocupantes das Minas, se apoderando sempre dos melhores achados 

auríferos. 

Diogo de Vasconcelos trás relatos de que nessa mesma época a serra de 

Ouro Preto também já era explorada em local que passaria a ser conhecido como 

Ouro Podre. Inicialmente, trabalhava no local o reinol Pascoal da Silva 

Guimarães, que ali possuía datas minerais. Mas os bons resultados atraíram para 

lá uma grande quantidade de pessoas, “que invadiu por completo a encosta 

superior da serra”.
49

 Prática que se tornaria comum para os achados auríferos nos 

morros, que seriam considerados, tradicionalmente, como locais de livre 

exploração, sem a necessidade do requerimento de uma data mineral. 

Para as ocorrências dos rios e ribeiros é bem possível que esteja correta a 

informação dada por José Álvares, de que os paulistas se apoderavam dos 

melhores descobertos nesses primeiros anos de exploração. Já quanto ao ouro 

encontrado nos morros, acreditamos que foram os reinóis os primeiros a explorá-

los. Foram esses, inclusive, os primeiros a empregar a técnica do talho aberto para 

a mineração desses locais. Segundo Bento Fernandes Furtado, tal técnica teria 

sido utilizada pela primeira vez por volta de 1707, tendo sido apreendida “do 

natural efeito que fazem as águas no tempo das invernadas das chuvas”.
50

 Essa 

prática de aproveitamento dos efeitos da natureza em favor da exploração era 

característica do período. Na exploração da prata na América hispânica os 

mineradores utilizavam o sistema conhecido como del rato, que consistia em 

aproveitar túneis estreitos e sinuosos surgidos naturalmente.
51

  

Sendo excluídos da repartição dos descobertos nos rios e ribeiros mais 

ricos, que ficavam nas mãos dos paulistas, os reinóis ocupariam as encostas das 

montanhas. Diogo de Vasconcelos afirma que quando os achados de ouro 

aluvional nos rios já não eram mais tão fartos, e os trabalhos da mineração 

subiram as montanhas, já a partir de 1705, é que muitos desses homens, que até 

então se ocupavam principalmente com o comércio, “passaram a ser mineiros” 

(ou mineradores). De acordo com o autor, aqueles naturais de Portugal, já estando 
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imersos em atividades comerciais, teriam mais facilidade para conseguirem 

instrumentos e escravos africanos a crédito do que os paulistas, por terem seus 

compatriotas envolvidos no comércio Atlântico. E esse seria um fator 

extremamente importante, já que o trabalho nas serras exigia uma maior inversão 

de capital e trabalho. Já os paulistas, ainda na versão do autor, teriam sido levados 

à decadência, e partido em busca de novos ribeiros, ou passado a se dedicar ao 

cultivo de roças.
52

 

Também Francisco Andrade argumenta que o enriquecimento dos 

entrantes forasteiros, ocupados no comércio e na agromineração, que passaram a 

contar com grandes posses de escravos e a se aventurar em trabalhos mais 

custosos de exploração do ouro, contribuiu para que os paulistas, mais atentos aos 

negócios de descobrimentos, fossem perdendo espaço na mineração propriamente 

dita.
53

 Já Adriana Romeiro defende que, apesar da técnica do desmonte – ou talho 

aberto – ter sido introduzida pelos reinóis, isso não significa que os paulistas, 

depois, teriam se mostrado avessos às inovações técnicas introduzidas por 

aqueles. De acordo com a autora, com o esgotamento do ouro de aluvião, seria 

natural que ambos se voltassem para a exploração nos flancos das montanhas.
54

 

Adriana Romeiro discorda de interpretações que defendem que os 

paulistas seriam economicamente inferiores aos forasteiros e, por isso, não teriam 

tido condições de arcar com os autos custos exigidos pelas novas técnicas de 

extração do ouro nas montanhas. Argumenta, ainda, que o fato dos paulistas 

estarem acostumados a se associar, já que suas empresas de descobrimentos eram, 

geralmente, empresas familiares, pode, inclusive, ter facilitado que se dedicassem 

a exploração nesses locais, já que era comum os mineradores se associarem para 

realizar esses serviços tão custosos.
55

   

De acordo com Flávia Reis, os diferentes métodos de exploração do ouro 

empregados pelos forasteiros, que ocuparam as serras, e pelos paulistas, no trato 

com o ouro de aluvião, acabaram sendo apropriados como 
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diferenciação/identidade no contexto do conflito emboaba.
56

 Isso é possível 

porque na dicotomia entre paulistas e emboabas a ênfase deve ser dada nas 

diferenças culturais, no estilo de vida específico de cada “grupo”, e não no local 

de nascimento.
57

 Uma dessas diferenças estava na composição da escravaria. 

Naqueles primeiros anos, muitos dos cativos dos paulistas eram indígenas, 

enquanto os emboabas tinham mais escravos africanos. Adriana Romeiro também 

reconhece que esse tipo de diferenciação está presente na documentação que trata 

do conflito entre ambos, mas considera um erro adotar como certo aquilo que é 

mais “fruto de construções ideológicas fundadas para justificar a ação de paulistas 

e forasteiros no decurso do levante”, o que não corresponderia à “complexidade 

da composição social da área mineradora”.
58

  

A história da ocupação do arraial do Rio das Mortes, contada pelo 

emboaba José Álvares de Oliveira, citado anteriormente, é um bom exemplo de 

como os contemporâneos procuravam construir a diferenciação entre os dois 

partidos. Segundo Oliveira, com as descobertas auríferas e com a repartição das 

lavras na região, os emboabas logo estabeleceram um arraial e formaram uma 

comunidade, com a ereção de uma capela dedicada a Nossa Senhora do Pilar. 

Enquanto isso os paulistas se “arrancharam pelo arrebalde”, conta o autor, 

querendo mostrar que esses últimos não pareciam ter intenção de criar uma 

comunidade mais estável.
59

  

Outro relato, feito em meados do século XVIII pelo paulista Bento 

Fernandes Furtado, mas se referindo aos primeiros achados auríferos em Minas 

Gerais, parece confirmar essa tendência à instabilidade de seus compatriotas, 

inicialmente dedicados aos descobrimentos. Segundo Bento Fernandes, esses 

exploravam “pelo modo daquele tempo, aproveitando só o fácil e deixando o 

melhor e mais custoso para os vindouros”. E, depois dessas lavagens rápidas, os 
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paulistas continuavam entrando pelo sertão em busca de novos achados.
60

 Entre 

aqueles “vindouros” deviam estar alguns forasteiros e homens pobres que, 

excluídos da repartição dos descobertos realizados pelos paulistas, se dedicariam a 

explorar o ouro mais “custoso”, que era a opção que tinham naquele tempo. 

Diante de discursos que se aproximam, feitos por representantes de 

ambos os partidos, podemos pensar que o que Adriana Romeiro chamou de 

“construções ideológicas” devia ter relação com o que realmente era praticado, 

pelo menos para os primeiros anos dos descobrimentos auríferos. A exploração do 

ouro aluvial nos rios era, inclusive, segundo observações de Sérgio Buarque de 

Holanda, “o sistema usado tradicionalmente pelos paulistas em suas terras de 

origem, e nem se podia esperar que conhecessem outros, já que deveria ser 

impraticável nelas, por antieconômica, a exploração de veeiros auríferos”.
61

 Ainda 

segundo o autor, a melhora no sistema de exploração, e do rendimento das minas, 

deveu-se à contribuição de práticas introduzidas pelos forasteiros.
62

 Esses últimos 

devem mesmo ter feito as primeiras experiências de exploração dos veeiros 

auríferos. Mas isso não seria fruto de uma superioridade nata de tais homens nos 

conhecimentos de mineração, e sim do desenvolvimento de suas experiências 

cotidianas, na exploração daqueles locais que lhes eram “deixados” pelos 

paulistas. 

Sabemos que a estabilidade das povoações nas Minas Gerais estava 

diretamente relacionada à natureza das jazidas e à técnica empregada na extração 

do ouro. Trabalhos de exploração dos filões auríferos, nos altos, exigiam técnicas 

mais custosas, investimento considerável, e um trabalho mais demorado, o que 

contribuía para a fixação dos mineradores no local. Ao contrário, o ouro aluvial, 

encontrado nos rios, era de exploração mais fácil e rápida, o que facilitava a 

mudança rápida de seus exploradores para outra paragem, logo que os 

rendimentos começavam a diminuir.
63

 Temos aqui mais um elemento, se 

aceitarmos a história contada para a ocupação do arraial do Rio das Mortes, que 

contribui para mostrar que, naqueles primeiros anos de exploração da região das 
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Minas Gerais, os paulistas eram mais afeitos à exploração do ouro de aluvião nos 

rios, ficando a exploração dos altos a cargo dos entrantes conhecidos como 

forasteiros.  

Essa diferenciação estava relacionada, também, com a relação de poder 

estabelecida entre ambos os “grupos” à época, a qual deve ter contribuído para 

delinear diferentes estilos de vida entre eles. Porém, essas diferenças devem ter se 

dado mais nos primeiros anos de ocupação das Minas Gerais. A maior experiência 

dos forasteiros no trato com o ouro nas serras deve ter lhes permitido desenvolver 

técnicas para facilitar a exploração aurífera ali, pois o aperfeiçoamento dessas 

deu-se de forma gradativa. O que acreditamos se dever mais à experiência 

acumulada, cotidianamente, por aqueles que se dedicaram à exploração aurífera, 

do que à necessidade advinda da escassez do ouro de aluvião que, como 

consequência, teria levado os mineradores a explorarem o ouro nas serras, como 

afirmou uma parte da historiografia.
64

  

Outro fator que deve ser levado em consideração é que os chamados 

forasteiros, que nos primeiros anos de ocupação da região mineradora ficavam tão 

excluídos das questões minerárias quanto qualquer homem livre pobre ou liberto, 

também se transformaram, ao longo do tempo, em senhores poderosos, 

proprietários de escravos. Esses entrantes, que no discurso do conflito emboaba se 

colocavam como do lado dos pobres, contra o que defendiam serem práticas 

abusivas dos poderosos paulistas, depois de terem alcançado prestígio na região 

devem também ter se desentendido constantemente com os mineradores de 

menores posses e faiscadores.
65

 

Nesse sentido, concordamos com Adriana Romeiro que aquela “divisão” 

dos primeiros anos não significa que os paulistas tivessem se mostrado, depois de 

algum tempo, totalmente avessos às inovações técnicas introduzidas pelos 

forasteiros. Já a partir da segunda década do século XVIII, com mudanças na 

relação de poder entre ambos os partidos, após o conflito emboaba, com a 

diminuição dos descobertos de ricos depósitos aluviais nos rios, e com a 
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intensificação da exploração nos flancos das montanhas, as coisas devem ter 

ficado um pouco diferentes. Em fim, o que deve ter mudado com o escasseamento 

daquele ouro de exploração mais fácil, encontrado nos rios e ribeiros, é que o 

contingente de pessoas buscando a exploração aurífera nas serras aumentou. O 

que, provavelmente, contribuiu para gerar uma disputa pelo espaço entre os 

primeiros ocupantes – homens livres pobres e escravos faiscadores – e os novos 

entrantes desses morros. 

 

1.3 Práticas costumeiras e mineração nos morros das Minas Gerais 

 

Nos artigos do regimento de 1702, a grande preocupação era garantir a 

arrecadação da Coroa sobre o ouro extraído. Esses não versavam sobre o uso de 

componentes essenciais na mineração, como água e madeira, ou sobre as técnicas 

que deveriam ser empregadas nessa atividade. Apesar de garantir ao 

superintendente a jurisdição sobre as contendas que viessem a surgir entre os 

mineradores, o regimento não conseguia dar conta das várias situações 

conflituosas que iriam surgir e, portanto, não oferecia meios para a resolução das 

mesmas.  

Na elaboração do documento já se previa tal fator, pois seu último artigo 

estabelecia que o superintendente deveria informar ao rei se percebesse que 

alguma determinação devia ser acrescentada, ou modificada. As lacunas deixadas 

pelo regimento abriram espaço para que os próprios mineradores fossem 

construindo, em sua prática cotidiana, meios para solucionar tanto os problemas 

referentes às técnicas, quanto ao convívio social nos locais de exploração, e as 

contendas resultantes desse convívio.  

Algumas práticas, sendo adotadas repetidamente pelos mineradores na 

solução das situações encontradas, acabariam se transformando em direitos 

costumeiros, reconhecidos pela população como legítimos. É o que vemos, ao 

analisar os processos cíveis, em frases do tipo “como é costume nessas Minas”.
66

 

Esses direitos costumeiros, construídos pelos exploradores, regularam, por 

exemplo, os direitos de uns e outros nas associações minerárias, e a forma de 

ocupação das terras auríferas nos morros. Esses costumes, algumas vezes, seriam 
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incorporados posteriormente pelo direito legal. Isso foi possível porque no 

período colonial, em alguns casos, observou-se a adequação das ordens régias aos 

usos e costumes praticados pela população. Os representantes da coroa adaptavam 

a lei positiva aos padrões costumeiros, deixando que ambos convivessem lado a 

lado.
67

  

Antônio Manuel Hespanha, analisando o caso de Portugal, mostra que até 

finais do Antigo Regime o direito letrado coexistiu, ainda que de forma 

conflituosa, com tradições jurídicas populares.
68

 Porém, a relação entre ambos não 

era de oposição total. Era aceitável, pelo direito erudito, que o costume local se 

impusesse ao direito comum, porém o costume não poderia ter preferência ante a 

lei nacional. No entanto, havia várias disposições legais baseadas no costume, e 

não na lei. O juiz local (ordinário) havia surgido como um oficial da comunidade 

com a função de resolver conflitos de acordo com as normas que ela própria 

estabeleceu para si, e não como o delegado de um poder superior, como o do rei. 

A ideia de que o poder de julgar era um atributo do soberano, e a jurisdição do 

juiz era apenas delegada, só viria mais tarde. Porém, a autonomia jurisdicional dos 

corpos inferiores não irá desaparecer antes do fim do Antigo Regime.
69

  

Hespanha continua dizendo que o direito local ou particular era o direito 

tradicional das comunidades, difundido como tradição e “publicado por bando ou 

pregão, ele materializava a tradição comunitária acerca do justo e do injusto, 

sendo, em principio, um direito intensamente vivido e conhecido por todos”.
70

 

Parece-nos que o que ocorreu com relação à exploração aurífera nos morros das 

Minas Gerais guarda semelhanças com isso. Como, inicialmente, a legislação 

nada dizia a respeito da ocupação e exploração do ouro nesses locais, os próprios 

exploradores foram criando, cotidianamente, seus códigos de conduta, que com o 

tempo seriam conhecidos e aceitos pelos agentes que por ali perambulavam. É 

claro que isso não ocorreu de forma totalmente harmônica, existiram sim 
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desentendimentos entre os exploradores desses locais, mas as próprias resoluções 

desses desentendimentos contribuíram para que se fossem construindo as regras 

da mineração que deveria ser praticada ali.  

Difundidas como tradição, essas regras seriam, pelo menos parcialmente, 

incorporadas aos bandos que começaram a ser publicados para regular a 

exploração nos morros a partir da década de 1720. É importante ressaltar, no 

entanto, que as práticas costumeiras foram sendo moldadas ao longo do tempo, e 

também podiam sofrer mudanças, pois, como bem observa Thompson, “longe de 

exibir a permanência sugerida pela palavra ‘tradição’, o costume era um campo 

para a mudança e a disputa, uma arena na qual interesses opostos apresentavam 

reivindicações conflitantes”.
71

 Pobres e poderosos disputavam, assim, um espaço 

de exploração nas serras e, ainda que esses últimos quase sempre tivessem 

vantagens nessas disputas, aqueles primeiros não seriam completamente banidos 

desses locais. 

Alysson Freitas também mostra que o costume teve peso importante na 

conformação das relações cotidianas na colônia do século XVIII e que, mesmo 

não sendo um sistema codificado legalmente, foi constituindo um corpus de regras 

que funcionavam como reguladoras e mediadoras das relações sociais 

cotidianamente.
72

 Funcionavam ainda “como aparato de sustentação de um 

sistema judiciário frágil, que não respondia as várias questões inerentes à 

complexidade da sociedade”.
73

 É isso que vemos ocorrer com relação à 

exploração aurífera. Como as leis existentes não conseguiam dar conta dos vários 

problemas enfrentados na prática de tal atividade, não raro as contendas judiciais 

eram resolvidas de acordo com os costumes. Enfim, podemos dizer que o aparato 

legislativo referente à mineração foi construído ao longo do século XVIII, pois foi 

sendo elaborado à medida que a prática da exploração minerária se desenvolvia e 

surgiam, consequentemente, novos problemas a serem resolvidos. 

 

1.4 Bandos e provisões: regulamentação da exploração aurífera nos morros 
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Com o tempo a exploração aurífera nos morros passou a despertar o 

interesse de mais e mais pessoas, dos mais diversos estratos sociais, e a 

convivência desses exploradores no mesmo espaço geraria conflitos de interesses. 

Dessas relações conflituosas surgiu a necessidade de se determinar quais eram os 

direitos específicos de uns e outros nos morros. Deveria se estabelecer qual o 

lugar daqueles que poderiam arcar com os altos custos dos serviços de água, e dos 

que não eram detentores de grande capital para investir nesses serviços, mas 

transitavam pelos morros desde os primeiros anos de ocupação das Minas. Esses 

últimos não poderiam ser simplesmente alijados do que, para eles, já era 

reconhecido como um direito costumeiro – a prática de andarem minerando e 

faiscando nesses locais –, pelo menos não sem a possibilidade de alguma 

resistência.  

A década de 1720 foi, nesse sentido, marcada por vários bandos e 

provisões que buscavam abarcar as mudanças vivenciadas no espaço das lavras.
74

 

O primeiro desses documentos foi a provisão das águas, já mencionada 

anteriormente. É nesse contexto que entra também o bando publicado em 26 de 

setembro de 1721 pelo governador D. Lourenço de Almeida, pretendendo regular 

a exploração aurífera no morro de Matacavalos, situado entre a Vila do Carmo e o 

arraial de Passagem. O governador estabelecia que a parte do morro em que era 

possível realizar serviços de água, ou seja, empregar a técnica do talho aberto, 

deveria ser repartida em datas “na forma do regimento” de 1702. E no restante, 

“em parte que não prejudique a água que corre pelo dito morro”, o povo poderia 

minerar livremente. Argumentava o dito governador que estando esse morro 

repartido em datas na forma do Regimento
 
e ainda sobra muita 

terra para
 
cima da água que corre pelo dito morro para

 
umas 

lavras de pessoas que meteram a dita água, e por ser 

conveniente a razão que o povo possa minerar fazendo buracos 

no dito
 
morro, em parte donde não prejudique a correnteza da 

água, e lavras repartidas, ordeno que se deixe minerar fazendo 

buracos a toda a pessoa que os quiser fazer.
75

 
 

Esses buracos deveriam ser cavados a uma distância mínima de 40 

palmos (nove metros) um do outro, e toda pessoa que abrisse um buraco seria 

obrigada a tapá-lo depois de feita a exploração “para que não sucedam as 
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desgraças que tem sucedido nesses morros onde se minera com buracos, e os tem 

deixado abertos”. Outra determinação era a de que ninguém poderia vender coisa 

alguma naquele local de exploração, nem ali estabelecer rancho.  

É importante lembrar que o fato de deixar parte desse morro à 

“exploração livre do povo” não privilegiava necessariamente, ou apenas, os 

exploradores com menores posses. Ainda que saibamos que esses eram potenciais 

exploradores desses locais, os grandes mineradores também tinham, em alguns 

casos, interesse em explorar essas terras.
76

 Segundo Arno Wehling, o conceito de 

povo, no Antigo Regime, é algo polissêmico, aparecendo em quatro acepções 

diferentes: designando toda a população, o terceiro estado (ou não elite), o 

segmento superior desse terceiro estado, ou ainda, o setor intermediário desse 

terceiro estado (uma espécie de classe média).
77

  

De acordo com Luisa Rauter Pereira, no mundo luso-brasileiro do século 

XVIII, a utilização do termo deu-se, maiormente, naquela primeira acepção, sendo 

utilizado para expressar a totalidade do corpo político.
78

 Na colônia portuguesa, 

no entanto, marcada pela escravidão e mestiçagem, ficou difícil caracterizar o 

povo simplesmente como terceiro estado. Segundo a autora, no século XVIII o 

conceito precisou ser reinventado, e na colônia passou a ser sinônimo de 

expressões como plebe, vulgo e povo miúdo.  Bem, sabemos que o povo que tinha 

interesse na exploração nos morros era, maiormente, esse povo miúdo, mas nem 

todos os assim caracterizados eram destituídos de capital, de modo que indivíduos 

podiam ser incluídos nesse “grupo” apenas por terem sangue mestiço, por 

exemplo. 

Feitas tais ressalvas, a documentação e as situações observadas nos 

permitem afirmar que quando os bandos publicados para a exploração do ouro nos 

morros fazem referência à exploração do povo, a ênfase é naqueles exploradores 

menos abastados. Quando o governador Dom Lourenço de Almeida mandou 

publicar, em 1728, um bando deixando livre a exploração no morro de São João 

Del Rei, ele explicou que tomava tal decisão devido às reclamações dos 

                                                 
76

 Em 1755 Leonel de Abreu Lima, um grande minerador atuante no morro do distrito de 

Passagem, mencionou que ali trabalhava em suas terras, das quais tinha carta de data, e também 

nas do povo, inclusive por meio de buracos – AHCSM, 2° ofício, Livro de guardamoria 6, f. 35.  
77

 WEHLING, Arno. O conceito jurídico de povo no Antigo Regime: o caso luso-brasileiro. 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 421, out. a dez. 2003, p. 

40-43.  
78

 PEREIRA, Luisa Rauter. Os conceitos de povo e plebe no mundo luso-brasileiro setecentista. 

Almanack Braziliense. São Paulo, n. 11, mai. 2010, p. 102.   



44 

 

camaristas daquela vila. Esses diziam que ali “homens particulares [haviam] 

apossado do morro e não querem que os pobres faísquem nele, o que é em 

gravíssimo prejuízo da fazenda de S. Magestade”.
79

 Diante de tal fato, o 

governador entendia que  

o morro é tão dilatadamente grande que nele podem muito bem 

faiscar; e minerar os negros dos povos, sem prejudicarem aos 

homens que no dito morro tem as suas lavras, e as suas águas 

que lhe meteram.
80

 

 

Dom Lourenço de Almeida finaliza dizendo que “o Dr. Superintendente e 

guarda-mor determinarão o que mando de forma que todos fiquem acomodados 

assim os mineiros do morro como o povo”, ou seja, mineradores e povo são 

categorias sociais que tendem à distinção.
81

 Em 1735 houve nova reclamação dos 

moradores daquela vila, dessa vez ao governador Gomes Freire de Andrada, 

dizendo que ali havia grande número de escravos faiscadores sem que pudessem 

fazer serviços. Argumentavam que naquela vila “não tinham faisqueiras realengas 

onde pudessem ocupar esses escravos por se haverem senhoreado dos morros 

desta vila os mineiros mais poderosos”.
82

 Assim, pediam os moradores de São 

João Del Rei que “os morros desta vila sejam faisqueiras realengas sem que os 

chamados senhores pudessem impedir a pessoa alguma do povo ou a escravos 

seus que queiram faiscar nos ditos morros ou neles fazerem serviço”.
83

 Aqui é 

estabelecida a diferença entre os grandes senhores de escravos, homens 

poderosos, e o povo. 

Dentre os objetivos do anteriormente citado bando do morro de 

Matacavalos estava resolver as disputas que se davam entre os exploradores 

locais, que já ocupavam o local há algum tempo. Assim, mesmo que esse tenha 

sido o primeiro documento do governo régio a tratar da abertura de galerias e 

buracos nos morros, essa não era uma prática nova naquele momento. Friedrich 

Renger explica a divisão proposta por tal bando pelo fato de que o local em que 

não era possível levar água e, portanto, adotar o método do talho aberto, não 
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despertava o interesse dos mineradores mais abastados.
84

 Flávia Reis adota essa 

mesma explicação, argumentando que os grandes mineradores preferiam a 

exploração por aquele método porque, apesar de exigir maior investimento, 

demonstrava ser mais rendoso se comparado à exploração por poços ou galerias.  

A autora afirma, ainda, que seria interessante para a Coroa permitir que 

as terras, onde não era possível levar água, fossem exploradas por qualquer 

pessoa, pois isso garantiria que toda a área fosse explorada, aumentando a 

arrecadação do quinto. A referida medida estimulava os mais pobres a também se 

arriscarem na exploração aurífera, já que não teriam que arcar com grandes 

gastos. Outra explicação apresentada por Flávia Reis é o fato de que a diminuição 

do rendimento da exploração nos rios e córregos levou os mineradores a voltarem 

sua atenção para os morros, e se estes fossem distribuídos por datas, poderiam não 

abarcar todos os requerentes, o que causaria desordens.
85

  

Tais explicações fazem sentido, mas não bastam para explicar como 

ocorreu o compartilhamento, ou divisão, dos morros das Minas Gerais por 

mineradores e faiscadores. Sabemos que, em alguns casos, os lugares onde não 

era possível levar a água também atraíram o interesse dos grandes mineradores. 

Acreditamos também que o fato de não dividir o terreno em datas, deixando o à 

“exploração livre de todos”, não era uma forma completamente eficiente para se 

evitar desordens entre os exploradores, pois mesmo nesses locais ocorreram 

disputas de poder entre esses homens, já que a formação aurífera não era igual em 

todo o terreno. A mineração nesses morros seguia um estilo próprio, regras eram 

estabelecidas, ou melhor, construídas ao longo do tempo, entre os exploradores. A 

trajetória percorrida até a construção dessas regras era marcada por 

desentendimentos entre os ocupantes locais, assim como a desobediência às regras 

já estabelecidas também levava a embates. Por fim, é preciso mencionar que deve 

haver outros motivos, além do fato de não interessarem aos mineradores mais 

abastados e de vir a ser vantajoso à Coroa, para que as terras auríferas nos morros 

fossem costumeiramente deixadas à “exploração livre do povo”.  
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 É preciso considerar as reivindicações daqueles agentes que não tinham 

acesso às datas minerais. Os funcionários régios provavelmente ponderavam sobre 

a possível reação desses se fossem afastados, por completo, da atividade a que se 

dedicavam desde os primeiros anos de ocupação das Minas: a faiscação nos 

morros. E os conflitos que surgiram das tentativas de redistribuição das terras 

minerais, nesses morros, pelos agentes régios, procurando aplicar também nesse 

espaço o estabelecido pelo regimento de 1702, de distribuição de datas minerais 

de acordo com o número de escravos, devem ter contribuído para tal ponderação. 

Esse tema será melhor abordado no terceiro capítulo. 

Tais conflitos, envolvendo mineradores e faiscadores ocupantes dos 

morros, nos permitem discutir como se dava a ocupação desses locais, pois trazem 

justificativas apresentadas por uns e outros para o direito de explorá-los. Parece-

nos que essa era uma questão que não ficava muito clara nem mesmo para os 

contemporâneos, tanto exploradores quanto agentes do governo régio, atuantes 

nas Minas Gerais do século XVIII. Seguindo a lógica da normatividade jurídica 

do Antigo Regime, o direito de ocupação dos morros se dava pelo casuísmo, com 

a aplicação dos princípios jurídicos às situações concretas.  

Decorrente desse fundamento casuístico, a norma jurídica 

tornava-se necessariamente dúctil e propensa ao pluralismo. 

Esperava-se do magistrado que este aplicasse a lei do reino ou 

as demais normas admitidas pela ordem jurídica com 

ductilidade, atento à compatibilização dos princípios gerais ao 

caso concreto.
86

 

 

Segundo Ivana Parella, esse casuísmo também estava presente quando se 

tratava da exploração dos diamantes. Os garimpeiros, já na segunda metade do 

século XVIII, eram tratados de forma ambígua pelas autoridades coloniais: 

considerados como “vadios e facinorosos” e sendo combatidos e punidos, ou 

considerados úteis ao bem público e utilizados, por exemplo, para levar a 

povoação a áreas do sertão situadas longe dos olhos da administração, atitude 

escolhida de acordo com o interesse régio ou de seus representantes. Para a autora, 

não é crível “que houvesse uma única política, traçada a tamanha distância no 
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reino, para áreas produtoras de ouro ou diamante. As definições, em linhas gerais, 

eram dadas, mas as formas de ação eram construídas caso a caso, no varejo.”
87

 

Esse casuísmo levava a dúvida, como se depreende da fala do advogado 

Jorge de Abreu quando, em 1752, foi testemunha em uma contenda ocorrida no 

morro da Taquara Queimada, localizado no termo de Vila Rica. O embate 

envolvia a posse de terras minerais naquele morro e Jorge de Abreu, ao dar seu 

parecer, afirmou que o autor do processo cível resultante daquele caso era “senhor 

e possuidor das terras de que se trata por ter cartas de datas delas, se é que estas se 

podem conceder de morros”.
88

 Vemos, portanto, que o casuísmo continuou 

mesmo após uma provisão real, datada de 1729, que determinou que nos morros 

das Minas Gerais não se devia conceder tais cartas. Essa provisão também 

afirmava que as cartas concedidas até aquele momento, pelos guarda-mores, eram  

contra o Regimento das terras minerais, pois este não dispôs em 

datas se não em descobertos de ribeiros grandes e pequenos, e 

os Morros todos são realengos e comum para todos os Mineiros 

trabalharem.
89

  

 

O aditamento de 1736 também havia procurado, como veremos mais a 

frente, regular a forma como devia se dar a divisão de terras minerais nos morros, 

mas mesmo assim as dúvidas sobre essa questão continuaram. Dúvidas essas que 

talvez tenham sido propositais. Mineradores e governantes continuavam expondo 

suas duvidas e queixas, na tentativa de que se continuasse estabelecendo 

determinações específicas para cada morro, como se fazia pelos bandos 

promulgados antes do referido aditamento, o que permitiria utilizar as brechas da 

legislação em favor dos interesses dos exploradores locais.  

Esses bandos, promulgados pelos governadores na década de 1720 e 

início da seguinte, seguiam, de forma geral, as mesmas determinações daquele 

primeiro documento de 1721. Para um morro de São João Del Rei foi estabelecido 

um bando em 1728, também por Dom Lourenço de Almeida, já mencionado 

anteriormente. Segundo o governador, os oficiais da câmara dessa vila haviam lhe 

informado que o povo ali se achava sem terreno nenhum para minerar ou faiscar, 

ao que ele determinou que naquele morro 
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poderiam muito bem faiscar e minerar os negros dos povos sem 

prejudicarem aos homens que no dito morro têm as suas lavras 

e as suas águas que lhe meteram, e porque sempre foi estilo e é 

em todas estas vilas serem os morros junto a elas faisqueiras 

públicas para todos os mineiros.
 90

 

  

 Assim, determinou que o guarda-mor do distrito e o superintendente da 

comarca de São João fossem ao dito morro fazer vistoria, e concedessem aos 

mineradores ali estabelecidos, com serviço de água, toda a terra que fosse 

necessária para minerarem. E as terras que restassem desses serviços ficariam 

“livres para que o povo possa faiscar e minerar conforme as suas posses de negros 

que houver cada um”.
91

  

 Essa última determinação deve ter sido algo que contribuiu para a falta 

de definição de como deveria se dar a distribuição de terras minerais naquele 

local, ao estabelecer que as posses de escravos dos exploradores devessem ser 

consideradas, mas não indicar como isso deveria ser feito exatamente. Mas, o que 

podemos observar em todas as provisões e bandos citados é que eles procuraram 

legitimar a convivência dos pobres faiscadores e dos grandes mineradores no 

espaço de exploração aurífera dos morros. Esses últimos teriam reservados para si 

as terras auríferas até onde fosse possível conduzir a água e, consequentemente, 

empregar a técnica conhecida como talho aberto. Já os exploradores mais pobres 

poderiam explorar o restante do terreno, principalmente por meio de buracos. 

Porém, devemos ressaltar que na prática as coisas não eram tão bem definidas e 

delimitadas quanto propunha a legislação. Os espaços ocupados por mineradores e 

faiscadores podiam variar e dependiam das relações de poder locais, do potencial 

exploratório das terras auríferas, do número de exploradores e do potencial de 

trabalho de cada um deles (número de escravos, equipamentos e capital 

disponíveis).   

 Curioso é o fato de que em meio a tais mudanças na legislação aurífera, 

em 1729 os camaristas daquela vila de São João Del Rei enviaram dois 

requerimentos ao rei dizendo ser necessário registrarem um traslado autêntico do 

primeiro regimento de 1603 nos livros daquele Senado, por ser muito necessário 

ao “bem de sua justiça”.
92

 Ficamos nos perguntando por que os oficiais daquela 
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câmara estavam tão interessados naquele primeiro regimento, que nem chegou a 

ser muito aplicado, em um período de construção de novas regras para a 

exploração do ouro. Seria para tentar entender as mudanças que estavam em 

curso, em comparação com a legislação anterior?! Ou quem sabe para fugir aos 

conflitos de jurisdição tão comuns entre câmara e superintendente/ouvidor da 

comarca, já que naquele primeiro documento essa última figura ainda não 

aparecia, o que dava mais autonomia para a câmara interferir nos assuntos da 

mineração?! 

 Também em 1728, Dom Lourenço estabeleceu uma portaria 

determinando que no morro da Água Limpa, nos arredores de Vila Rica, as 

distâncias entre os buracos estabelecidos para a exploração aurífera deviam seguir 

as mesmas determinações do bando publicado para o morro de Matacavalos.
93

 No 

entanto, ainda naquele ano, o governador lançou outra portaria, porém com 

determinações bem diferentes das que viemos apresentando até agora. João 

Rodrigues Silva e seus sócios queriam fazer descobrimentos nos morros próximos 

ao de São Vicente, no Rio das Pedras, mas receando “que a ambição de muitos 

mineiros os perturbe, indo logo a quererem dar buracos nos sítios onde andarem 

ainda antes de se fazer toda a experiência conveniente”, eles fizeram uma 

representação ao governador. Diante disso, Dom Lourenço determinou que  

o dito João Rodrigues Silva e seus sócios possam fazer em 

todos os morros que ainda não tem gente toda a experiência que 

lhes parecer e achando em algum deles ouro serão obrigados 

dentro em quinze dias depois de os acharem, a darem parte na 

forma do Regimento para que se lhe reparta a eles a terça que 

lhes tocar como descobridores da mesma forma que diz o 

Regimento tirando se porém as datas de Sua Majestade e para 

que tudo se possa fazer com equidade e sem confusão ordeno 

outro sim que nenhuma pessoa de qualquer qualidade ou 

condição que for possa intrometer se a fazer nenhuma casta de 

serviço nos morros onde o dito João Rodrigues da Silva e seus 

sócios andarem fazendo experiência sem que a terra seja 

primeiro repartida.
94

   

  

 Nessa última portaria temos um caso diferente, de morros que seriam 

considerados descobertos, nos mesmos moldes dos achados auríferos nos rios e 

ribeiros e, por isso mesmo, seriam repartidos por cartas de datas, seguindo o que 

mandava o regimento de 1702. Não sabemos a localização exata desses morros, 
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mas, provavelmente, estariam situados mais distantes das vilas e povoações, daí 

esse tratamento diferenciado, já que o costume de deixar as terras dos altos para a 

“exploração livre de todos” se dava, principalmente, ao redor desses locais.  

 Por outro lado, o receio dos pretendentes a descobridores vem confirmar 

que era comum que, logo que se descobria ouro nos morros, os exploradores 

concorressem ao local, a “dar buracos”, sem necessidade de alguma concessão ou 

licença para minerar. Além disso, no próprio morro de São Vicente, para onde 

haviam concorrido muitos exploradores, Dom Lourenço estabeleceu que não 

fossem concedidas cartas de datas, para que aquele descobrimento ficasse “geral 

para todo o povo se acomodar”.
95

 Isso mostra que, de qualquer forma, a 

preocupação em se deixar parte das terras auríferas dos morros para a exploração 

livre se manteve. 

 Esses aspectos ficam bem claros, também, em uma contenda ocorrida em 

1752.  Manoel Bernardes de Almeida afirmava que era dono de datas minerais no 

morro da Taquara Queimada, no termo de Vila Rica, justificando que a posse lhe 

foi dada em “tempo em que naquela paragem não havia serviço algum de minerar 

e ser [...] o primeiro que nela descobriu ouro naqueles matos virgens”. Continua a 

justificativa alegando, ainda, que as cartas de datas lhe foram dadas em terras que 

“não são em espigão de morro nem ficam ao pé da vila ou cidade, mas sim em 

uma chapada ou lombada de matos em que não havia impedimento algum para 

que se não pudessem conceder por cartas de data a quem as pedisse”. Portanto, o 

autor procura enfatizar, para provar que a posse de suas terras minerais era 

legítima (ou legal), que ele foi o primeiro a descobrir ouro no local, nos “matos 

virgens” que não ficavam próximos a qualquer aglomerado urbano e, além disso, 

para tornar sua defesa mais efetiva, que a formação não podia ser classificada 

exatamente como montanhosa. Por outro lado, a fala das testemunhas dessa 

contenda mostra que, ao se ter notícia de que havia formação aurífera naquele 

local, muitos exploradores concorreram a ele, pretendendo explorá-lo livremente, 

procedimento que era comum para os morros.
96

    

 No final da década de 30, tivemos ainda um bando que estabeleceu 

algumas medidas para o morro de Santana, situado nos arredores da Vila do 

Carmo. O governador Martinho de Mendonça de Pina e Proença ordenou que as 
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negras de tabuleiro não fossem vender seus gêneros comestíveis em tal paragem, 

só podendo permanecer ali aquelas que estivessem “trabalhando nos serviços de 

seus senhores e não a jornal fora deles”. Completava o governador que os gêneros 

que ali fossem precisos só poderiam ir vender homens “brancos e negros na forma 

que se pratica no Morro desta vila [Rica] e no da Passagem”.
97

  

Isso porque se os negros que andavam a jornais, e com liberdade, nos 

morros auríferos, eram vistos com maus olhos pelos senhores e autoridades locais, 

a situação das negras parecia ainda mais carregada de juízos contrários. Essas 

eram frequentemente acusadas de utilizar a venda de gêneros comestíveis apenas 

para esconder o que realmente supunha-se que iam praticar, a prostituição. 

Segundo Luciano Figueiredo, 

na condição de escravas, era comum serem remetidas por seus 

senhores às lavras com gêneros insuficientes para o 

preenchimento do jornal, o que tornava a prática da prostituição 

quase obrigatória. Assim, embora o sistema de jornais 

aparentemente sugerisse uma certa margem de liberdade ao 

trabalhador cativo na mineração – já que a coação física e 

vigilância no trabalho eram, em parte, substituídas por uma 

obrigação econômica -, as mulheres escravas, nesta situação, 

eram submetidas a uma dupla exploração: econômica e sexual. 

[...] O tabuleiro representaria, assim, um meio de encobrir as 

atividades de prostituição.
98

 

 

Em edital publicado nos arraiais de Bento Rodrigues e Inficionado, em 

1736, os camaristas da Vila do Carmo afirmam que as negras que por ali andavam 

vendendo gêneros comestíveis levavam os tabuleiros apenas “para cobrirem a sua 

maldade, de que se seguem grandes ofensas de Deus, e muito prejuízo ao povo 

por se perturbarem com elas os escravos das faisqueiras e lavras”.
99

 Tais 

acusações escondiam outras preocupações, principalmente a do extravio do ouro, 

mas contribuíram para que as vendas das negras fossem constantemente proibidas 

nas áreas de mineração e, principalmente, nos morros. Essa má reputação das 

negras de tabuleiro divulgada pelas autoridades coloniais acabou sendo 

reproduzida por parte da historiografia, como no caso de Luciano Figueiredo, que 

acabou por acreditar demais na retórica passada pela documentação oficial. Isso 
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fica bem claro ao dizer que a prática da prostituição era “quase obrigatória”, como 

se aquelas negras não fizessem suas escolhas.  

 Por fim, consideramos que os bandos e provisões citados vieram dar 

reconhecimento legal a algo que já ocorria nas práticas costumeiras, 

provavelmente, desde as primeiras explorações auríferas nos altos. Desde essa 

época já conviviam nos morros os exploradores mais pobres e os grandes 

mineradores, e esses últimos se aproveitavam de seu poder para tomar posse das 

águas e, assim, serem os “lavradores” por excelência das terras auríferas nas quais 

era possível a extração do ouro com o uso da água. Apesar de um dos motivos da 

promulgação da provisão das águas ter sido as disputas que se davam em torno da 

divisão dessas e, como já mencionado anteriormente, o fato de os poderosos 

acabarem se apropriando delas, parece que essa apropriação passou a ser um 

direito legal (ou da justiça régia), reconhecido pelos bandos citados, já que eram 

esses poderosos (ou grandes mineradores) os que possuíam o capital necessário 

para a mineração, e apropriação dos terrenos auríferos, por meio dos serviços de 

água. 

Ao estabelecer que as terras até onde era possível levar a água fossem 

concedidas a quem tivesse condições de realizar o serviço de condução delas, 

esses bandos acabaram legitimando o direito dos mineradores mais abastados de 

serem os únicos a explorar tais locais. Além disso,  

dada a extensão territorial da região das minas e o pequeno 

número de fiscais, isto é, de guardas-mores e seus substitutos, 

compreende-se que esta provisão não tenha sido, nem de longe, 

suficiente para conter os abusos no uso da água entre os 

mineiros.
100

 

 

No entanto, foi muito comum os exploradores do ouro se associarem para 

arcar com os altos custos dos serviços de canalização desse elemento tão 

necessário a mineração nas serras. Portanto, aos mais pobres restava a 

possibilidade de se unirem para realizar a exploração a talho aberto. Pudemos 

observar também que a prática de se deixar parte do morro aurífero para a 
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exploração dos mineradores com serviço de água, e parte para a “cata livre do 

povo”, foi mais comum do que serem considerados realengos em sua totalidade. 

Os agentes coloniais priorizavam a reserva de espaços para ambos os estratos 

sociais que perambulavam por aqueles morros – grandes mineradores e 

faiscadores.  

Como vimos, alguns dos bandos que procuraram regular a exploração 

aurífera nas serras proibiram que ali se estabelecessem vendas fixas ou comércio 

de tabuleiro, pois esses sempre representaram, para os mineradores, o receio do 

extravio do ouro. E esse receio se agravava ainda mais quando se tratava da 

exploração feita nos morros auríferos, já que neles os escravos andavam com 

maior liberdade. Assim, não estando constantemente sob a vigilância de um feitor 

ou senhor, os cativos deixavam nesses últimos o temor de que gastassem seus 

jornais em comestíveis e aguardente.  

O estabelecimento de vendas podia significar, nos morros, a apropriação 

da terra, já que nesses lugares ela se dava por meio dos serviços que se faziam no 

local. Sendo a venda uma benfeitoria, é possível que o dono requeresse o direito 

de posse da terra, da mesma forma que aqueles que realizavam os custosos 

serviços de canalização da água. Nesse sentido, as vendas e ranchos deviam ser 

ainda mais rejeitadas pelos mineradores que ocupavam os morros, por 

pretenderem ser construções mais duradouras. Parece que pelas “regras” criadas 

por aqueles que transitaram pelos morros das Minas no século XVIII, a 

preferência era pelos serviços menos custosos e que garantiam a permanência no 

local por um curto período de tempo. Isso porque um documento anônimo datado 

de 1750, incluído no Códice Costa Matoso, que trata da mineração nesses locais, 

estabelece que 

 
fazendo-se outro serviço de mais duração, como é de minas ou 

casas por cima da cabeceira para onde continuam a dita cata [de 

talho aberto], devem protestar-lhes não lhes servir de 

impedimento à laboração da cata, para lhes não pedirem coisa 

alguma do seu importe. E não lhes fazendo o dito protesto, 

parece, ficam com a obrigação de lhes pagar por serem terras 

comuns e realengas.
101
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Tal documento era praticamente um regulamento adicional à legislação 

referente à mineração, e funcionava como um código de conduta nos tratos entre 

os mineradores, ao qual recorriam para resolverem as contendas que se davam nas 

terras realengas ou comuns.
102

 Isso corrobora o que dissemos, pois se tal 

documento considera as casas feitas nos morros realengos benfeitorias 

indesejadas, por darem a posse por longo tempo em locais que assim não devia 

ser, já que eram realengos e de uso comum, a mesma interpretação, 

possivelmente, devia ser dada às vendas estabelecidas em tais paragens.  

No entanto, por diversas vezes as câmaras procuraram conceder licenças 

para a construção de casas e vendas nesses morros, a fim de lucrar com a cobrança 

do foro, indo contra o estabelecido nos bandos mencionados. Isso é resultado da 

sobreposição das terras minerais com a sesmaria (ou rossio) da vila. Além disso, 

essas terras camarárias eram divididas em duas partes, uma deveria ser aforada e 

gerar renda para o governo local, e a outra devia ser destinada ao uso comum da 

população. Mas essas partes também não eram muito bem delimitadas, ou não era 

do interesse dos moradores locais que o fossem, o que gerava ainda mais confusão 

entre as terras do perímetro urbano das vilas e o destino que deveria ser dado a 

elas.  

Um fato ocorrido no início da década de 1730 demonstra bem esses 

embates. Segundo os camaristas da Vila do Carmo, um minerador do Morro de 

Matacavalos, Antônio de Oliveira, escreveu ao governador, Dom Lourenço de 

Almeida, relatando que várias pessoas estavam estabelecendo vendas naquele 

local, o que havia sido proibido pelos diversos bandos aqui mencionados. Em 

resposta, o governador ordenou à Câmara que não permitisse tais construções, sob 

pena de prisão dos desobedientes. Recorrendo de tal decisão, outro ocupante local 

alegou que as paragens em que se vinham estabelecendo casas e vendas naquele 

Morro não estavam compreendidas na parte proibida pelas ordens dos 

governadores, ao que Dom Lourenço de Almeida ordenou aos oficiais da Câmara 

que fossem até o local averiguar a situação. Eles acabaram concluindo que as 

terras em que se faziam as construções não estavam incluídas nas áreas proibidas, 

e concederam licenças para o levantamento de algumas casas ali.  
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Em seguida, alegaram os camaristas, Antônio de Oliveira teria feito outra 

representação ao governador, reclamando que aumentava o número de 

construções na referida paragem, o que causava enorme prejuízo às suas 

explorações auríferas. Ao que o governador estabeleceu outra portaria, em janeiro 

de 1731, ordenando que não se estabelecessem vendas no mesmo morro de 

Matacavalos e se mandassem demolir as construídas sem licença. Seguindo tal 

ordem, a Câmara mandou notificar todas as pessoas com vendas na mesma 

localidade, vindo essas novamente defender que seus estabelecimentos não 

estavam construídos nas terras mencionadas nos vários bandos proibitivos. 

Alegaram ainda que as reclamações feitas ao governador não partiram de Antônio 

de Oliveira, mas sim de José Fernandes, o qual não era minerador, mas tinha uma 

venda estabelecida no local e, com tais reclamações, buscava evitar a construção 

de vizinhas concorrentes.  

Diante de todo o embate, os membros da câmara da Vila do Carmo 

acabaram por concluir que as terras onde se construíram as casas e vendas, no 

morro em questão, não estavam compreendidas nos diversos bandos, mas sim 

estavam dentro da meia légua de sesmaria daquele Senado.
103

 Isso é de se duvidar, 

já que os bandos publicados para regular a exploração do ouro e proibir a 

construção de ranchos naquele local faziam referência a todo o morro ou, pelo 

menos, não mencionavam uma parte específica do morro. O morro de 

Matacavalos até seria incluído na sesmaria da vila, gerando ainda mais embates, 

mas apenas em 1752, quando o ouvidor Costa Matoso foi designado para fazer o 

tombo de todas as terras da Câmara, como veremos. O discurso apresentado pelos 

camaristas, alegando que as terras em que foram feitas as construções naquela 

paragem estavam fora da área compreendida nos bandos proibitivos, é uma 

demonstração clara de que pretendiam burlar as leis estabelecidas e conceder 

licenças para a construção de vendas e casas no local, visando à arrecadação do 

foro predial. 

Essa intenção por detrás das ordens da Câmara fica ainda mais evidente 

em um caso de 1738. O governador Gomes Freire de Andrada havia mandado 

publicar novo edital para o morro de Santana porque lhe chegou a notícia de que 

ali não estavam sendo obedecidas as proibições estabelecidas em documentos 
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anteriores, feitos por seus antecessores, e também em um seu edital de 1736. 

Negros e negras continuavam vendendo seus gêneros comestíveis naquela 

localidade, ao que o governador ordenou aos oficiais de milícia e justiça da Vila 

do Carmo que fizessem executar esse edital, com as penalidades nele 

estabelecidas.  

Logo após essa ordem, um requerente enviou pedido para que pudesse 

estabelecer venda em um morro dos arredores daquela vila, ao que o governador 

pediu o parecer dos camaristas locais. Esses, então, informaram que a paragem em 

que o requerente pretendia estabelecer venda estava localizada no morro de 

Matacavalos, distante do de Santana e, portanto, fora das proibições estabelecidas 

em seu bando.
104

 Ora, era do conhecimento de todos que para aquele morro 

também haviam sido publicados bandos com as mesmas determinações, sendo 

para ele, inclusive, o primeiro documento nesse sentido, estabelecido ainda em 

1721. Fica claro que para a câmara seria interessante o estabelecimento de vendas 

nos morros dos arredores das áreas urbanas, para que pudesse cobrar o foro, taxas 

de licença e almotaçaria.   

Isso levava a conflitos de interesses e a impasses judiciais, o que fez com 

que fossem constantes as reclamações dos mineradores quanto as atitudes da 

Câmara. Em 1733, o mestre de campo Agostinho Dias dos Santos fez uma petição 

ao governador Gomes Freire de Andrada alegando que a câmara da Vila do 

Carmo havia aforado terras minerais, o que prejudicava seu serviço. Agostinho 

Dias era dono de umas lavras, com serviço de roda estabelecido, no ribeirão que 

passava por aquela vila. Para que ele pudesse realizar seu serviço o capitão 

Manoel Cardoso lhe emprestava a água de suas lavras durante a noite, quando não 

a estava utilizando. Porém, para que ambos pudessem se servir dessa água a todo 

momento, sem prejuízo do dito Cardoso, ambos ajustaram pela construção de um 

tanque para represamento da água durante a noite, assim ela seria suficiente para 

ambos usarem durante o dia. O tanque seria construído nas lavras do capitão, 

porém, antes disso, ele teve notícia de que a Câmara havia aforado as terras, onde 

ele seria estabelecido, para uns vendeiros do arraial da Passagem.  

Diante disso, Manoel Cardoso diz ter apresentado suas cartas de datas 

aos camaristas, requerendo que eles não fizessem aquele aforamento, muito 
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menos para a construção de vendas, as quais eram proibidas sobre terras minerais 

e suas vizinhanças. Porém, a Câmara acabou por questionar os títulos do dito 

capitão. Devido a esse pleito, Manoel Cardoso parou seus serviços ali e foi com 

sua água minerar em Passagem, deixando Agostinho Dias sem nenhuma água que 

pudesse utilizar. O que, segundo ele, era ainda mais grave por não ter aquela 

paragem água nenhuma nativa, apenas a artificial do rego daquele capitão. Por 

isso, pedia Agostinho Dias que o governador determinasse que os foreiros não 

pudessem fazer suas construções naquelas terras.
105

 Diante de toda a reclamação, 

Gomes Freire de Andrada pediu o parecer da câmara da Vila do Carmo.  

Essa, então, informou que no tempo em que concederam os aforamentos 

em questão Agostinho Dias ainda não estava precisando daquela água, do que 

entendem que os foreiros poderiam terminar de construir suas casas naquelas 

terras que, segundo alegavam, pertenceriam à sesmaria do Senado. Porém, 

completaram os oficiais, isso não devia impedir que naquele local se continuasse 

lavrando o ouro. Quando a pinta chegasse àquelas casas, ele poderia ser explorado 

livremente, sem a necessidade de nenhum tipo de pagamento aos foreiros. 

Acrescentam ainda que era muito útil se construírem casas naquela paragem, por 

ser ela estrada pública, onde os quilombolas faziam muitos roubos, e todas as 

casas daquela estrada que ligava a Vila do Carmo a Vila Rica estavam construídas 

sobre áreas minerais.
106

 

 Isso demonstra bem como os donos de vendas ou aqueles que se 

dedicavam ao comércio ambulante, muitos deles homens forros e mestiços, eram 

tratados pelos governantes locais ora como “vadios e facinorosos”, ora como úteis 

ao bem público, como já apontamos. Esses homens que se dedicavam ao comércio 

eram combatidos nos bandos publicados para os morros, por serem acusados de 

fornecer bens de consumo e informações aos quilombolas. Já no caso relatado a 

Câmara, defendendo seus próprios interesses, os considera úteis por construírem 

em áreas que seriam muito visadas por quilombolas, assim forros e mestiços que 

em certos casos eram considerados “vadios”, serviriam aqui para povoar esses 

locais, seguindo o mesmo discurso utilizado para defender a ocupação dos sertões.  

Esses conflitos entre Câmara e mineradores se arrastaram por todo o 

século XVIII. A concessão da sesmaria da Vila do Carmo foi requerida em 1716 e 
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conquistada em 1719. Porém, o processo de oficialização do rossio nesta vila foi 

particularmente conturbado, havendo várias querelas entre os habitantes locais e a 

câmara. Quando a vila foi instituída muitas de suas terras já pertenciam a 

particulares, os quais não estavam dispostos a reconhecer o “direito de senhorio” 

da câmara. Segundo determinações régias os moradores que já estavam 

estabelecidos no local antes da formação dos rossios não deviam ficar obrigados a 

pagar os foros às câmaras. Isso abriu espaço para vários embates entre câmaras e 

posseiros, nos quais se discutia também qual seria a situação legal das terras 

minerais situadas dentro do perímetro estabelecido como rossio da vila. Tais 

conflitos eram resultado da superposição de dois tipos de estrutura fundiária – o 

rossio e as datas minerais. E essas concessões eram administradas por duas 

instituições diferentes: a Superintendência (órgão que cuidava da administração 

dos terrenos auríferos) e a Câmara.
107

  

Ainda naquele ano de 1716 a Câmara escreveu a  

Coroa informando que, querendo demarcar a sesmaria que o governador lhe havia 

concedido, alguns moradores locais foram se opor, alegando que tinham posse 

anterior daquelas terras.
108

 Diante disso, a Câmara pediu que o rei determinasse o 

que devia ser feito, e esses desentendimentos são os motivos que fizeram que a 

concessão e demarcação final da sesmaria do Senado só ocorresse efetivamente 

três anos depois.   

Outro complicador vinha da falta de marcos que pudessem deixar 

visíveis e incontestáveis os limites do rossio. Isso contribuiu para o surgimento de 

casos como os relatados anteriormente, em que era relativamente indefinido qual 

parte dos morros auríferos, situados nos arredores do perímetro urbano, fazia parte 

da sesmaria da vila e qual parte estava fora dessa repartição e podia sofrer as 

proibições estabelecidas por diversos bandos. Como vimos, a câmara da Vila do 

Carmo tentava tirar vantagem dessa confusão. E não somente essa, outras vilas 

das Minas Gerais tentaram tirar proveito disso. 

Diante das dificuldades em controlar os aforamentos, a câmara de 

Mariana, antes Vila do Carmo, solicitou, em meados do século XVIII, autorização 

junto ao rei para que pudesse estabelecer o tombo da sesmaria da referida vila, e 
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das propriedades nela incluídas, “por não ter toda a clareza precisa para a 

arrecadação dos foros, e estarem muitos chãos usurpados à mesma câmara”. A 

tarefa foi, então, realizada em 1752, pelo ouvidor Caetano da Costa Matoso. A 

Câmara buscou, com isso, revalidar os registros dos terrenos urbanos que já lhe 

haviam sido concedidos em sesmaria, mas isso, na prática, significou a 

composição de um novo perímetro urbano. Nos livros de tombo produzidos 

percebe-se que algumas povoações que até aquele momento haviam sido 

consideradas como arraiais do termo de Mariana passaram a ser classificadas 

como “subúrbios”, ou “arrebaldes”, de seu perímetro urbano. Foi o que ocorreu 

com os mencionados morros de Santana e Passagem, situados a cerca de três 

quilômetros da sede da cidade. Sendo incluídos nos limites da sesmaria, seus 

moradores se viram obrigados ao pagamento dos foros.
109

  

Se não houve oposição à demarcação da sesmaria da câmara, por outro 

lado, o levantamento dos terrenos que estariam incluídos nesse espaço suscitou 

reações. Temos notícia de um pleito em 1753. O capitão Manoel Cardoso Cruz, 

mesmo que já havia se desentendido com a Câmara na década de 1730, como 

apresentamos acima, enviou petição ao rei reclamando que, sendo ele dono de 

umas terras minerais contíguas à cidade de Mariana, os camaristas locais 

impediram a continuação de seus serviços, alegando que aquelas terras pertenciam 

à sesmaria do Senado. Temos indícios de que essas terras estavam localizadas na 

região do São Gonçalo.
110

 Segundo o capitão, ele as adquiriu por “títulos de 

compra descobertas” muito antes da fundação da vila que deu origem a cidade. Os 

camaristas, querendo aforar aquelas terras, teriam feito várias representações ao 

Conselho Ultramarino dizendo que naquelas terras não havia ouro, o que, segundo 

Manoel Cardoso, não era verdade.  De acordo com ele, naquelas terras não 

poderiam ser edificadas casas, e as já existentes deviam ser destruídas e seus 

donos “obrigados a receber o preço delas e larga-las [...] por privilégio e costume 

inveterado nas ditas Minas a respeito das terras minerais”.
111
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Porém, por fim, Manoel Cardoso argumenta que se o rei achasse 

necessário conceder as suas terras para a sesmaria da cidade, deveria lhe dar um 

“equivalente para a sua sustentação e da sua família”, com a mercê de um dos dois 

ofícios que então se achavam vagos – escrivão das execuções e tabelião.
112

 O 

capitão se baseava no procedimento utilizado com o descobridor Antônio Pereira 

Machado que recebeu o ofício de escrivão da câmara por ter cedido as terras em 

que foi edificada a vila. A Coroa, então, pediu o parecer da Câmara e ordenou que 

enquanto não se resolvesse o pleito as terras deveriam ser mantidas na posse de 

Manoel Cardoso.  

Os camaristas não negaram que ele era proprietário dessas terras, porém 

alegaram que elas estavam localizadas praticamente no meio da cidade de 

Mariana, do que resultaria muito prejuízo àquela povoação se fossem exploradas, 

podendo causar a submersão de muitos edifícios, com seus entulhos, inclusive da 

igreja matriz. E esse era o motivo que fazia a Câmara requerer aquelas terras, 

criticando que se dê preferência simplesmente à anterioridade dos títulos do dito 

capitão. Concluem dizendo que é justo que em troca das terras Manoel Cardoso 

recebesse o ofício requerido, donde se vê que o capital simbólico conferido aos 

primeiros descobridores das Minas ainda permanecia, de certa forma, em meados 

do século XVIII.
113

  

Desse modo, os envolvidos entendiam que o capitão Manoel Cardoso 

teria o direito de receber mercês, em troca de suas terras, por ser um morador 

muito antigo, tendo se estabelecido naquela paragem antes da fundação da vila, e 

ter sido um descobridor. Infelizmente não conhecemos o desfecho do caso, mas 

tudo leva a crer que foi isso o que aconteceu, a concessão das terras em troca de 

um ofício, pois por fim isso foi o que acabou sendo defendido por ambas as partes 

envolvidas – capitão Manoel Cardoso e Câmara. Além disso, a Coroa não devia se 

mostrar contra esse tipo de troca, pois tal procedimento já havia sido adotado 

outras vezes. 

No entanto, nas áreas centrais da cidade foram pouco consideráveis 

contestações como a relatada, número que ia aumentando à medida que se 

afastava do centro. É nos “arrebaldes” da área urbana, sobretudo no morro de 

Santana, que os moradores mais resistiram à ideia de se tornarem foreiros da 
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Câmara.
114

 Também em 1753 os camaristas da Vila do Carmo escreveram ao 

ouvidor-geral, Francisco Ângelo Leitão, reclamando que os moradores do morro 

de Santana haviam “pedido vista”, recusando-se a pagar o foro devido, e 

impedindo a conclusão do Tombo.
115

 Em resposta o ouvidor disse que os 

camaristas podiam seguir com a cobrança do foro, pois os ocupantes locais não 

usaram os meios a que tinham direito de reclamar antes de efetuada a medição das 

propriedades.
116

  

Voltando à questão da proibição das vendas nos morros auríferos, outro 

motivo alegado para se permitirem a construção delas nesses locais é o pagamento 

do donativo real, argumento utilizado tanto pelos requerentes quanto pela câmara 

ao conceder licenças. Em 1728, José Fernandes de Oliveira enviou pedido à 

câmara da Vila do Carmo para que pudesse ter sua venda no morro da Passagem. 

O pedido foi repassado a D. Lourenço de Almeida, então governador da capitania, 

com a seguinte argumentação dos camaristas:  

no dito Morro é proibido [...] por um bando de vossa excelência 

haver vendas a requerimento deste Senado sem embargo de que 

e das repetidas condenações que se tem feito as pessoas que no 

dito Morro tenham vendas ocultas nunca deixou de as haver não 

sendo possível averiguar-se os que as tem para serem 

executados pela pena do dito bando. Pelo que nos parece que 

sendo vossa excelência servido deve conceder ao suplicante e 

aos mais moradores do dito morro o poderem ter vendas abertas 

tirando licenças por este Senado.
117

 

 

A administração local, os senhores moradores e os libertos/libertas forros 

contribuíam para que os bandos publicados para os morros auríferos, com suas 

proibições e penas, não fossem cumpridos, precisando ser republicados várias 

vezes ao longo do século XVIII. O governador parece ter concordado, 

momentaneamente, com as súplicas dos camaristas e vendeiros e, em janeiro de 

1729, aqueles publicaram um edital alegando que Dom Lourenço havia revogado 

sua determinação que proibia as vendas no morro de Matacavalos, e estas 

poderiam ser ali estabelecidas, desde que com licença passada por aquele 
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senado.
118

 Mas essa ordem durou pouco, diante das reclamações feitas ao 

governador pelos mineradores locais em março do mesmo ano ela foi anulada e as 

vendas voltaram a ser proibidas naquela área. O governador ordenou ainda que 

todas as licenças concedidas fossem recolhidas e as vendas estabelecidas 

demolidas.
119

  

Os mineradores declararam que estavam tendo enormes prejuízos com as 

inumeráveis vendas que ali se estabeleceram com as licenças concedidas pela 

câmara da Vila do Carmo, por não receberem jornais de seus escravos, que os 

gastavam em cachaça e comestíveis. Além disso, segundo os querelantes, o 

consumo de aguardente levava muitos escravos a caírem nos buracos abertos para 

a extração aurífera, do que resultavam graves ferimentos. Por fim, alegam que a 

grande quantidade de ranchos ali estabelecidos estava os deixando sem terreno 

disponível, e livre, para a mineração e eles, como mineradores, “devem [...] por 

vossa excelência ser favorecidos pois de seu exercício resulta utilidade pública e 

da abundância das tavernas somente o particular”.
120

 Esse tipo de argumento era 

frequentemente utilizado pelos mineradores e deviam ser muito efetivos, pois as 

vendas acabaram por continuar proibidas nos vários morros auríferos das Minas 

(Matacavalos, Santana, Catas Altas e outros), mesmo diante das tentativas dos 

camaristas de persuadir o governador de suas utilidades, buscando alcançar seus 

próprios interesses. 

Com a intensificação da mineração, no final da década de 1720, os 

conflitos de jurisdição entre os guardas-mores, superintendentes e governadores se 

tornaram cada vez maiores. Esses conflitos, juntamente com os estabelecidos 

entre os mineradores, fizeram com que a mineração do ouro fosse se refazendo ao 

longo do século XVIII. O Regimento de 1702 não foi anulado completamente, 

mas se mostrava deficiente e, como viemos mostrando, as brechas deixadas por 

ele foram sendo preenchidas pelas práticas costumeiras, as quais eram construídas 

cotidianamente a partir das dificuldades e situações conflituosas enfrentadas pelos 

mineradores.
121
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Isso suscitou, na década de 1730, o debate em torno da necessidade de 

uma reforma geral no regimento de 1702. A questão foi discutida pelos membros 

do Conselho Ultramarino, que então decidiram que deveria ser feito um novo 

regimento. Porém, como isso demoraria, foi tomada uma medida mais imediata, e 

em 13 de maio de 1736 foi promulgado, pelo governador Gomes Freire de 

Andrada, um bando em aditamento ao regimento então em vigor.
122

 De acordo 

com Francisco Andrade, esse documento funcionou como uma tentativa do 

governo régio de reafirmar sua autoridade frente à nova realidade vivenciada na 

prática minerária na região das Minas. Com tal medida Gomes Freire pretendia 

“solucionar os impasses das minerações nos morros e refazer a hierarquia 

funcional entre os oficiais das minas”.
123

  

Nesse sentido, tal documento veio incorporar ao direito legal o que os 

mineradores já haviam estabelecido, em partes, como legítimo entre si. Em seu 5° 

artigo ficou determinado que se guardasse o regimento de 1702 “sobre a medição 

e datas nos córregos, e nos descobrimentos nas mais terras, se guarde o costume 

estabelecido nas minas, dando-se terras a proporção da pinta, fabricas, e serviços 

necessários para minerá-las”. Para os morros de Passagem, São Vicente, 

Congonhas, Água Limpa e Catas Altas ficaria valendo o estabelecido pelos 

bandos e portarias anteriormente analisados, “e que os outros se regulem pelos 

ditos bandos em casos semelhantes”. Acrescentava o governador, porém, “que 

descobrindo-se algum morro cuja riqueza ou formação mal segura necessitar de 

outra providência se deve dar parte ao governo como até agora se praticou”.
124

  

O grande aumento das explorações nos altos fez com que tal aditamento 

pretendesse aumentar o controle da Coroa sobre o uso da água, 7 artigos se 

dedicaram à racionalização desse uso, ficando estabelecido que a mineração tinha 

preferência sobre as demais atividades.
125

 Outra prática que já era comum, e ficou 
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regulamentada por esse documento, foi o fato de que, quando o superintendente se 

situasse em local muito distante, o guarda-mor poderia resolver os conflitos que 

surgissem entre os mineradores, a nível local, podendo também embargar os 

serviços até decisão superior. Também com relação à utilização de águas e 

madeiras para os serviços minerais ficou decidido que prevalecessem os 

procedimentos já costumeiros nas Minas.  

Esse aditamento, que deveria ser provisório, acabou se tornando 

definitivo, já que o novo regimento nunca foi criado. Tal documento também 

mostra, mais uma vez, como a legislação relativa à exploração aurífera costumava 

incorporar aquilo que aqueles que se dedicavam a atividade minerária, tanto 

mineradores quanto agentes da administração local, iam adotando em suas 

práticas cotidianas. Os conflitos que poderiam surgir se essas autoridades 

tentassem mudar completamente as práticas que já vinham sendo adotadas devem 

ter contribuído para tal incorporação. Podemos afirmar também que, tendo estado 

presente em tais conflitos, as reivindicações dos exploradores mais pobres foram 

levadas em conta ao se estabelecer, tanto costumeiramente quanto na legislação, 

como deveria se dar a exploração aurífera nos morros.  

  

1.5 Locais deixados à “exploração livre do povo” 

 

Não demorou a que, diante da falta de regulamentações para a 

distribuição de terras minerais nos morros, esses fossem sendo considerados, 

costumeiramente, enquanto realengos e livres à exploração de todos. Em nossa 

pesquisa encontramos um total de 15 morros auríferos considerados realengos ou 

que, pelo menos, tiveram alguma reivindicação para que assim o fossem, como é 

possível observar no mapa abaixo. Em anexo também trouxemos uma lista com 

mais informações sobre cada um desses morros. É importante ressaltar que esses 

foram os localizados na documentação consultada, mas é possível que na região 

estudada houvesse mais morros nessa condição. A maioria dos que foram 

deixados “livres à exploração de todos” estavam localizados nas áreas urbanas 

(cidades, vilas e povoações) ou ao seu redor.  
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Figura 2: Mapa dos Morros com serviços comuns 

 

 
Figura 3: Serras de Vila do Carmo/Mariana e Vila Rica.  

Fonte: VASCONCELOS, Salomão de. Breviário Histórico e Turístico da cidade de 

Mariana. Biblioteca Mineira de Cultura, 1947, p. 16.  
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No primeiro mapa apresentado é possível ver uma grande concentração 

dos altos realengos na região de Vila Rica (Ouro Preto) e Vila do Carmo/Mariana. 

Alguns desses, inclusive, estavam localizados em um mesmo conjunto de serras, 

como podemos observar no segundo mapa, de autoria de Salomão de 

Vasconcelos. Esse prolongamento das serras e a junção dos morros permitia 

confusões, ou aproveitamentos, como o que apresentamos anteriormente, quando 

a câmara de Mariana jogava com os nomes do Morro de Santana e do Morro de 

Passagem. Como vimos, a câmara tentou, por diversas vezes, persuadir o 

governador de que as vendas estabelecidas nos morros daquela região não 

estavam na parte incluída nos bandos proibitivos.  

A junção de morros e, algumas vezes, sobreposição de nomes, contribuía 

para o discurso construído pelos camaristas: quando o bando em questão fazia 

referência ao morro de Santana, a câmara alegava que as vendas estavam 

estabelecidas no morro de Passagem. Esse é apenas um exemplo, devem ter 

acontecido outros casos semelhantes. Essa sobreposição de nomes ocorria com os 

morros situados na região de Passagem, nos documentos aparecem os seguintes 

nomes: Morro de Matacavalos, Morro de Santo Antônio e Morro de Passagem. 

Esses, algumas vezes aparecem como locais diferentes, outras vezes as fontes 

utilizam tais termos como sinônimos, o que também dava margens para os 

discursos construídos para a exploração daqueles altos. 

Segundo Costa Porto, eram terras realengas aquelas que não podiam ser 

apropriadas por privados, através dos títulos de sesmarias, por serem de interesse 

da Coroa. Assim, não tendo sido dadas em concessão, continuavam na posse do 

rei. De acordo com o autor, não havia muita clareza sobre quais seriam os locais 

que assim deviam ser considerados, mas, no geral, o eram as margens dos rios 

navegáveis, os caminhos públicos, os matos com madeira de lei, dentre outros. 

Essas terras tinham essa condição não por força de lei, mas de costumes, e a 

denominação de realengas significava que eram do uso de todos, “confundidas as 

noções do coletivo com o interesse real”.
126

  

Também não podiam ser concedidas a particulares as terras de interesse 

de uma população local, como era o caso das terras do concelho ou rossio, 

reservadas ao senado da câmara quando uma povoação era elevada a vila. Nesse 
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caso, a repartição de terra “não podia, destinada que era ao uso comum, ser 

distribuída de sesmaria, ou a qualquer outro título, figurando como ‘bem 

público’”.
127

 Pelo menos em Minas Gerais convencionou-se chamar também esses 

locais, ou qualquer outro considerado de uso geral de seus habitantes, de realengo. 

Essas terras do concelho eram, geralmente, separadas em duas partes. Uma era 

dividida em parcelas e concedida aos habitantes interessados, que deviam pagar o 

foro à câmara. A outra parte era deixada ao uso comum dos moradores da vila, 

servindo para pastagens, plantações comunais, reserva de madeira, dentre outras 

coisas. Mas, de acordo com Cláudia Damasceno, e como já mencionado, naquela 

capitania “a distinção entre os terrenos comunais e os destinados a produzir rendas 

para a câmara nem sempre era muito clara”.
128

 

Nesse sentido, a instalação das vilas nas áreas mineradoras, e demarcação 

de seus respectivos rossios, deve ter sido mais um elemento que contribuiu para 

que a população local entendesse, ou reivindicasse, que os morros que ficavam no 

entorno daqueles aglomerados urbanos – muitos dos quais dentro da demarcação 

das terras do concelho – deviam ser de uso comum. Seus moradores 

possivelmente entendiam que, como assinalou Costa Porto, essas terras destinadas 

ao uso de todos não podiam ser concedidas a particulares por nenhum título, não 

considerando legítima ali a concessão de datas minerais.  

Por outro lado, como já demonstramos, quando da demarcação do rossio 

da vila, podia haver terras, em seu perímetro, já distribuídas em datas minerais. E 

nesses casos a superposição de dois tipos de estrutura fundiária – o rossio, ou 

sesmaria da vila, e as datas minerais – geraria conflitos entre os moradores e as 

câmaras. Essas últimas procurariam cobrar os foros a que tinham direito em suas 

terras, o que desagradaria os mineradores.
129

 Esse tipo de confusão já vinha desde 

o início da instituição de uma vila. Segundo Ângelo Carrara todas aquelas 

estabelecidas na primeira metade do século XIII receberam datas, São João Del 

Rei, por exemplo, teria recebido duas léguas em quadra, e Vila Rica uma légua. 

Essas unidades territoriais legitimariam a cobrança de foro pelas câmaras, 

                                                 
127

  PORTO, Costa. O sistema sesmarial no Brasil. Brasília: Editora da universidade de Brasília, p. 

129. 
128

 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas del rei: espaço e poder nas Minas 

setecentistas. Tradução Maria Juliana Gambogi Teixeira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. p. 

460. 
129

 Ibidem, p. 495-499.  



68 

 

levando, em alguns momentos, ao uso dos termos data e sesmaria sem 

distinção.
130

 

Em muitas das vilas mineiras foi marcante a indistinção entre os espaços 

de minerar e a ocupação urbana, o que deu origem a várias contendas entre os 

mineradores e a população local. As Câmaras de Vila do Carmo e vila de São 

João Del Rei promulgaram editais tentando coibir a ação dos faiscadores em seu 

perímetro urbano, como veremos no próximo capítulo. Já no final do século XVIII 

o ouvidor, estando em correição naquela primeira, fora informado dos abusos de 

aforamento na praia da vila do Carmo.  

O empenho dos habitantes em aforar áreas próximas ao ribeirão, 

enquanto grande parte das ruas destinadas aos edifícios e casas 

achavam-se ‘despovoadas’, constitui forte indício de que 

moradores, mesmo diante dos perigos das enchentes, estavam 

dispostos a permanecer próximos às águas frias do Carmo, onde 

havia possibilidade de se encontrar ouro misturado ao cascalho 

e onde estavam as águas necessárias para apurá-lo.
131

 

 

A procura por um foro nesse local poderia também significar uma forma de tentar 

burlar as exigências para se conseguir uma data mineral, conseguindo, por meio 

de outro título, uma parcela de terra onde o ouro poderia ser explorado.  

Já no período da instalação de Vila Rica, em 1711, os moradores locais 

recorreram ao governador Antonio de Albuquerque requerendo que os morros da 

vizinhança da vila fossem deixados para a faisqueira livre de seus escravos.
132

 O 

governador consentiu ao pedido, “ordenando aos guardas-mores que não dessem 

datas nos ditos morros, nem houvesse repartições e que qualquer que quisesse 

trabalhar neles adquirisse seu domínio por posse, e desta seria senhor para a lavrar 

e vender”.
133

 Segundo um relato anônimo de 1750, daquele período em diante o 

distrito de Vila Rica, e toda sua comarca, teria ficado conhecido como Minas 

Gerais, “por serem os seus morros realengos e gerais para todos”.
134

 Disso fica 
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claro que, ao longo do tempo, foi se tornando um costume que os morros situados 

nos arredores das vilas fossem deixados à “exploração livre de todos”. 

Para Francisco Andrade, tal medida do governador Antonio de 

Albuquerque pode ter sido uma tentativa de evitar as disputas e desentendimentos 

que se davam entre os mineradores ocupantes daquelas serras de Vila Rica pela 

posse das águas, componente essencial para a mineração nos altos.
135

 O 

adensamento da mineração nesses locais teria aumentado substancialmente essas 

disputas, já que não havia, até então, lei que regulasse a distribuição das águas ali. 

E era intenção do governador evitar qualquer tipo de disputa nos moldes do 

levante emboaba, ocorrido entre os anos de 1708 e 1709.  

A criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1709, com sua 

nomeação para governador, tinha o intuito de estabelecer um maior controle da 

Coroa na região e evitar novos confrontos entre a população local. Era intenção do 

governo régio manter a ordem entre seus vassalos, evitando os conflitos ou, 

quando eles ocorriam, tentando conciliar as partes, pois da manutenção dessa 

ordem dependia a instalação de um governo sistematizado e a cobrança do quinto 

sem maiores problemas. Nesse sentido, é crível que o governador tivesse atendido 

ao pedido dos habitantes de Vila Rica para que seus morros fossem deixados à 

“exploração livre de todos”, a fim de manter a ordem.  

Mas essa medida deve ter sido tomada mais no sentido de evitar que a 

população se colocasse contra a divisão de datas minerais a alguns particulares, 

algo que não devia ter ocorrido até aquele momento nos morros, do que por 

acreditar que o fato de não fazer tal divisão diminuiria as disputas pela posse das 

águas entre os exploradores. Pelo contrário, deixar a exploração livre deve ter 

adensado as contendas a respeito desse recurso tão importante à mineração nos 

morros, já que não se estabelecia uma lei para sua repartição. E isso seria algo que 

deveria ser acordado entre os próprios exploradores, no que os mais poderosos 

quase sempre sairiam vitoriosos. Agindo assim, o governador conseguiu evitar, 

pelo menos, um embate entre mineradores e os agentes régios, que poderia ter 

ocorrido se esses tentassem regular, à sua maneira e conforme o regimento de 

1702, a exploração naquelas serras. 
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Um bando do governador Dom Brás Baltasar da Silveira, estabelecido 

em 1714, corrobora essa hipótese de que naqueles primeiros anos de instalação da 

capitania de São Paulo e Minas do Ouro as decisões dos agentes régios, dentre 

essas aquelas relativas à regulamentação da exploração aurífera, procuravam levar 

em conta as reivindicações da população local. O que era feito na tentativa de 

evitar maiores contendas. Em 16 de fevereiro de 1714 o governador havia 

estabelecido que, havendo muitos moradores da Vila do Carmo que “possuíam 

datas minerais contra a forma disposta do Regimento”, todos os que tivessem 

terras minerais deveriam apresentar a carta de data ao guarda-mor geral Garcia 

Rodrigues Pais. 
136

  

A apresentação das cartas deveria ser feita no prazo máximo de 15 dias, e 

os que assim não o fizessem perderiam a posse de suas terras minerais. Porém, em 

bando posterior, datado de 20 de fevereiro do mesmo ano, o governador 

determinou que tal procedimento fosse anulado “por haver resoluto deferir para 

outro tempo esta diligencia”.
137

 Talvez tal decisão tenha sido tomada diante da 

dificuldade de se resolver em tão curto espaço de tempo algo que já vinha 

ocorrendo de maneira irregular há mais de uma década. Devemos também 

considerar a possibilidade de que os mineradores e a população local tenham se 

manifestado contra tal medida.  

Outra questão relevante é que essa tentativa de regulamentação, e 

posterior desistência, se deu apenas alguns meses após um levante de mineradores 

estabelecidos em um morro nas imediações da Vila do Carmo. O levante, que será 

relatado no último capítulo, havia ocorrido justamente porque o ouvidor, e 

superintendente, da comarca de Ouro Preto tentou repartir em datas o local que já 

vinha sendo explorado há algum tempo, sem divisão delas. Portanto, aquela 

determinação do governador podia fazer parte das medidas tomadas para 

resolução desse conflito ou, também, ser uma tentativa de evitar que ocorressem 

novas contendas nos mesmos moldes. De qualquer forma, parece que o 

governador optou por não enfrentar diretamente os mineradores.   

Luciano Figueiredo, ao analisar os protestos contra os impostos, mostra 

que nas duas primeiras décadas de ocupação das Minas as condições estruturais e 

políticas do aparato administrativo ainda não estavam ali completamente 
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estabelecidas. Era um momento em que a autoridade metropolitana precisava agir 

com cautela, e “as negociações então pareciam sempre ser favoráveis aos 

mineiros”.
138

 Parece ter sido algo nesse sentido que fez o governador voltar atrás 

em sua determinação, a qual pretendia regularizar a posse de terras auríferas na 

Vila do Carmo naquele ano de 1714. Verônica Campos mostra como Dom Brás 

Baltasar da Silveira foi hábil e soube utilizar todos os recursos para conter as 

tensões em Minas Gerais. E sua principal estratégia não foi as punições severas, 

mas sim o perdão, chegando a editar, em 1716, um bando perdoando todos os 

motins anteriores a esse ano. Assim, a autora conclui que aquele governador 

“mesmo obrigado a aplacar diversos motins, não se valeu de mecanismos mais 

violentos de repressão”.
139

 

Voltando à questão dos bens considerados realengos, temos que as 

Ordenações Filipinas – legislação em vigor a partir de 1603 em Portugal e suas 

possessões ultramarinas – estabeleciam que os veeiros e minas de ouro, prata, ou 

qualquer outro metal, eram patrimônio real.
140

 Porém, a Coroa não explorava as 

terras minerais diretamente, mas as cedia àqueles que o quisessem fazer. Assim, 

quando se descobria ouro nos rios, ribeiros, e margens próximas, esses deveriam 

ser repartidos em datas aos interessados na exploração, e o direito sobre a área a 

ser explorada ficava garantido ao requerente por meio da carta de data. Ao 

minerador cabia entregar à Coroa parte do ouro extraído, mediante o pagamento 

do quinto. 

No entanto, além dessas terras auríferas concedidas a particulares, havia 

aquelas que eram consideradas comum a todos, as quais continuavam sendo 

realengas, ou seja, propriedade real, por não haverem sido nelas concedidas cartas 

de data. Isso porque o fato de o local ser utilizado pelas pessoas não implicava, 

necessariamente, que ele deixasse de ser patrimônio da Coroa. Era o que as 

Ordenações estabeleciam, por exemplo, para o caso das estradas públicas e rios, 

que mesmo tendo seu uso “comum a toda gente, e ainda a todos os animais, 
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sempre a propriedade [...] fica no patrimônio real”.
141

 E isso deve ter sido mais um 

elemento que contribuiu para que as terras auríferas dos morros fossem 

entendidas, tradicionalmente, como de utilização pública, já que, inicialmente, não 

foram repartidas a particulares. Assim, nas terras consideradas realengas não eram 

feitas distribuição de datas minerais, a posse e a apropriação dependiam do 

serviço que se fazia no local – como desbarrancar a terra com o uso da água ou 

através de serviço braçal – e era reconhecida entre os próprios mineradores.
142

  

Outro fator que contribuiu para que se disseminasse a ideia de que os 

morros auríferos não deviam ser distribuídos em datas minerais era o 

entendimento, geralmente difundido, de que esses locais não eram de descobertos. 

Segundo o Manual do guarda-mor, descoberto significava “grande cópia de ouro 

descoberto em terras, que nunca foram possuídas, nem examinadas, nem 

concedidas, e que de novo se examinam e depois se repartem”. E aquele que 

encontrasse ouro em um local assim caracterizado devia manifestá-lo ao 

superintendente, que ordenaria ao guarda-mor que fosse realizar a repartição das 

terras minerais, de acordo com o estabelecido pelo regimento de 1702, ou seja, 

segundo a quantidade de escravos de cada minerador. Já para os locais que não 

fossem de descobertos, ou seja, que não apresentassem aquelas características, a 

divisão devia ser feita “à proporção da pinta, fábricas e serviços necessários para 

minerá-los”. 
143

  

Mas, como vimos, nos morros normalmente nem era efetuada a divisão 

em datas minerais, mantendo, porém, a prática de se considerar os serviços feitos 

como garantia do direito do minerador de explorar o local. Nas serras situadas nas 

proximidades das vilas e arraiais o fato de serem cercadas por povoações 

dificultava que o local fosse considerado um legítimo descoberto, pois alegava-se 

que já era conhecido. Além disso, segundo Francisco Andrade, os morros serem, 

nos primeiros anos do século XVIII, majoritariamente ocupados por homens 

pobres e forasteiros também impunha dificuldades para que fossem considerados 

novos descobertos. Esses agentes, normalmente, não eram reconhecidos pela 

Coroa como verdadeiro descobridor, pois para isso o pretendente precisava, além 
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de capital, provar sua boa condição moral e social, e era isso que lhe daria o 

direito de desfrutar dos prêmios e mercês concedidos aos descobridores.
144

   

Também foi prática disseminada costumeiramente o fato de as 

autoridades régias, normalmente, não dividirem em datas os descobertos de 

grande ajuntamento popular. O que deve ter sido feito a fim de se evitarem 

contendas com os exploradores, como já discutimos. E isso também mostra que os 

interesses dos exploradores com menores posses tinham de ser minimamente 

considerados. Por fim, podemos dizer que os próprios mineradores, em sua prática 

cotidiana, iam estabelecendo novas regras para a atividade de exploração 

minerária. Esses mineradores reinterpretavam o regimento de 1702 que, como já 

ressaltado, nada dizia sobre a mineração nos morros, atentando-se para as brechas 

deixadas por ele, em favor de seus próprios interesses. 
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Capítulo 2 – Povo miúdo e mineração: homens livres pobres, 

libertos e escravos faiscadores 
 

2.1 Homens livres pobres e libertos na mineração 

 

 

Como já ressaltado, com a descoberta das primeiras jazidas auríferas no 

que viria a se constituir as Minas Gerais, a legislação criada para regulamentar a 

prática exploratória pretendia excluir os não proprietários de escravos da partilha, 

por datas, das terras minerárias. Sendo assim, a posse ou não de escravos 

estabelecia a diferença entre ser minerador e faiscador àquela época. Aqueles que 

não possuíam escravos, pretendendo estabelecer-se nas Minas, mantinham 

relações com os poderosos senhores de escravos e ocupavam funções que, pelo 

menos inicialmente, não interessavam a esses: o plantio de roças, o pequeno 

comércio, a faiscação nas datas dos mineradores de lavras, a cata nas encostas das 

montanhas, entre outras atividades.
145

 As duas últimas ocupações são as que aqui 

mais nos interessam, e estiveram presentes na região por todo o século XVIII.  

De acordo Charles Boxer, muitos foram os brancos pobres ocupados na 

mineração, sendo geralmente chamados de faiscadores eles trabalhavam  

 

individualmente, ou em grupos pequenos, perambulavam pelo 

interior, garimpando, lavando e escavando, à procura de ouro 

em lugares remotos, raramente encontrando mais do que alguns 

grãos que pagassem seu pão cotidiano.
146

  

 

Roberto Borges Martins e Octávio Brito também defendem que a mineração 

praticada nas Minas colonial era rentável apenas nas lavras maiores, e que os 

faiscadores conseguiriam arrecadar muito pouco, cultivando um padrão de vida 

miserável.
147

 Porém, veremos que vários fatores contribuíram para que esses 

pobres que perambulavam em busca do ouro tivessem a possibilidade de amealhar 

quantias significativas. Dentre tais fatores podemos citar as diversas formas de 
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associações possíveis, o abandono de lavras auríferas, pelos grandes mineradores, 

sem que tivessem esgotado todo o ouro contido, e a mobilidade vivenciada por 

aqueles pequenos extratores, questões que serão tratadas mais detidamente no 

decorrer do capítulo. 

Negros, mestiços e índios participaram ativamente das empresas 

descobridoras e, muitas vezes, tiveram papel decisivo no encontro das jazidas 

preciosas.
148

 Porém, não eram reconhecidos como descobridores. Sendo excluídos 

da divisão das datas minerais nos ribeiros mais ricos, a esses agentes – sendo 

livres, escravos, ou forros – não era permitido chefiar empresas de descobrimento, 

nem ser nomeado descobridor. Para ser reconhecido como verdadeiro descobridor 

pela Coroa o pretendente devia se mostrar como um vassalo fiel, provando sua 

boa condição moral e social e a reputação de ter prática nos sertões.
149

  

Tal reconhecimento estabelecia a concessão de prêmios e mercês, 

seguindo a lógica do Antigo Regime, que utilizava essas mercês para premiar os 

bons vassalos e punir os que se desviassem do esperado pelo governo 

monárquico. Desse modo, mesmo que um daqueles entrantes pobres encontrasse 

ouro, em algum lugar onde antes não se tinha notícia, ele dificilmente seria 

reconhecido como descobridor, podendo desfrutar das vantagens que tal 

nomeação traria. Dentre elas estava receber uma data a mais do que os demais 

interessados no descoberto, pois recebia uma parcela de terra como descobridor e 

outra como explorador, e quase sempre ser nomeado guarda-mor local. No 

entanto, não foi incomum que negros e mestiços negociassem prêmios e 

recompensas com aqueles que tinham o prestígio social necessário para efetuarem 

descobertos, em troca da manifestação de tais achados. Essa era uma forma de 

negociação, do estabelecimento de acordos, entre poderosos e pobres, a partir de 

um mecanismo de trocas.
150

 

Desse modo, já naqueles primeiros anos de ocupação da região 

mineradora, aos homens pobres coube a exploração em ribeiros menos rendosos, a 

cata nas encostas das montanhas ou a lavagem da lama aurífera que sobrava dos 

serviços dos grandes mineradores. Podemos até cogitar a existência de uma certa 
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inversão das técnica mais utilizadas, com o avançar do século XVIII, entre os 

métodos extrativos utilizados pelos mineradores mais abastados e pelos pequenos 

exploradores. Nos primeiros anos de descobrimentos aqueles, ou seus escravos, 

utilizavam basicamente a bateia para extrair o ouro aluvial dos rios e ribeiros, 

enquanto esses últimos já começavam a buscar o ouro nas encostas mais baixas. 

Com o passar dos anos e o desenvolvimento de técnicas mais custosas, que como 

vimos começaria ainda na primeira década de ocupação da região, essas passariam 

a ser cada vez mais empregadas pelos grandes mineradores. Enquanto isso a 

faiscação, com poucos instrumentos, continuou sendo utilizada até o final do 

século XVIII e também no século seguinte, por escravos de mineradores menos 

abastados e por homens livres pobres e libertos. 

De acordo com Francisco Andrade, como já ressaltado, o fato de esses 

pequenos exploradores não serem reconhecidos como verdadeiros descobridores 

também dificultava a legitimação de novas manifestações auríferas nas serras, 

local majoritariamente ocupado por homens livres pobres e forasteiros.
151

 De fato, 

parece nos que na segunda década do século XVIII os descobridores já não eram 

mais aqueles grandes senhores de escravos das primeiras entradas, nem 

conservavam o mesmo status social. Isso fez com que a legislação viesse interferir 

a favor desses homens, a fim de que os novos achados continuassem, o que 

ocorreu no mesmo período em que vemos a tentativa de regulamentação da 

exploração dos morros. 

Em 1721 o governador Dom Lourenço de Almeida publicou um bando 

dizendo que as injustiças feitas aos descobridores estavam desestimulando novos 

descobrimentos. Seriam essas injustiças não se conceder aos mesmos as datas que 

lhe haviam sido prometidas pelo Regimento de 1702, e também repartir-se “as 

datas por pessoas poderosas e absolutas que em breves tempos se apoderam de 

quase toda a terra descoberta deixando fora dela aos mesmos descobridores”. 

Desse modo, vemos que nesse momento, quando as explorações já se faziam mais 

presentes nas serras, os descobridores já não eram mais as pessoas mais 

“poderosas e absolutas” das Minas.
152

  

                                                 
151

 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos e 

entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008. p. 41. 
152

 APM, Câmara Municipal de Mariana (CMM) 04, f. 73v.  



77 

 

No caso do ouro encontrado nas serras faz se presente um elemento a 

mais, temos visto que os morros considerados realengos e comum a todos eram 

geralmente aqueles situados nas vilas e seus arredores. Contribuía para isso a ideia 

comum de que esses achados, tendo se dado em locais já povoados, não tinham a 

grandiosidade e dificuldade dos tradicionais descobertos auríferos e, portanto, seu 

possível descobridor não devia ser agraciado com as mesmas mercês e 

reconhecimento de um descobridor nos moldes daqueles primeiros tempos. Isso 

fica claro em uma carta enviada, em 1772, pelos camaristas da vila de São João 

Del Rei ao governador da capitania. Aqueles defendiam que nos descobertos dos 

sertões os descobridores deveriam receber mais datas de terras do que as 

reservadas àqueles que encontravam ouro em outros locais, por terem tais 

descobridores que fazer despesas consideráveis e por em perigo a própria vida,  

 
o que não se observa em minas já povoadas e também se não 

deve entender em morros porque estes por bandos são livres 

para cada um neles trabalhar livremente enquanto se não 

demarcarem datas concedidas.
153

  

 

Tal interpretação já se fazia presente bem antes quando, em 1728, os 

representantes do Senado da Câmara da mesma vila escreveram ao governador 

Dom Lourenço de Almeida requerendo que os morros da mesma fossem deixados 

livres para o povo poder minerar. Eles estabeleceram bem quais eram esses 

morros: “não tão somente os morros desta vila como também a distância de uma 

légua no seu circuito”.
154

 Ou seja, as mesmas práticas costumeiras que 

estabeleciam que os morros seriam deixados livres à exploração de todos, também 

determinavam quais deveriam ser assim considerados. E isso tem estreita relação 

com o imaginário dos descobridores, e descobertos, dos primeiros anos de 

exploração das Minas Gerais. Era pensamento corrente que as serras situadas a 

uma certa distância das povoações estabelecidas ofereceriam dificuldades à busca 

do ouro e, portanto, deveriam oferecer recompensas à quem ali chegasse, sendo 

divididos em datas minerais. Podemos também cogitar a hipótese de que a 

distância de uma légua esteja relacionada com a área que fazia parte da sesmaria 

da vila, repartição onde as terras poderiam ser consideradas de uso comum. 
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Andar faiscando pelos locais considerados realengos era um costume 

praticado tanto por homens pobres quanto por senhores mais abastados, esses 

também podiam mandar seus cativos para faisqueiras. Aqueles primeiros 

concorriam com seu próprio trabalho ou com o de seus poucos escravos. O fato de 

ser algo já praticado desde os primeiros anos de ocupação das minas contribuiu 

para que as autoridades régias estabelecessem alguns morros como realengos, 

sendo deixados à “exploração livre do povo”.  

Os homens e mulheres pobres, que tinham a possibilidade de andarem 

faiscando pelos morros ou em locais já lavrados não teriam, sempre e 

necessariamente, possibilidades de lucro grandemente inferiores aos mineradores 

com maiores posses. E nem sempre também as técnicas empregadas por esses 

últimos teriam preferência sobre as utilizadas pelos faiscadores. É o que se 

depreende da analise de um documento do Códice Costa Matoso, ao qual já nos 

referimos anteriormente. Ao discutir o estilo de minerar nos morros de Mariana e 

Ouro Preto, o documento mostra que nesses a exploração feita por buracos, 

maiormente empregada pelos mais pobres, tinha preferência, no caso de estarem 

se atrapalhando, em relação àquela feita por meio da cata de talho aberto, a qual 

exigia o uso da água e grande investimento de capital, mais utilizada pelos 

grandes mineradores.
155

 O referido documento defende que 

[...] enquanto tirarem ouro [nos ditos buracos] não os devem as 

catas arruinar nem lançar fora, ainda que lhes impeça a 

continuação da cata, o que acabando de lavrar o dito buraco fica 

livre o impedimento para a continuação da cata.
156

 

E continua, falando que se houverem serviços de minas em local para 

onde a cata de talho aberto deva continuar, as escavações subterrâneas não devem 

servir de impedimento a sua continuação. De tal modo, podemos perceber que em 

se tratando da atividade minerária realizada nos morros, os serviços que exigiam 

menor investimento podiam ter preferência sobre os serviços mais custosos. 

Assim, percebemos como o direito costumeiro tinha influência sobre as técnicas 

minerais empregadas e como, se baseando nele, os pequenos exploradores, 

aqueles que não podiam arcar com grandes custos no estabelecimento de serviços 
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de extração mineral, podiam reservar para si um espaço de atuação na extração 

aurífera.  

Muitos autores afirmam que as técnicas de mineração adotadas no século 

XVIII eram precárias e que, por isso, os mineradores se dedicavam mais a 

exploração do ouro de aluvião do que ao ouro de beta. Charles Boxer chegou a 

dizer que a mineração subterrânea foi praticada algumas vezes em Minas Gerais 

colonial, mas não era comum, e que os portugueses eram bem mais atrasados que 

os espanhóis no que se refere as técnicas de mineração, não se podendo comparar 

as escavações aqui praticadas aos trabalhos do México ou alto Peru.
157

 Como bem 

demonstra Carolina Capanema, essa interpretação de que os mineradores do 

período colonial eram atrasados tecnológica e culturalmente é algo bastante 

recorrente ainda em nossos dias.
158

 

Porém, o documento citado permite perceber que quando havia no 

mesmo morro a exploração por meio de talho aberto, utilizada também para 

explorar o ouro aluvial depositado nas rochas mais superficiais, e a exploração por 

minas, a preferência era da primeira, só podendo essas ter continuidade se não 

atrapalhassem as catas. Sendo assim, o fato de os mineradores não se dedicarem à 

exploração do ouro fixado no interior das rochas não significa, necessariamente, 

que não conheciam técnicas para tal. Seguindo a racionalidade da época, a 

extração do ouro aluvial era considerada mais vantajosa, pois garantia lucros mais 

rápidos e representava riscos menores com relação ao capital investido. Além 
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disso, esse ouro era extremamente abundante quando dos primeiros descobertos. 

Desse modo, como bem mostram Marcondes e Costa, os mineradores do século 

XVIII não eram irracionais, antes agiam guiados pela dinâmica do sistema então 

vigente.
159

 E completam, mostrando que mesmo que, com o avançar desse século,  

estivessem presentes e disponíveis técnicas extrativas 

sofisticadas e conhecimentos mineralógicos apurados, seriam 

desprezados por sua desutilidade econômica, por não 

corresponderem ao quadro concreto em que se deram a 

ocupação, povoamento e exploração das Gerais.
160

 

 

Para além disso, é preciso considerar que a prática minerária não era 

guiada, e regulada, apenas pelos avanços técnicos e pela disponibilidade de 

capital, fatores culturais e político-jurídicos também davam ritmo aos 

agenciamentos da mineração. Como bem mostra Karl Polanyi, não são as razões 

econômicas, simplesmente, que determinam as ações dos indivíduos. A economia 

está imersa nas relações sociais.
161

 É errôneo pensar que a tecnologia ou a lógica 

econômica simplesmente impunha-se aos tratos das minas, os direitos constituídos 

costumeiramente no cotidiano da exploração contribuíam fortemente na 

ordenação da prática de extração.  

Importa ainda considerar até uma inversão: os condicionantes 

técnicos ou as razões econômicas, que parecem presidir os 

modos de minerar ao longo do século XVIII, foram comumente 

reféns das práticas costumeiras dos trabalhadores (livres, forros 

e escravos), e da administração consensual dos oficiais 

periféricos das minas.
162

 

 

As práticas minerárias devem ser consideradas, para além do lucro 

possível a partir de uma dimensão técnológica, como resultado da inter-relação 

entre os direitos dos exploradores, das técnicas empregadas e da lógica econômica 

característica do período colonial. Principalmente os direitos costumeiros, 

construídos no cotidiano das lavras, pelos diversos grupos sociais que ali 

trabalhavam, marcaram muito os rumos das atividades exploratórias nas Minas do 

século XVIII.  

Os fatores que determinam o predomínio do uso de 

determinados recursos técnicos em uma sociedade estão 
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vinculados não somente ao conhecimento disponível, mas 

também às circunstâncias locais de cunho social, político, 

econômico e relativas ao ambiente físico. Em Minas Gerais, a 

abundância de água nas regiões mineradoras permitiu a 

prerrogativa de seu uso sobre outras fontes de energia na 

exploração do ouro. Da mesma forma, naquela sociedade 

escravista o investimento em mão de obra escrava em 

detrimento do uso de máquinas muitas vezes era mais 

vantajoso. A própria estrutura fundiária da mineração baseava-

se na posse de escravos.
163

 

 

A administração dos agentes do governo colonial também dava sua 

contribuição ao ritmo daquela atividade, principalmente dos camaristas que, ao 

legislar sobre questões que faziam parte de sua jurisdição, acabavam por intervir 

nas decisões relativas à mineração. Isso ocorria, por exemplo, quando eles 

procuravam regular o abastecimento de água nas áreas urbanas, levando ao 

embargo de muitos serviços minerais acusados de estar atrapalhando esse 

fornecimento. Também nesse sentido, as câmaras reclamaram dos faiscadores que 

entupiam os córregos que passavam pelas vilas, e sujavam a água que servia para 

o uso dos moradores, como apontaremos mais à frente. 

A exploração do ouro pelos extratores menos abastados podia ser 

realizada individualmente ou em pequenos grupos. Quando ocorria a associação, 

ela podia contar com a participação de escravos, inclusive quilombolas, forros e 

homens livres pobres praticantes do mesmo serviço. A busca do ouro em conjunto 

por esses homens, ao contrário do que muitos autores afirmam, era uma tarefa que 

lhes exigia certo nível de organização. Domingos de Souza Ferreira e a preta forra 

Esperança de Souza se associaram para explorar o ouro, requerendo 12 datas de 

terras minerais na freguesia de São Sebastião, termo da Vila do Carmo, no ano de 

1740.
164

 Nesse mesmo ano Esperança requereu também a posse de umas sobras de 

água que vinham da roça do dito Domingos.
165

 Isso configura relações de 

exploração estabelecidas entre um homem livre, possivelmente pobre, e uma preta 

forra.  

Um ano depois, na freguesia do Sumidouro, termo daquela mesma vila, a 

preta forra Mariana da Silva requereu o registro de duas datas de terras minerais 
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“por lhe haver largado Manoel Francisco as ditas terras minerais e seus serviços 

como constava dos títulos que junto oferecia”.
166

 Não sabemos qual, mas o fato é 

que ambos tinham alguma relação, que nos parece de amizade ou afetiva, e essa 

relação envolvia a exploração do ouro. Escravos faiscadores, livres pobres e 

libertos buscavam o ouro também nos ribeiros e morros pouco explorados, em 

regiões afastadas dos núcleos mineradores.  

Se os libertos, os escravos ou os livres pobres que trilhavam o 

sertão permanecessem faiscando os cascalhos pouco 

promissores dos ribeiros, os trabalhos dos seus ajuntamentos 

eram admitidos pelos coloniais, ou mesmo protegidos por 

alguns agentes do governo. Mas tudo mudava de figura se a 

extração de ouro assumisse maior vulto.
167 

 

Se as explorações desses agentes mostrassem que havia quantidade de 

ouro considerável no local passava se, muitas vezes, à repartição de datas para os 

mineradores poderosos. Sendo assim, a alternativa que lhes restava era se arranjar 

com esses últimos para continuar fazendo as suas catas. Em 1754 o capitão 

Silvestre Vieira de Macedo requereu carta de 30 datas de terras minerais na 

freguesia de São José da Barra Longa, no termo de Mariana, em uma faisqueira 

achada por “um seu escravo fugido há muitos anos”.
168

 Aqui levantamos um 

questionamento, será que esse escravo estava mesmo fugido, ou andava faiscando 

com consentimento de seu senhor, mas perdeu sua relativa liberdade de buscar o 

ouro livremente quando encontrou um descoberto de vulto?!  

É certo que da atividade de faiscar o ouro aleatoriamente pelas áreas 

mineradoras muitas vezes podia resultar algum descoberto, e negros, mestiços e 

brancos pobres não hesitavam em reagir a situações consideradas, por eles 

mesmos, injustas como, por exemplo, a concessão de datas minerais, nos locais 

por eles explorados, aos senhores poderosos donos de escravos.
169

 No entanto, 

como temos afirmado, a convivência entre pobres e senhores de escravos nos 

morros das Minas podia ser permeada também por acordos. Diante de um achado 

aurífero àquele agente destituído de capital também restava a alternativa de fazer 
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um acordo com os senhores poderosos para que pudesse continuar explorando o 

local, ou fosse beneficiado de alguma forma por informar onde havia se dado o 

achado. Podemos cogitar a possibilidade de que tenha ocorrido um acordo, nesse 

sentido, entre o referido Silvestre Vieira e seu “escravo fugido”. 

Com relação aos morros, é preciso observar que poucos seriam aqueles 

que poderiam arcar com os custos vultosos do estabelecimento de serviços de 

canalização da água, necessários para conduzi-la até os altos onde seria feita a 

exploração a talho aberto. Sendo assim, apenas o fato de ser realengo, e de uso 

comum, não garantia as mesmas possibilidades e condições a todos que buscavam 

explorar esses espaços. O método citado era muito buscado para a lavra do ouro 

nesses lugares, por permitir maiores lucros do que a exploração feita por buracos, 

mais nem todos tinham o capital necessário para empregá-lo.
170

  

Os homens pobres tinham um espaço de atuação maior nos altos no 

período das chuvas - de outubro a março -, quando poderiam ter acesso as águas 

mesmo sem efetuar custosos serviços de canalização. No entanto, não seria fácil 

garantir seu espaço já que no período chuvoso ficava inviável a exploração 

aurífera nos leitos dos rios e margens próximas, fazendo com que, possivelmente, 

o contingente de pessoas que procuravam a exploração nas montanhas 

aumentasse. E dentre esse grande contingente a vantagem estaria quase sempre do 

lado dos mais poderosos, que se apropriariam mais facilmente das águas. Porém, 

ainda restava àqueles despossuídos a possibilidade de minerar através de serviços 

de buracos.
171

 

As chuvas parecem ter facilitado a atividade dos homens pobres, que se 

dedicavam à mineração, na vila de São João Del Rei. Ali, segundo Tavares de 

Brito, havia minas que davam grandes lucros e eram de difícil exploração, não 

estando ao alcance de todos “senão no verão, de cujas enxurradas se aproveitam, 

indo os negros à gandaia, ao que se chamam faisqueiras [...] e no tempo seco 

perece o comum e somente lucram alguns particulares com força de 
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escravos.”
172

Os pequenos exploradores podiam ainda explorar as áreas de rejeito, 

se aproveitando da massa contendo ouro que era arrastada, das grandes lavras, 

pelas chuvas. Eschwege afirma que a areia que sobrava dessas lavras servia de 

meio de vida para muitos negros pobres.
173

 

Feitas as devidas considerações, encontramos alguns homens livres 

pobres ou libertos que conseguiram alcançar algum lucro com a exploração do 

ouro. O preto forro Antonio Alves comprou, em 1742, todos os serviços de terras 

e águas minerais de Manoel Fernandes de Aguiar, que consistiam em 5 datas.
174

 

Na freguesia do Sumidouro, termo de Mariana, a preta forra Maria dos Santos 

declarou, em 1745, que vivia de minerar com seus escravos e, por isso, pedia o 

registro de 5 datas de terras devolutas que estavam localizadas “dentro de sua 

própria fazenda”.
175

 Nessa mesma freguesia, em 1753 foi a vez da forra Maria 

Teixeira requerer ao guarda-mor do distrito, Maximiano de Oliveira Leite, o 

registro de suas terras minerais, declarando que 

 

como a dita paragem se acha com limitado córrego devoluto, 

lavra velha onde a suplicante trabalha desde o tempo que é 

moradora com o seu serviço de talho aberto e como a suplicante 

é mulher pobre viúva com seus filhos e dois escravos que 

possui e deseja viver honradamente e sossegada livre de 

contendas por cuja razão pede a V.M. seja servido conceder lhe 

seis datas de terras minerais.
176

 

  

Aqui temos o caso de uma preta forra explorando o ouro com uma técnica que 

exigia um bom investimento de capital, o talho aberto. Também no Sumidouro 

foram concedidas oito datas de terras minerais ao preto forro Pedro de Melo e 5 a 

preta forra Rosa Monteiro.
177

 É interessante observar que a quantidade de terras 

minerais requeridas pelos forros que encontramos variava sempre entre 5 e 10 

datas.  

Além dos morros, eram ainda consideradas realengas todas as lavras 

abandonadas ou já lavradas por antigos exploradores, tanto nas serras quanto nos 
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rios e ribeiros. Não era difícil encontrar uma lavra deixada com algum ouro ainda 

passível de exploração, ou áreas já lavradas que ainda pudessem trazer algum 

rendimento, devido à grande mobilidade daqueles que se dedicavam a exploração 

do ouro de aluvião. A lógica político-econômica do mercantilismo, vigente no 

período aqui em questão, ensinava que se buscasse o maior lucro possível no menor 

tempo. Porém, como já apontamos, essa exploração rápida e superficial não pode 

ser atribuída à falta de conhecimento técnico dos mineradores. 

Quando o rendimento de uma lavra começava a cair o minerador preferia 

requerer uma nova data mineral, em outra paragem, do que investir em trabalhos 

mais custosos para exploração do ouro subterrâneo. Explorar o ouro mais fácil, 

superficialmente, e em seguida lançar se a novos descobrimentos era uma estratégia 

utilizada por eles, o que lhes permitia explorar um maior número de datas a um 

menor custo.
178

Além disso, em se tratando de jazidas de ouro aluvial, o rendimento 

era menor quando se lavrava o mesmo local várias vezes. Portanto, a racionalidade 

dos mineradores e a composição de um direito costumeiro, que lhes deu grande 

mobilidade nos primeiros anos de ocupação das Minas, ao abandonarem as lavras já 

lavradas assim que seu rendimento começava a cair, possibilitou também um 

espaço de atuação para os homens pobres na exploração do ouro. Dessa forma, 

nesses locais, abandonados antes que tivessem esgotado todo o ouro contido, os 

livres pobres e libertos podiam conseguir extrair uma quantidade de ouro 

considerável.  

Seguindo essa lógica, quando os camaristas da Vila de São João Del Rei 

requereram, em carta ao governador Dom Lourenço de Almeida, que o morro 

daquela vila fosse deixado livre ao povo, eles também pediram que “no dito morro 

se possa faiscar livremente e se não impeça faiscar nos desmontes e lavras 

velhas”.
179

 Ou seja, se tornou um costume nas Minas que qualquer pessoa pudesse 

faiscar nos desmontes, que carregavam a lama aurífera que sobrava das grandes 

lavras, e nas lavras já exploradas, as ditas “lavras velhas”. Os senhores donos de 

poucos cativos, sendo excluídos da partilha dos descobertos mais rendosos, 

deixavam seus escravos trabalhando como jornaleiros, para tentarem a sorte nas 
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brechas das lavras alheias. Alguns escravos também faziam seus próprios acordos 

de trabalho com mineradores. De acordo com Andréa Lisly, 

além da esperança de encontrar ouro nas lavras já abandonadas 

pelos mineradores principais ou nos resíduos da lavagem do 

cascalho chamados “desmonte”, restavam ao minerador menos 

provido as itaipavas “que são aquelas paragens em que os rios 

correm mais espraiados por cima dos cascalhos, com menos 

fundo de suas correntes” e onde os negros iam à “gandaia”, termo 

com o qual se designavam as pessoas sem ofício que viviam de 

faiscar.
180

 

 

Também segundo Francisco Andrade o trabalho de faiscar, realizado por 

aqueles que eram excluídos da repartição de datas nos rios e ribeiros de grande 

rendimento, passou a ser conhecido como “gandaia”. Os negros gandaieiros 

trabalhavam em conjunto, podendo também se juntar aos brancos pobres, e a 

atividade por eles realizada não deve ser entendida como um mero ajuntamento de 

negros trabalhando desordenadamente, como transparece nas reclamações das 

autoridades coloniais. “Ela provavelmente compreendia certa organização das 

ocupações, conforme as fases da separação do material aurífero, do transporte nos 

carumbés e da lavagem ou apuração nas bateias, num alentado ritmo de 

trabalho”.
181

  

De acordo com Miran Latif, a faiscação dos homens pobres manteve-se 

intensa mesmo na segunda metade do século XVIII, quando a produção aurífera já 

havia perdido seu vigor, porque muitos deles prefeririam buscar livremente o ouro, 

ainda que com pouco êxito, do que entregar-se ao trabalho assalariado.
182

 Ainda 

que essa versão deva ser questionada, sabemos que a atividade perdurou sim à 

diminuição da produtividade das lavras auríferas, contribuindo para manter o fluxo 

da produção em níveis tributáveis. 
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2.2 Negros faiscadores: as duas faces de uma mobilidade espacial e social 

 

Em meio às desigualdades que marcaram as explorações auríferas, a 

faiscação foi uma alternativa para aqueles que, encontrando se a margem neste 

espaço social, forjaram papeis de destaque na economia minerária. Na prática, 

muitos escravos faiscadores recebiam dos senhores o direito de andarem faiscando 

pelas áreas já lavradas de suas propriedades, pelas lavras abandonadas, tanto nos 

ribeiros quanto nos morros, ou nas áreas consideradas realengas ou comum a todos. 

Em troca, deveriam entregar ao senhor uma parcela do ouro extraído, o que 

consistia no pagamento do jornal, podendo ficar com o restante. Dessa forma, 

muitos escravos conseguiram acumular algum pecúlio, o qual poderia ser utilizado 

para pagar sua alforria aos poucos, através da coartação. Esse sistema consiste, 

basicamente, na alforria cujo pagamento é feito a prazo. Esses escravos podiam 

inclusive acumular bens, já que a posse dos mesmos não era vedada aos escravos 

jornaleiros. 

Os coartados ficavam, geralmente, desobrigados de pagar os jornais aos 

senhores durante o período de vigência do contrato de coartação. Nesse tempo não 

entregavam um valor ao fim da jornada de trabalho, mas, normalmente, um valor 

fixo anual. Durante esse período os cativos tinham assegurado, por meio da “carta 

de corte”, o direito de perambularem por certo espaço, com limite as vezes 

definidos nessas cartas, em busca de algum ganho para seu sustento e para o 

acúmulo do pecúlio necessário à quitação das parcelas de sua autocompra. 

Sabemos que a faiscação, inclusive nos morros, foi uma das atividades a que esses 

escravos recorreram para isso.  Considerando que a historiografia tem mostrado 

que nas Minas a população de forros foi bastante expressiva, e que uma 

porcentagem significativa daqueles negros que alcançavam a liberdade o faziam 

por meio da coartação, pode se perceber a importância dessa prática.
183

  

Esse costume de deixar os escravos andarem faiscando pelas vilas era 

algo praticado pelos senhores desde os primeiros anos de ocupação das Minas. O 
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qual era buscado tanto pelos homens pobres com poucos cativos que não 

possuíam lavras próprias, quanto pelos senhores mineradores, ou senhores que se 

dedicavam a outras atividades, mas procuravam algum ganho extra, mandando 

alguns de seus escravos para faisqueiras. Segundo Flávia Reis, de acordo com a 

vontade de seu proprietário o escravo faiscador podia se dedicar a essa atividade 

durante todo o ano ou apenas em determinados períodos, quando os serviços em 

que eram normalmente empregados estivessem paralisados por determinado 

motivo. Esse trabalho de busca do ouro podia ser alternado com outras atividades, 

como os serviços domésticos ou de roças.
184

  

Essa prática de andar faiscando era vantajosa para ambas as partes: para 

o senhor, porque não tinha que arcar com o sustento do escravo e recebia um 

jornal semanal, e para o escravo, que gozava de certa liberdade de ação e ainda 

podia acumular algum pecúlio. No trabalho a jornal  

o senhor podia controlar o resultado do trabalho do escravo, 

mas este decidia onde, como e com quem trabalhar. Ao lado dos 

libertos, os escravos africanos organizavam autonomamente sua 

inserção no mercado de trabalho.
185

 

 

Em 1752, André Rodrigues Durão firmou acordo com Francisco Pereira 

Lopes para poder faiscar em suas terras, na freguesia do Inficionado, no termo de 

Mariana, e para lá mandou um escravo seu de nome Abaeté. De acordo com José 

Luis Maio esse negro, por não poder realizar o serviço sozinho, chamou dois 

escravos seus para o ajudarem, prometendo lhes um jornal. Abaeté, ao apurar o 

ouro explorado, pagava o jornal aos cativos que trazia junto no serviço, e 

entregava o restante do metal extraído a seu senhor. Ainda segundo José Maio, 

André Rodrigues, desconfiando que Abaeté estava extraviando o ouro amealhado, 

foi assistir a última apuração feita, e levou consigo todo o metal extraído, 

deixando de pagar o jornal dos demais escravos que trabalhavam junto com o seu. 

O valor desse jornal havia sido estabelecido em uma oitava de ouro por semana.
186

   

André Rodrigues Durão, porém, negou essa versão. Disse que havia 

mandado seus escravos para aquele serviço junto com os de outros senhores, com 
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quem havia estabelecido negociação, e que nunca aceitou os negros do dito José 

Maio, quando esse veio lhes oferecer, por já ter gente suficiente para o serviço. 

Porém, sendo os escravos de José Maio conhecidos dos seus, esses permitiram 

que aqueles trabalhassem no mesmo serviço, sem o consentimento dele André 

Rodrigues, e sem estipularem um jornal. E para que os mesmos escravos 

pudessem levar o jornal a José Maio haviam recebido, “como era costume”, uma 

parcela de terra separada para lavrarem e apurarem o ouro fora da canoa.
187

 Ou 

seja, a apuração do ouro extraído era feita sem a supervisão dos escravos de André 

Rodrigues. Esse concluiu sua fala afirmando que se os cativos de José Maio não 

lhe entregavam o jornal, esse deveria culpar somente aos mesmos.
188

 

Independente da versão que esteja correta, o importante é perceber que 

escravos de senhores diferentes haviam feito um acordo para a exploração do 

ouro, sem a participação de seus donos. Isso só era possível devido à autonomia 

que tais cativos experimentavam naquele serviço mineral, trabalhando longe das 

vistas de seus senhores e, ao que tudo indica, sem a supervisão de um feitor, pois 

era o escravo Abaeté o encarregado de inspecionar o serviço, onde também 

trabalhava. Além disso, tal autonomia não chegou a ser questionada por André 

Rodrigues e José Maio, aquele em nenhum momento repreendeu o fato de seu 

escravo Abaeté ter aceitado no serviço cativos de terceiros, sem o seu 

conhecimento, apenas afirmou que ele não tinha responsabilidade sob a apuração 

do ouro explorado por tais negros. 

Quando o escravo saia a jornal, ou ia faiscar o ouro longe das 

propriedades de seu senhor, esse não se preocupava muito com o controle direto 

do cativo, eles gozavam de uma mobilidade bem maior do que os escravos que 

trabalhavam nas lavouras ou em lavras fixas, com serviço estabelecido.  

Devido ao próprio esquema de trabalho, os escravos de ganho 

usufruíam de grande liberdade e passavam a maior parte do 

tempo longe dos olhos do senhor. Alguns chegavam a morar 

sozinhos, levando uma vida de “liberdade” no cativeiro.
189
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Muitos autores, inclusive, defendem que a atividade minerária, por si só, 

possibilitava aos cativos um grau de “liberdade” relativamente maior do que as 

demais atividades econômicas coloniais. Nem sempre os escravos mineradores 

trabalhavam sob o chicote de um feitor, como era mais comum em atividades 

como, por exemplo, nas grandes lavouras. Os senhores precisavam contar com sua 

cooperação para os achados auríferos e também para o sucesso da extração, e os 

escravos souberam se aproveitar disso. Daí a oferta de recompensas pelas 

manifestações, que no caso dos diamantes chegava à concessão da alforria.
190

 

Muitos senhores consentiam que, depois de apurada uma certa quantidade de 

ouro, os escravos trabalhassem o resto do dia em proveito próprio. Outros 

estabeleciam períodos específicos em que os cativos poderiam minerar para si 

mesmos. 

Alguns estudiosos defendem que o fato de os escravos faiscadores 

andarem buscando o metal precioso livremente, sem supervisão de um feitor ou 

senhor, facilitou as tentativas de fuga na região mineradora. Para eles, a 

mobilidade e autonomia experimentada pelos faiscadores teria levado à grande 

constituição de quilombos nas áreas de mineração.
191

 Esses autores, 

provavelmente, seguem a interpretação negativa que os agentes dos governos 

régio e local, os senhores de escravos e a documentação oficial da época passam a 

respeito da mobilidade e autonomia com que os escravos faiscadores andavam em 

busca do ouro. Fazem parte dessa documentação oficial as cartas trocadas entre 

governadores e oficiais das câmaras e os bandos e provisões que procuraram 

regular questões no âmbito local. Essas fontes traduzem os discursos daqueles 

agentes do governo e senhores de escravos.  

Russell-Wood observa que a grande quantidade de escravos sem uma 

supervisão adequada, que havia ao redor das áreas urbanas, gerava um intenso 

risco de revoltas. O que seria agravado pela grande mobilidade dos que atuavam 

como faiscadores e que, na visão do autor, eram uma ameaça constante a lei e a 
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ordem.
192

 Porém, para o escravo essa prática de andar livremente em busca do 

ouro podia ser vantajosa, e não necessariamente o incitaria à fuga. Além disso, 

como bem demonstra Marcia Amantino, a vida nos quilombos podia não ser a 

opção mais interessante para todos os escravos, as vezes essa se mostrava muito 

dura devido à instabilidade vivida e ao risco sempre presente de recaptura e 

repreensão. Prova de que os quilombos não eram buscados por todos os cativos 

que tinham a “oportunidade” da fuga é que em alguns deles existiu a prática de 

raptarem escravos para comporem seu contingente.
193

  

O fato é que a autonomia dada aos escravos faiscadores podia incomodar 

muitas pessoas. Segundo Antonil, também era comum os senhores deixarem seus 

escravos se dedicarem as faisqueiras nos domingos e dias santos, ou nas últimas 

horas do dia.
194

 Apresentamos um caso que ilustra bem essa prática. Em 1735 

Manoel da Costa Muniz acusou Guilherme Fixer de ter “dado pancadas” em seu 

escravo de nome Alexandre, enquanto esse andava faiscando em local já 

lavrado,em um córrego da propriedade que tinham em sociedade no termo da Vila 

do Carmo, em local conhecido como Gualacho do Sul. Em sua defesa, Guilherme 

Fixer alegou que na referida sociedade eles costumavam usar a água do córrego 

para minerar durante o dia, “tapando-a a noite”, prática que era comum para que 

durante o dia houvesse maior volume de água disponível para o serviço. Nos dias 

santos utilizavam a mesma água para mover os moinhos de milho. Porém, em um 

domingo Guilherme Fixer foi informado, por um de seus feitores, que seu moinho 

estava parado. Para resolver esse problema, ele foi tapar umas sobras de água de 

Francisco Lobo da Gama, para que se juntassem as suas e fizessem o moinho 

funcionar.
195

  

Fixer continua, dizendo que chegando ao local achou o negro Alexandre 

faiscando e lhe perguntou por que o mesmo abrira a dita água, ao que esse 

respondeu que trabalhava com água de seu senhor, Manoel da Costa Muniz. 

Porém, Guilherme Fixer afirma que isso não é verdade, por ser aquela água sobra 

de Francisco Lobo da Gama. Além disso, era dia santo, dia em que a água não 
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devia ser utilizada no serviço mineral, e tinha ele réu “vinte e sete pessoas que 

sustentar, que estavam em primeiro lugar que a faisqueira dos negros”.
196

  

Ainda segundo Guilherme Fixer, fora o escravo quem o agrediu primeiro 

e ele só teria agido em sua legítima defesa. Por sua vez, Manoel da Costa Muniz, 

replicando, disse que a água com que seu negro faiscava era da sociedade e por 

isso não tinha Guilherme Fixer o direito de usá-la em um moinho que era só seu, e 

não da propriedade que ambos tinham em conjunto, sem o consentimento dele 

reclamante. Na instância do juizado da Vila do Carmo Guilherme Fixer foi 

considerado culpado e condenado. Porém, seguindo com apelação a Ouvidoria 

Geral de Vila Rica o réu foi absolvido, sentença essa que se manteve mesmo 

tendo o autor seguido com apelação para o Tribunal da Relação da Bahia.  

O importante a perceber, por meio desse conflito, é que o escravo 

Alexandre devia ter do seu senhor, Manoel da Costa Moniz, o direito de faiscar 

pela propriedade nos locais já lavrados e durante os dias santos, como afirmou 

Antonil, já que a contenda ocorreu em um domingo. Provavelmente o ouro 

extraído com essa atividade ficava para o próprio escravo, pois Guilherme Fixer 

afirmou que o sustento de sua família era mais importante que “a faisqueira dos 

ditos negros”, dando a entender que o ouro amealhado com a faiscação não ia para 

as contas da sociedade. Concluindo, mesmo que Guilherme Fixer tenha reclamado 

do fato de o negro Alexandre estar atrapalhando o funcionamento do moinho com 

sua faisqueira, a faiscação em si não chegou a ser questionada. Buscar o ouro nas 

partes da propriedade já exploradas, ou nos dias de descanso dos escravos, devia 

ser uma prática amplamente aceita pelos sócios.  

Por outro lado, quando os senhores mandavam seus escravos faiscarem 

em locais fora de suas propriedades, estabeleciam que uma parte do ouro extraído, 

provavelmente a maior parte, lhes fosse entregue. Pensamos, inclusive, que para 

alguns mineradores, e em algumas regiões e circunstâncias, deixar seus escravos 

faiscando livremente pelos locais realengos e “comum a todos” significasse 

possibilidades de lucros maiores do que requerer uma data de terra aurífera. Isso 

podia ocorrer, por exemplo, quando a pinta do ouro no local não se mostrava 

muito rica, não justificando a instalação de serviços dispendiosos. Concluímos 

que havia diferenças significativas entre os escravos de lavras, com serviços 
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estabelecidos e demarcados por carta de data, e os escravos faiscadores. A maior 

mobilidade desses últimos foi o fator preponderante que lhes ofereceu uma boa 

possibilidade de lucro, já que a recorrência do ouro, e a maior ou menor 

rentabilidade de uma área extrativa, era algo que se dava, de certa forma, ao 

acaso. É certo que os exploradores do ouro faziam experiências para avaliar o 

rendimento de uma área, mas essa previsão não era exata, e podia ou não se 

confirmar.  

Tal diferença é evidenciada em um embate judicial ocorrido em 1730, 

nas proximidades da Vila do Carmo. André Barbosa e Gregório Ribeiro haviam 

estabelecido uma associação em serviço mineral, e esse mandou seus escravos 

para explorarem nas lavras daquele. Depois de iniciada a exploração, Gregório 

acusou André de ter colocado dois escravos seus “a faiscar no precioso da melhor 

parede ou pinta que se descobria”. Mesmo sendo André o proprietário da lavra, 

não parecia legítimo para Gregório que faiscadores pudessem explorar livremente 

pelo local onde haviam feito um acordo para a extração aurífera, enquanto seus 

escravos, e os dos demais concorrentes, buscavam o ouro em uma extensão de 

terra demarcada e limitada. E Gregório Ribeiro completa a acusação dizendo que  

em qualquer lavra aonde trabalham cinquenta e sessenta negros, 

metendo dois a faiscar na cata com liberdade por toda ela, tiram 

esses, tanto, e as vezes mais ouro, de que com toda a outra 

gente se lavra cada dia [...] principalmente quando o ouro não 

corre geral com igualdade.
197

   

 

De acordo com o acusante, enquanto a quantia total de ouro amealhada 

no dito serviço, em que trabalhavam mais de 40 escravos, foi de 707 oitavas, 

apenas os dois negros faiscadores teriam arrecadado cerca de 300 oitavas de ouro. 

Mesmo considerando que tal afirmação pode ter sido exagerada, devido mesmo à 

finalidade de tal documento, que tinha como princípio tentar convencer o juiz da 

causa defendida, percebemos que os faiscadores incomodavam, por conseguir 

uma boa arrecadação. A faiscação e a mobilidade dos escravos (jornaleiros) ou 

dos libertos faiscadores eram bastante eficientes e lucrativas, tendo em vista a 

incerteza na prática de previsão dos rendimentos e a competição entre os 

exploradores que seguiam dois usos de extração, lavras e faisqueiras, ambos 

lastreados nos direitos geralmente reconhecidos. 
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Um dos inúmeros bandos e editais publicados para proibir as vendas, e 

negras de tabuleiro, nas áreas de exploração demonstram que a sociedade mineira 

setecentista reconhecia que havia a diferença aqui relatada. Em edital de 1733 se 

diz que essas negras venderas perturbavam os negros das lavras, e também os das 

faisqueiras, o que não era a mesma coisa.
198

  

Como vimos, para Russell-Wood o grau de “liberdade” experimentado 

pelos escravos em Minas Gerais do século XVIII foi determinado pelos diferentes 

métodos de exploração aurífera empregados. Nas lavras os escravos trabalhavam 

em uma área restrita, e geralmente estavam sob a supervisão direta de um feitor. 

Já os escravos faiscadores gozavam de uma “liberdade” física grande e tinham os 

meios, as oportunidades e a motivação para comprar sua carta de alforria.
199

 Caio 

Prado Junior também estabelece as diferenças, argumentando que lavras ou 

faisqueiras não eram apenas métodos de exploração do ouro, mas também formas 

de organização diferenciadas. De acordo com o autor 

as lavras são estabelecimentos fixos que dispõem de algum 

aparelhamento, e onde sob direção única e trabalhando em 

conjunto reúnem-se vários trabalhadores cujo número pode ir 

desde uns poucos até várias dezenas. [...] Já a faiscação era 

realizada por indivíduos isolados que não empregavam senão a 

bateia, o carumbé e umas poucas ferramentas. Em regra não se 

fixam num ponto determinado, como na lavra: são móveis e 

nômades, indo catar o ouro indiferentemente neste ou naquele 

lugar não ocupado por outro. Reúnem-se às vezes em grande 

número num mesmo ponto franqueado a todos, como se dá em 

alguns distritos de Vila Rica; porém cada qual trabalha por si e 

isoladamente. Parte é livre, faiscando por conta própria; outros 

são escravos, aos quais os senhores fixam uma certa medida de 

ouro que devem entregar, guardando o excesso que serve para a 

sua manutenção e para redimir-se da servidão se são bastante 

felizes nos seus achados.
200

 

 

A faiscação continuou, como já apontamos, uma atividade muito 

praticada também no século XIX, quando a produção aurífera nas Minas Gerais já 

estava em queda. Como mostra Caio Prado, em 1804, na capitania de Minas 

Gerais, a produção do ouro nas lavras foi de 113.127 oitavas, enquanto a produção 
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dos faiscadores atingiu a soma de 115.321 oitavas.
201

 Nesse período então, vemos 

que a faiscação suplantava a produção dos serviços de lavra, e contribuiu para 

garantir a arrecadação dos tributos. A maior produção dos faiscadores aqui pode 

ser explicada porque seu número tendeu a crescer com o esgotamento das jazidas 

maiores, ou quando os recursos dos exploradores começaram a escassear, 

dificultando a realização de serviços mais dispendiosos. Boa parte do sucesso dos 

faiscadores, como já ressaltado, era devido à itinerância e autonomia com que 

praticavam seu trabalho. Citando mais uma vez o referido autor, 

em maior ou menor proporção, a faiscação sempre existiu na 

indústria aurífera da colônia. Quando o ouro se concentra nas 

próprias areias do rio, ou mesmo no cascalho, não sendo o rio 

muito volumoso, casos em que se dispensa trazer de grandes 

distâncias a água empregada na lavagem, ou desviar o curso; e 

quando o teor do metal é muito mais baixo para pagar 

instalações de vulto ou mão de obra numerosa, o trabalho do 

faiscador é tão produtivo como o da lavra, e a extração não paga 

aparelhamentos dispendiosos.
202

 

 

Podemos concluir que os homens pobres que tinham a possibilidade de andarem 

faiscando pelos morros ou em locais já lavrados podiam, em alguns casos, ter bom 

rendimento com tal atividade. Em locais como os apontados o rendimento da 

faiscação podia comparar-se, ou mesmo suplantar, os rendimentos ou lucros de 

lavras mais dispendiosas.  

 Os rendimentos da lavra do Veloso, em Vila Rica, para finais do século 

XVIII também comprovam o que foi apontado. No ano de 1783 seu rendimento 

total foi de 3.196 oitavas de ouro, das quais 676 oitavas advinham dos jornais dos 

faiscadores, enquanto uma mina ali estabelecida, serviço bem mais custoso, 

rendeu 94 oitavas.
203

 A apuração de janeiro de 1794 somou 838 oitavas, e os 

jornais dos faiscadores respondiam por 335 dessa soma, enquanto um desmonte, 

serviço trabalhoso, havia contribuído com 27 oitavas. Em dezembro desse mesmo 

ano os faiscadores amealharam 253 oitavas, de um rendimento total de 871 

oitavas.
204
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Não apenas os escravos se dedicavam às faisqueiras, era também comum 

homens livres pobres e libertos se voltarem para essa atividade. Esses iam por si 

próprios em busca do ouro, ou mandavam seus cativos para a tarefa, como já 

apontamos. Nesse caso, senhores de poucos escravos e seus negros podiam 

trabalhar em conjunto. Em estudo feito para Vila Rica e São Caetano, Vidal Luna 

constatou que esses faiscadores possuíam, em média, até três escravos.
205

 

As autoridades coloniais constantemente manifestaram-se contra o 

ajuntamento de negros nos morros, e contra os vendeiros e negras de tabuleiro que 

ali se estabeleciam, alegando que essa prática facilitava o contrabando e o 

extravio. Os agentes do governo procuraram repreender a autonomia e liberdade 

característica dos negros e mestiços faiscadores, muitas vezes se referindo a eles 

como “vadios”, como eram chamadas as pessoas sem ofício ou ocupação certa. 

Durante todo o século XVIII foram publicados vários bandos e editais proibindo o 

estabelecimento de vendas e negras de tabuleiro nas áreas de mineração, como já 

ressaltamos.
206

 Naquela sociedade os comerciantes de cor eram vistos como 

semeadores da desordem e de práticas transgressivas.  

Ao buscarem controlar a atividade comercial das negras 

quitandeiras, as autoridades explicitariam quais eram os 

produtos que não poderiam ser destinados a um setor da 

população: os escravos trabalhadores nas lavras.”
207

  

 

As vendeiras e negras de tabuleiro eram acusadas de abastecerem 

quilombos não só com produtos, mas também com informações. Também eram 

acusadas da prática da prostituição e do extravio do ouro, negociando com os 

escravos que trabalhavam nas lavras, elas despertariam “o temor das autoridades 

ao representar perdas materiais e simbólicas”.
208

 Em edital de 1722 o governador 

Dom Lourenço de Almeida estabeleceu pena para toda pessoa que, no morro de 

Matacavalos ou nos seus arredores, “tendo venda recolher na sua casa de dia ou de 
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noite [...] negros ou negras alheios só a fim de lhe tirar os jornais de seus 

senhores”.
209

 

Apesar de toda essa carga negativa, o comércio de pequenos gêneros era 

uma alternativa muito buscada pelos mais pobres, principalmente pelas negras. 

Para Luciano Figueiredo, essa atividade contribuía para a formação de laços 

associativos entre a população negra e pobre das vilas.
210

 Segundo Débora 

Camilo, para aquelas mulheres que traziam o estigma do cativeiro na cor da pele, 

oriundas da escravidão, tornar-se comerciante podia ser algo desejado. Ascensão 

econômica e social e envolvimento com pessoas de maior status na hierarquia 

local eram algumas das possibilidades geradas pelo ingresso no pequeno 

comércio. “O baixo status atribuído pela elite e pelos letrados a vendeiras e negras 

de tabuleiro não retirou, assim, o dinamismo e os benefícios da pequena atividade 

comercial”. Tal atividade não era almejada apenas pelas necessidades materiais 

imediatas, tornar-se pequena vendeira oferecia certo destaque em meio àquela 

sociedade colonial, principalmente em relação aos outros africanos, crioulos e 

mestiços.
211

 

Voltemos a falar dos escravos faiscadores. A autonomia e mobilidade 

espacial e social experimentada por eles podia incomodar os grandes mineradores, 

donos de lavras. Esses homens, por vezes, chegaram a confundir, mesmo 

intencionalmente, os escravos que se ocupavam nas faisqueiras com negros 

quilombolas ou fugidos. Como bem afirma Laura de Mello e Souza, era difícil 

distinguir o homem livre pobre, principalmente quando forro, do escravo e do 

quilombola, devido à indefinição e fluidez dessa camada da população.
212

 O fato 

de que muitos escravos, quilombolas, e livres pobres realizavam atividades, 

inclusive a faiscação, em conjunto ou no mesmo espaço contribuiu para essa 

indefinição. Algo nesse sentido ocorreu nas proximidades da Vila do Carmo. Em 

1727 Pedro Teixeira Cerqueira acusou Timóteo Saraiva da Gama de ter prendido, 

indevidamente, quatro escravos seus que se achavam trabalhando nos serviços 

minerais que tinha em Guarapiranga. Segundo Pedro Teixeira, Timóteo se serviu 

dos tais negros em sua casa durante uma semana, e depois os entregou na cadeia 
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de Vila Rica, como se fossem negros fugidos. Eles estiveram presos ali por um 

mês, tempo no qual um dos escravos veio a falecer.   

No dia em que o acusado prendeu seus escravos, ele lhes teria tomado os 

instrumentos com que trabalhavam: 2 alavancas, 4 almocafres e 4 bateas.
213

 

Pedindo Pedro Teixeira que Timóteo Saraiva lhe devolvesse os escravos, 

enquanto os mantinha em seu poder, esse lhe respondeu que só o faria mediante o 

pagamento de vinte oitavas de ouro “pela tomadia e prisão de cada um dos tais 

negros”, ou seja, pela recaptura dos pretensos escravos fugidos.
214

 Uma das 

testemunhas do caso, Salvador Pires Lemes, declarou que os escravos foram 

presos enquanto andavam faiscando próximo a casa de Clara Vieira, não sabendo 

se as terras minerais ali localizadas eram ou não de Pedro Teixeira.  

É possível levantar algumas hipóteses para essa contenda. Pode ser que 

Timóteo Saraiva realmente tenha confundido os ditos escravos com negros 

fugidos, mas o mais provável é que só os tenha tratado como tais com a intenção 

de receber, do senhor dos mesmos, a quantia que devia ser paga pela captura 

(tomadia). Não foram raras reclamações como essa, feitas por senhores de 

escravos a respeito de capitães do mato, acusados de abusar de sua função na 

ânsia de arrecadar a quantia que lhe devia ser paga pela tomadia de cada escravo.  

De acordo com o regimento dos capitães do mato de 1722, para cada escravo 

fugido capturado em um quilombo deveria ser paga a quantia de 20 oitavas de 

ouro. Porém, se o mesmo não se encontrasse refugiado em um quilombo esse 

valor diminuía, e a quantia era paga de acordo com a distância que o capitão do 

mato teve de percorrer. Nesse ponto já podemos entrever um abuso, pois o valor 

pedido por Timótio Saraiva para que entregasse os escravos ao senhor dos 

mesmos foi de 20 oitavas, sendo que em nenhum momento foi mencionado que 

eles se encontravam aquilombados. 

Para Márcia Amantino essa diferença de valores pode ter contribuído 

para o grande número de escravos quilombolas que os documentos deixam 

entrever em Minas Gerais do século XVIII, já que era muito mais vantajoso para o 
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capitão do mato declarar que o negro preso era um quilombola, ao invés de 

simplesmente um escravo fugido. 

Isto não significa dizer que o número de quilombos em Minas 

Gerais não tenha sido grande. Pelo contrário. Foi realmente 

significativo, de acordo com o que a documentação deixa 

registrado. Mas seria ingenuidade não perceber que a maioria 

destes quilombos não passava, na realidade, de grupos muito 

pequenos de escravos fugidos, errantes pelas matas, e que os 

interesses dos capitães-do-mato é que os teria transformado em 

quilombolas perigosos capazes de promoverem grande 

resistência a recaptura.
215

  

 

Dessa forma, muitos escravos que andavam faiscando o ouro a mando de 

seus senhores podem ter sido declarados como fugitivos ou mesmo quilombolas. 

E temos mais uma complicação: quando ocorria a captura muitos senhores devem 

ter evitado afirmar que seus escravos tinham sido mandados por eles mesmos para 

faisqueiras onde fosse possível extrair o metal tão cobiçado. Voltando ao caso 

relatado, quem afirmou que os escravos andavam faiscando quando foram 

capturados foram as testemunhas. O senhor dos mesmos disse que eles estavam 

em serviços minerais de sua propriedade, onde o réu teria ido com o intuito 

exclusivo de os apreender. Uma possibilidade é que tais escravos estivessem 

realmente andando a faiscar pela região, mas Pedro Teixeira preferiu não relatar 

tal fato já que os faiscadores eram comumente vistos como “desordeiros” e 

“vadios”. Outra hipótese possível é que, sendo Timóteo Saraiva também um 

minerador, esse tenha se desentendido com Pedro Teixeira e seus escravos ao 

trabalharem em alguma área de exploração livre, e por isso tenha capturado os tais 

negros.  

Segundo Jerônimo de Barcelos Machado, em 1750 dois escravos seus 

foram “induzidos” por Calisto José Arantes enquanto estavam a faiscar no morro 

de São Vicente, nas proximidades de Vila Rica. Estando a procurá-los, o acusante 

teve notícias de que Calisto os havia mandado para lavras fora da povoação 

urbana. Quando os mandou buscar, esses estavam na casa da preta Joana Vieira, 

que os mantinha ocultos por ordem de Calisto. Ele, por sua vez, contraria toda 
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essa versão.
216

 Mais do que um caso de furto de escravos, o acontecimento 

demonstra a facilidade que os escravos que estavam nas faisqueiras tinham para 

negociar seus destinos, sendo “induzidos”, talvez com proposta melhor que o 

acordo que tinham com seus senhores, e indo se abrigar na casa de uma preta 

forra. 

Mello e Souza, ao descrever a atuação dos garimpeiros no Distrito 

Diamantífero, mostra que muitos senhores deixavam seus escravos andarem 

garimpando com a desculpa de que estavam fugidos, já que, como a extração dos 

diamantes devia ficar exclusivamente sob o controle do Estado, essa era uma 

atividade proibida.  Mesmo as autoridades régias costumavam tratar os negros 

garimpeiros como quilombolas, para que pudessem continuar o extravio. Assim, 

quando capturados, esses escravos podiam ser devolvidos a seus senhores. Isso 

era feito porque, se fossem declarados como garimpeiros, tais negros poderiam ser 

mandados para as galés, constituindo perdas para seus donos. Tal “confusão” 

intencional era vantajosa também para as autoridades, já que alguns agentes do 

governo também se beneficiavam dos extravios realizados no garimpo 

clandestino.
217

 

Desse modo, podemos concluir que enquanto no terreno dos diamantes 

confundir escravos garimpeiros com quilombolas era uma forma de amenizar as 

consequências da punição, tratar faiscadores como tais nas áreas de extração 

aurífera era uma forma de aumenta-lá, já que a faiscação não era algo passível de 

punição. Ao contrário, essa atividade era uma prática reconhecida socialmente, 

apesar da desconfiança latente para os usos dos negros e mestiços volantes. 

Garimpeiros e faiscadores tinham em comum a organização e sociabilidade com 

que realizavam suas atividades. No entanto, enquanto na extração dos diamantes a 

garimpagem era uma atividade ilegal e clandestina, que devia ser duramente 

combatida pelas autoridades, nas regiões mineradoras a faiscação era aceita pelo 

direito costumeiro.  

Como temos afirmado, no entanto, a carga negativa que recaia sobre os 

negros faiscadores, naquela sociedade, era muito grande. Os pobres e faiscadores 

eram, algumas vezes, considerados pelas autoridades régias como “desordeiros” e 
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indesejáveis porque, dentre outros motivos, se estabeleciam em locais que, de 

outra forma, poderiam ser ocupados por mineradores com condições de arcar com 

serviços mais custosos e rendosos aos cofres da Coroa.
218

 Os faiscadores também 

foram frequentemente acusados de atrapalhar o ordenamento das áreas urbanas, o 

que era consequência da constante indistinção entre os espaços de minerar e a 

ocupação urbana, como já observado no capítulo anterior. Isso não só deu origem 

a várias contendas entre os mineradores e a população local, principalmente 

devido à demarcação do rossio da Câmara e a cobrança do foro, mas também 

mostrou-se um obstáculo ao estabelecimento e conservação dos equipamentos 

urbanos.
219

  

As autoridades locais rapidamente se deram conta do fato de 

que a coexistência de habitações e explorações auríferas em um 

mesmo terreno era prejudicial tanto para a atividade 

mineradora, quanto para a constituição de espaços urbanos bem 

ordenados.
220

 

 

 Nesse sentido, em meados do século XVIII os oficiais da Câmara de São João 

Del Rei mandaram publicar um edital  

para que os negros faiscadores não faísquem nas ruas pelo 

grande prejuízo que causam as calçadas nem ao pé dos esteios 

das pontes que se acham no Rio desta vila e também [...] que 

acabem no dito Rio pelo prejuízo que a elas causam.
221

 

 

Os negros que incorressem em tal atividade seriam presos, e seus 

senhores obrigados a pagar uma quantia para tê-los de volta. Em 1732 os 

camaristas da Vila do Carmo estabeleceram algo semelhante a respeito dos negros 

que andavam faiscando na ponte do Pissarrão, o que resultava em “grave dano a 

mesma ponte e muito mais aos moradores a respeito da terra que vão 

desmontando e estas vão fazendo entulho tido em gravíssimo dano dos mesmos 
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moradores”.
222

 Quatro anos depois houve novo edital com as mesmas 

reclamações, sinal de que a faiscação ali continuava.
223

  

Em 1733 fala se em consequências muitos semelhantes, advindas da 

faiscação dos negros no perímetro urbano da Vila do Carmo, eles estavam 

entupindo o rego de água que vinha da roça do capitão Manoel Cardoso Cruz e 

passava em frente aos quartéis, localizados na área central do perímetro urbano 

daquela vila. Isso, segundo os camaristas, era “em grave prejuízo dos moradores 

desta vila que se utilizam da mesma água para os seus quintais e serviços das suas 

casas”.
224

 No próximo ano, na mesma vila, outro documento reclamava dos 

negros “e outras pessoas mais” que andavam faiscando e sujando a água  

que corre pelo rego velho, que foi do defunto e mestre de 

campo, lavrando nela terra e outras imundices prejudiciais ao 

uso que dela tem as pessoas que se servem da dita água para o 

ministério de suas casas e maiormente os que moram na rua de 

cima.
225

 

 

Todas essas reclamações são fruto da não separação entre as áreas de 

mineração e as áreas urbanas, mas também da mobilidade e até mesmo ousadia 

dos negros faiscadores, que buscavam o ouro em qualquer lugar que lhes 

parecesse possível obter algum sucesso. Tudo o que foi dito contribuiu para 

construir a má reputação dos faiscadores em Minas colonial. No entanto, 

ali mesmo onde os historiadores e os agentes luso-brasileiros 

vêem crimes e desvios morais, núcleos ou casas de quilombos, 

há o traçado de uma autonomia construída cotidianamente, e a 

negação do enquadramento efetuado pelos poderosos coloniais 

(governos civil e eclesiástico).
226

 

Foi possível perceber duas faces da mobilidade social e espacial 

experimentada por aqueles negros. A mesma mobilidade que fazia tais homens 

serem confundidos com “vadios” e quilombolas, e serem tratados pelas 

autoridades locais como tais, era o fator que favorecia o sucesso da empreitada de 

busca pelo ouro. Essa busca, principalmente nos primeiros anos da ocupação da 

região mineradora, época em que os depósitos aluviais eram consideráveis e as 

técnicas de mineração não muito custosas, devia contar com um pouco da sorte do 

                                                 
222

 APM, Câmara Municipal de Mariana (CMM) ) 03, f. 114-114v. 
223

 Ibidem, f. 134-135. 
224

 APM, Câmara Municipal de Mariana (CMM) ) 10, Rolo 06, fotograma 152-153. 
225

 APM, Câmara Municipal de Mariana (CMM) ) 10, Rolo 06, fotograma 122v-123. 
226

ANDRADE, Francisco Eduardo de. Viver à Gandaia: Povo Negro nos Morros das Minas. In: 

Paiva, Eduardo França e Ivo, Isnara Pereira (orgs.). Escravidão, mestiçagem e histórias 

comparadas. São Paulo: Annablume, 2008. p. 177.  



103 

 

explorador. É nesse sentido que a possibilidade de se deslocar aleatoriamente, sem 

ficar preso a uma lavra, se revelava um fator positivo.   

Quanto às técnicas utilizadas pelos faiscadores, a bateia e o almocafre 

foram os principais instrumentos empregados. Porém, para a lavagem e apuração 

do metal podia-se recorrer à canoa, já que essa era uma técnica que dava a 

possibilidade de ser empregada sem muitos gastos
 
. Flávia Reis chegou a dizer 

que esta pode ter sido a razão pela qual Eschwege afirmou que tal mecanismo tem 

origem africana, isto é, por ser grande o número de negros faiscadores que viu o 

utilizando.
227

 A atividade realizada pelos negros faiscadores não era, 

necessariamente, algo simplesmente precário e sem ordenação, já que apurar o 

ouro era algo que exigia dos mesmos certa organização e divisão do trabalho.
228

 

Porém, esses homens não seguiam sempre os mesmos métodos, as diferenças de 

lugar e circunstância os obrigaram a admitir modificações em seu trabalho.
229

 

 

2.3 Práticas de mineração do ouro nos morros: consensos, ajustes e conflitos 

 

Como temos afirmado, os conflitos não opunham necessariamente pobres 

e poderosos, e a convivência entre aqueles e os senhores de escravos nos morros 

das Minas não era permeada apenas por conflitos, vários ajustes foram 

possíveis.
230

 Como já vimos, inicialmente as encostas das montanhas foram 

majoritariamente buscadas por aqueles que, não sendo grandes proprietários de 

escravos, se viram excluídos da divisão de datas minerais nos rios e ribeiros mais 

rendosos: homens pobres e escravos faiscadores. No entanto, com o tempo, os 

altos montanhosos também passariam a serem alvo do interesse dos senhores 

poderosos donos de escravos. O que ocorreu, principalmente, quando o ouro de 
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aluvião demonstrava sinais de diminuição, já a partir da segunda década do século 

XVIII. 

Não obstante isso, aqueles pequenos exploradores do ouro conseguiriam 

manter um espaço de atuação nos morros. Isso se dava, em partes, devido à força 

dos direitos orais e dos costumes naquela sociedade, lastreados por um direito 

escrito, que foi se moldando, por sua vez. Assim, pobres e grandes senhores de 

escravos teriam que ocupar o mesmo espaço, e a convivência desses grupos 

sociais geraria vários conflitos de interesses e, portanto, contendas judiciais. Essas 

contendas, que chegaram até nós depositadas nos processos cíveis, são fonte 

riquíssima para apreendermos como se dava a inter-relação desses agentes. 

Um embate bastante significativo ocorreu, na segunda metade do século 

XVIII, em um morro de Passagem, distrito de Mariana. Em 1767 Domingues 

Gomes da Fonseca acusou José Mina, africano, e sua filha Ana, de estarem se 

utilizando, indevidamente, dos cercos minerais deixados pelo falecido Ventura 

Alves da Costa no morro de Santo Antonio. Esse antigo proprietário era preto 

forro, natural de Angola, e havia conseguido acumular algum pecúlio ao longo de 

sua vida, se dedicando à atividade de exploração do ouro.
231

 

Ana, defendendo-se da acusação de que não poderia estar trabalhando no 

referido cerco, afirmou que era possuidora “da metade de todos os cercos de 

lavagens que se acham nas vertentes das lavras do capitão Leonel de Abreu Lima 

no morro de Santo Antonio”. Teria comprado os mesmos cercos do furriel-mor 

José de Barros Viana, testamenteiro de Maria Josefa da Conceição, a qual fora 

casada com o referido Ventura, antigo proprietário daquele serviço de exploração. 

Porém, Ventura Alves havia se desentendido com o testamenteiro de sua mulher, 

por considerar que esse se apropriou de bens que não pertenciam à parte da 

mesma defunta, mas sim a ele, Ventura. Daí o motivo de Domingues Gomes da 

Fonseca, após a morte de Ventura Alves, e como seu testamenteiro, questionar a 

posse dos cercos minerais explorados por Ana, já que esses haviam sido 

comprados por ela de José de Barros. 

Voltando à defesa apresentada por Ana e seu pai, esses diziam que os cercos 

citados na contenda eram 
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[...] todos formados sobre laje com paredes de pedra que não 

contem em si outra utilidade mais que as areias que as águas 

carregam das lavras do capitão Leonel de Abreu Lima; e para 

aproveitar algum ouro que vem com as ditas areias trabalha a 

embargante [ré] com seus escravos desviando lhe as pedras e 

mexendo as areias de que só poderá ficar algum ouro apurando-

o depois em couros e sem este trabalho se perdem as referidas 

areias pelo córrego abaixo.
232

 
 

Afirmaram ainda que, por ser todo de lajes, aquele serviço não podia “dar 

ouro próprio daquele lugar”.
233

 Assim, eles beneficiavam-se da lama, com 

resíduos de ouro, que vinha da lavra de Leonel de Abreu Lima, um minerador 

com “grande fábrica de minerar”, atuante nos morros de Passagem. Essa era uma 

prática comum, utilizada por aquelas pessoas que não tinha acesso às grandes 

lavras minerais, prática à qual os donos dessas lavras não se opunham. 

Testemunhando no caso, Leonel de Abreu reconheceu que a forra Ana e seu pai 

mineravam no local legalmente, pois aquela havia comprado os cercos em 

questão. Declarou ainda “que só se utiliza quem trabalha nos referidos cercos de 

algum ouro que corre com as areias da lavra dele testemunha, a qual se aproveita 

com muito trabalho”.
234

 João Pinto Álvares, outra testemunha no caso, também 

atestou que Ana era “possuidora” da metade dos cercos mencionados na contenda. 

Esse era outro grande minerador, com muitas posses, que atuava no morro de 

Santo Antônio.
235

 Seu depoimento também confirma que donos de grandes lavras 

não se opunham ao fato de qualquer pessoa poder explorar as areias que sobravam 

dos seus serviços de exploração. 

Leonel de Abreu Lima também havia afirmado, algum tempo antes, que 

nas áreas próximas às suas lavras havia terras minerais deixadas “à exploração 

livre de todos”.
236

 Nesse caso, os cercos que Ana comprou deviam garantir a 
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posse temporária do local, já que eram uma benfeitoria, e era assim que, 

normalmente, se dava a posse de terras minerais nos morros, pelo serviço que se 

realizava no local. O fato de existirem terras minerais deixadas à exploração de 

todos naquele morro também mostra que a convivência de grandes mineradores e 

pequenos exploradores era algo já enraizado na exploração local. E o depoimento 

de dois grandes mineradores, confirmando a versão da preta forra Ana, é um 

indicio de que acordos entre esses agentes era algo possível. 

Porém, é importante ressaltar que o fato de os pobres também poderem 

minerar nos morros era defendido pelos grandes mineradores apenas quando não 

atrapalhavam seus próprios interesses. Ao contrário do caso mencionado, em 1770 

os sócios João Soares Guimarães e Antonio Ribeiro se colocaram contra o fato da 

preta forra Jacinta da Boa Morte estar requerendo as sobras das terras minerais em 

que trabalhavam a talho aberto, com cerca de 40 escravos. Segundo os sócios, as 

terras minerais em questão pertenciam a eles, e se fossem encontradas mais terras 

naquele local elas deveriam lhes ser concedidas em datas, para atender ao grande 

serviço que ali vinham fazendo, para o qual foi preciso romper uma cachoeira, 

com grande custo. E reclamaram também que 

a dita Jacinta da Boa Morte tem tirado terras de muitas e em 

diversas partes sem as lavrar, umas por não ter pessoas para isso 

e outras pela dificuldade delas, como sucederia nesta pedida 

com grande prejuízo dos suplicantes, por serem as ditas terras 

para cima de um grande cerco que os suplicantes fizeram com 

grande custo.
237

 

 

Leonel de Abreu Lima, ao requerer terras minerais no mencionado morro 

de Santo Antônio, no ano de 1755, usa uma retórica bastante significativa a 

respeito do direito de explorar aquele local, estando preocupado apenas em 

defender seus próprios interesses. Ao justificar o pedido de que as terras que 

restaram de explorações feitas por outras pessoas lhe fossem concedidas Leonel 

defende que a lei, ou regimento, que diz serem os morros realengos, “não é tão 

absoluta” de modo que não possa admitir que os mineradores que possuem águas 

nativas tenham propriedade dessas terras, para que nas mesmas realizem o serviço 

de talho aberto.
238

 Já quando coloca que não seria necessário citar os donos dos 

serviços abandonados que requer, por serem esses já muito antigos e por não ser 
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mais possível saber quem os explorava antes, o minerador utiliza como argumento 

que se deva atender “a natureza do morro livre e realengo para quem quiser meter 

mina ou buraco sem dependência de alguma concessão ou licença.”
239

  

Podemos perceber, mais uma vez, que a convivência entre mineradores e 

faiscadores nos morros era marcada por acordos e conflitos. Diante de interesses 

divergentes os embates se fizeram presentes. Um exemplo de contenda opondo 

grandes mineradores e aqueles que exploravam na parte dos morros deixadas “à 

exploração livre de todos” ocorreu em 1739. João Pinto Álvares, também já citado 

aqui, acusou Custódio da Cunha de estar explorando, indevidamente, em terras 

que lhe pertenciam, no morro de Matacavalos. Essa exploração teria sido feita a 

partir de um buraco que Custódio havia aberto nas terras vizinhas ao serviço de 

João Álvares, terras essas deixadas à “exploração livre do povo”.
240

 

Para uma primeira vistoria nos serviços foi nomeado, junto a outras 

pessoas, o referido minerador Leonel de Abreu Lima. Vê-se, então, que na 

resolução das contendas, nos morros, os mineradores que ali atuavam tinham 

importância fundamental, pois deviam conhecer bem as regras da exploração no 

local. Nessa vistoria constatou-se que Custódio da Cunha havia entrado pelas 

terras do autor mais ou menos 70 palmos, constatação que levou ao embargo dos 

serviços. Em uma segunda vistoria estiveram no local o ouvidor-geral e 

superintendente das minas, as partes envolvidas, e dois louvados encarregados de 

fazer essa nova avaliação do serviço. Talvez esse segundo exame tenha sido 

requerido diante da desconfiança de que o primeiro, sendo feito por mineradores 

locais, tenha favorecido uma das partes. Mas os louvados nomeados também 

constataram, depois de feita a medição necessária dos buracos “seguindo o estilo 

do morro”, que Custódio da Cunha havia entrado pelas terras de João Álvares.
241

 

Não conhecemos o desfecho dessa contenda. Mas o importante a ser 

observado, a partir dos casos relatados, é que os vários exploradores dos morros, 

possuidores ou não de “grande fábrica de minerar”, foram construindo, no 

cotidiano da prática extrativa, regras para a atuação naqueles locais, as quais 

delimitavam os espaços que deveriam ser ocupados por uns e outros. Esses limites 

já haviam sido, de certa forma, estabelecidos pelos próprios exploradores, mesmo 
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antes dos bandos que vieram legislar a mineração nos morros na década de 1720. 

Esses precisaram levar em conta o já ajustado entre mineradores e faiscadores. As 

próprias resoluções dos conflitos que se deram entre esses homens devem ter 

contribuído para que fossem sendo construídas, no cotidiano das lavras, as regras 

da exploração nos morros auríferos. 

Os mineradores com mais posses também emergiram em diversas 

contendas entre si, disputando espaço para exploração do ouro nos morros. 

Francisco Soares de Araujo acusou Luis de Amorim Costa de ter atingido suas 

terras com entulhos da mina que abriu no morro do Ramos, em Vila Rica. Esses 

entulhos estariam sendo jogados em terras que Francisco Soares comprou para 

fazer uma “repuxada” e continuar explorando seu serviço de talho aberto, que 

tinha contíguo àquelas terras, no tempo das chuvas. Segundo Francisco Soares 

a dita mina do suplicado [Luis] vem com principal destino a 

usurpar as formações da dita lavra, a cortar lhe as cabeceiras 

para que não continue, a impedir as três repuxadas muito 

necessárias para descobrir as ditas formações e se extrair o 

ouro, e a entulhar-lhe aquelas terras da compra que fez, fazendo 

nelas despejos a fim de que fiquem inúteis a ele suplicante.
242

 

 

Manoel Álvares da Fonseca, testemunhando sobre o caso, afirmou que 

Francisco Soares havia comprado as terras em que Luis de Amorim abriu a mina 

em questão, e também que aquele morro do Ramos era realengo apenas fora do 

âmbito e terreno que pertencia ao dito Francisco. Uma segunda testemunha 

também disse que supondo-se que o morro fosse realengo, não o era nas terras que 

pertenciam a Francisco Soares, da qual Luis Amorim se utilizou indevidamente.
243

 

Porém, o ouvidor-geral, e superintendente, Manoel da Costa Amorim impôs 

sentença alegando que aquele morro era todo livre para quem quisesse ali 

explorar. Ele afirmou que  

o título de compra que tem o autor [Francisco Soares] não 

impede os serviços do réu [Luis Amorim], os quais podem 

muito bem laborar sem estorvo dos do autor, quanto mais que a 

dita compra não se pode verificar em todo o terreno que o autor 

pretende, mas somente nos serviços que os seus vendedores 

tinham feito, e nos logradouros necessários para despejo das 

terras, pois de uma e outra coisa é que eles eram possuidores; 

sendo o morro comum para cada qual trabalhar nele, não 

prejudicando a terceiro nos serviços já começados, como no 

caso presente não prejudica o réu, segundo consta da vistoria, 
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da qual se manifestam também estarem os serviços do autor 

devolutos, sem neles se trabalhar há muitos anos.
244

 

 

Portanto, vemos que o ouvidor-geral defendeu que não era legítimo 

Francisco Soares afirmar que era dono de todo o terreno em questão. Na 

perspectiva daquela autoridade, esse minerador poderia ter a posse apenas dos 

serviços que aqueles que lhe venderam as terras haviam feito, pois era assim que 

se davam as posses nos morros realengos, como o morro do Ramos. Nas palavras 

do próprio ouvidor, de forma nenhuma poderia Francisco Soares ter carta de data 

ali, da forma como dispunha o Regimento de 1702. No decorrer do processo foi 

mencionado que ambos os envolvidos na contenda trabalhavam com mais de 40 

escravos em seus serviços de exploração do ouro. Isso mostra que grandes 

mineradores, algumas vezes, tinham nítidos planos de extração das terras deixadas 

à exploração de toda a comunidade ou povo miúdo. Francisco Soares chegou a 

contra-argumentar, dizendo que  

não procede o pretexto de terra ou Morro Realengo, mas sim se 

deve atender ao preço por que o autor comprou aquelas terras, 

ao ouro que elas em si podem ter, e ao fim para que o autor as 

conserva para as lavrar e livremente trabalhar na sua lavra cujo 

valor e importe em muito se lhe diminui com a servidão 

concedida ao réu.
245

 

 

No entanto, a sentença dada por Manoel da Costa Amorim se manteve a 

mesma. Em 1742 o Pe. Antonio Gonçalves Lourenço acusou Manoel Alves 

Coelho e seus sócios, de estarem atrapalhando, com seus serviços de catas, as 

minas que Francisco Ferreira havia aberto no morro da Queimada, em Vila Rica. 

O Pe. Antonio, como testamenteiro de seu falecido irmão Francisco Ferreira, 

pediu o embargo dos serviços dos sócios acusados, conseguindo sentença para que 

esses parassem seus trabalhos naquele local. Porém, ainda na sua versão, esses 

não obedeceram tal sentença e mandaram seus escravos continuarem trabalhando 

no local, e entrando por baixo das referidas minas acabaram furando-as, o que as 

levou-a desmoronar.
246

  

Defendendo-se, Manoel Coelho e os demais sócios afirmaram que após o 

embargo não continuaram com o trabalho para os lados das referidas minas, e 
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apenas exploraram algum ouro no interior das catas, “porém na cata [deles] réus 

andam muitos negros faiscadores sem serem seus e bem podiam ter feito o furo 

reclamado pelo autor”. Continuam dizendo que “naquela paragem se tem 

demolido muitos serviços sem que seja possível saber de onde vem o dano, por 

serem muitas as minas e serviços, e uns provocam demolição nos outros”. E 

terminam a defesa alegando que “toda a contenda deriva do fato de o autor, por 

baixo da terra, se meter nas catas dos réus, porque só ali os réus fizeram furo”.
247

 

Por esses discursos podemos perceber como nos morros os serviços de extração se 

estabeleciam muito próximos uns aos outros, disputando espaço e se atrapalhando, 

e também como era comum que negros faiscadores perambulassem em meio aos 

serviços minerais estabelecidos nos altos. A atuação desses negros ali era 

considerada legítima pelos mineradores, desde que não atrapalhassem seus 

próprios serviços.   

 

Tabela nº 1: Temas dos processos judiciais envolvendo mineração, Vila do 

Carmo/Mariana, 1710-1804. 

Tema Ação cível 

Ataque contra pessoa - 

Cobrança 17 

Sociedade em terras minerais 7 

Fuga de escravos - 

Furto 1 

Associação em serviço mineral 7 

Conflitos envolvendo água 3 

Posse de terras minerais 8 

Compra/Venda de terras minerais 7 

Total 50 
Fonte: AHCSM, Ações Cíveis, 1º e 2º ofícios, 1710-1804. 

 

Tabela nº 2: Temas dos processos judiciais envolvendo mineração, Vila Rica, 

1734-1779. 

  Tema Ação cível 

Cobrança 2 

Sociedade em terras minerais 7 

Fuga de escravos 2 

Associação em serviço mineral 5 

Posse/Limite de terras minerais 2 

Compra/Venda de terras minerais 1 

Total 19 
Fonte: AHMI, Ações cíveis, 1º e 2º ofícios, 1734-1779. 
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Dentre os acordos estabelecidos entre os exploradores do ouro, os mais 

comuns foram as sociedades minerarias. Como é possível observar nas tabelas 

apresentadas acima, as sociedades foram o principal motivo que fizeram os 

mineradores recorrer à justiça camarária tanto em Vila do Carmo/Mariana quanto 

em Vila Rica. Naquela primeira, 28% dos processos cíveis encontrados 

envolvendo mineração correspondem a esses acordos (sociedades + associações), 

para Vila Rica a porcentagem é ainda maior, 63%. Isso demonstra tanto que as 

sociedades estiveram sim bastante presentes em Minas Gerais do século XVIII, ao 

contrário do que a historiografia tradicional procurou afirmar, quanto que levavam 

a muitos embates entre os envolvidos.  

Extratores se associavam principalmente para aumentar os lucros e 

dividir as despesas. Essas associações permitiram ampliar o potencial de trabalho 

das lavras, ou gerir, com flexibilidade, o contingente de escravos disponível. O 

capital de trabalho reunido nas sociedades foi muito variável. Enquanto algumas 

reuniram mais de 100 cativos, outras não chegaram a uma dezena. “O número 

variável de escravos utilizados nestas lavras, e a natureza dos ajustes que 

implicavam numa associação, dependiam evidentemente das condições técnicas e 

das injunções dos direitos dos exploradores”.
248

   

Além das sociedades minerárias, era comum também o que chamamos de 

associações em serviços minerais, que ocorria quando os mineradores uniam 

forças para realizarem apenas um determinado serviço, não sendo efetivamente 

sócios em uma propriedade mineral. Essas associações muitas vezes 

configuravam-se em ajustes orais, mais instáveis do que a sociedade em uma 

propriedade com serviço mineral estabelecido. Aqueles que se tornavam sócios, 

ou colaboradores, por algum tempo, e podiam pertencer aos mais diversos estratos 

sociais, tinham a possibilidade de se unir ou deixar a sociedade em pouco tempo. 

De acordo com os ajustes estabelecidos entre os envolvidos, alguns desses 

colaboradores temporários podiam deixar a extração enquanto outros eram 

chamados a contribuir. Um exemplo desse tipo de acordo ocorria quando os 

mineradores traziam escravos de terceiros trabalhando em suas lavras, tanto de 

outros mineradores quanto de homens pobres, livres ou libertos, que fossem donos 
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de pequenas posses de escravos. Isso constituiu mais uma oportunidade para esses 

homens se ocuparem nos serviços minerários.  

No ano de 1749 Manoel Lopes Vilas Boas mandou três escravos seus 

para trabalharem nas lavras de André Correa Lima, no arraial de São Caetano, 

termo de Mariana. Ele admitiu os tais cativos em suas terras minerais, que tinha 

em sociedade, “como é costume entre os que possuem semelhantes serviços [...] 

com a sabida e vulgar condição de saírem os ditos a jornal para cabeça do produto 

que rendessem as apurações da mesma”.
249

 E para a mesma lavra também foram 

enviados dois escravos de uma preta forra chamada Clara, que assistia na casa de 

Manoel Lopes. Tais escravos estiveram trabalhando ali pelo período de dois anos 

e, segundo Manoel, das contas feitas do líquido que rendeu a lavra caberia a ele e 

“a preta sua fâmula” mais de 90 oitavas de ouro.  

Os envolvidos se desentenderam na partilha do lucro daquela associação. 

Parece-nos que, nesse caso, Manoel Lopes era um homem de poucas posses, que 

vivia acordado ou juntava as forças para sobreviver, com uma sua criada que 

também era pequena proprietária. Ambos optaram por mandar seus cativos para as 

lavras de um minerador com serviço estabelecido, na esperança de obter algum 

lucro com a exploração aurífera. Bernardino Rodrigues, também pequeno 

possuidor de escravos, mandou um cativo seu trabalhar nas lavras de um 

minerador que atuava nos arredores de Vila Rica.
250

 Nessa lavra, Bernardino 

também trabalhava, mas na função de administrador, o que mostra mais uma 

possibilidade de ajuste temporário para tornar a exploração do ouro possível ou 

mais dinâmica.  

Outra forma de associação consiste no que era conhecido por “lavrar de 

meias”, o que era diferente da sociedade e consistia em dar uma quantidade de 

terras minerais para que os meeiros explorassem independentemente. Ao final o 

ouro seria repartido igualmente entre o dono da lavra e o meeiro. Esta relação 

também podia ser estabelecida tanto pelos mineradores mais abastados quanto 

pelos homens pobres, os quais, não tendo acesso às lavras minerais, podiam 

concorrer como meeiros com seu próprio trabalho ou o de seus poucos cativos.
251
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Esteve presente nas Minas do século XVIII também a prática de se 

concederem terras minerais “a terça”, o que também consistia em um minerador 

permitir que escravos de outras pessoas trabalhassem em suas lavras. Porém, 

nesse caso, o estabelecido era que uma das partes, ou o dono das lavras ou o que 

concorreu para a exploração, ficaria com um terço do ouro extraído. Esse tipo de 

relação também era buscada por homens livres pobres ou libertos, e era regulado 

pelas práticas costumeiras. Foi esse o acordo estabelecido entre Gregório Ribeiro 

e André Barbosa, caso já relatado no capítulo anterior. Ambos se desentenderam 

no momento da partilha do lucro dado naquela associação, ficando a dúvida de 

quem deveria ficar com um terço do ouro extraído e quem ficaria com a maior 

parte restante.
252

 

Como já apontamos, os conflitos e desentendimentos estiveram muito 

presentes entre aqueles que estabeleciam tratos para a exploração do ouro, e se 

davam por vários motivos. Nos morros foram constantes as disputas pela água e 

os desentendimentos com relação à divisão dos lucros de explorações realizadas 

em sociedade. Na documentação do período, que relatam tais desentendimentos, 

como por exemplo os processos cíveis e livros de guardamoria, é comum aparecer 

a expressão “como é costume nestas minas” para validar o defendido pelas partes 

em litígio.  

Jerônimo Rodrigues Campos se desentendeu com José Soares Braga ao 

fazerem as contas da associação em serviço mineral que haviam estabelecido no 

rio da povoação de Itatiaia, termo de Vila Rica, no ano de 1769. De acordo com 

Jerônimo, ele era o dono das terras minerais exploradas e também concorreu com 

a fábrica de roda, caixão e o que mais foi necessário para o serviço, devendo, por 

isso, receber uma quantia do que fosse explorado, livre de todas as despesas. 

Quando findou o trato da sociedade ele retirou sua gente do serviço, porém José 

Soares continuou a trabalhar no local, contra a sua vontade, fazendo uso da roda e 

chamando também Manoel Luiz Lopes para a exploração. Ainda na versão do 

acusante, ele havia tirado a água da roda, mas José Soares tornou a colocá-la, 
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trabalhando com ela ainda mais três semanas e ficando devendo a ele, dono da 

roda, cerca de 50 serviços, a 18 réis cada um.
253

  

Segundo disse uma das testemunhas, os envolvidos haviam estabelecido 

associação para trabalharem juntos durante um ano, e findo esse tempo Jerônimo 

Rodrigues foi cuidar de colher a sua roça.
254

 Esse deveria se dedicar a ambas as 

atividades econômicas, obedecendo à sazonalidade de cada uma. Por outro lado, 

na versão de José Soares, as terras minerais exploradas seriam de sua propriedade 

e apenas a roda havia sido assentada em terras do acusante, por ser o local mais 

seguro, longe das terras que ficaram da cata do ano anterior e ameaçavam 

desbarrancar. E Jerônimo Rodrigues estaria lhe cobrando mais do que ele devia,  

pois pelo trato feito da sociedade é permitido a cada um meter 

os escravos que quisesse, e o réu [José Soares] como senhor das 

terras podia meter a Manoel Luis na sua parte, pois não entrou 

na sociedade, e está debaixo da sua administração.
255

 

 

Assim, percebemos como as associações em serviços minerais podiam 

ser complexas, eram ocasionais e conforme os tratos orais que se concebiam no 

universo mais amplo da vida social desses homens e mulheres, não envolvendo 

apenas a mineração. As associações permitiam vários tratos entre homens dos 

diversos grupos sociais, muitas vezes além daqueles que estabeleceram um ajuste 

diretamente, outros vinham concorrer para a exploração, como ocorreu com 

Manoel Luis no caso apresentado. A participação de vários extratores em uma 

mesma lavra contribuía para tornar a exploração mais eficiente, mas sendo 

baseada em ajustes orais e temporários levava a amplos embates entre os 

envolvidos.  

Em 1745 Manoel dos Santos Teixeira vendeu apenas metade de uma 

mina que tinha, no morro do Senhor do Bonfim a Bento Francisco de 

Vasconcelos. Aqui configura-se uma situação ainda mais complexa, pois ambos 

trabalharam como sócios por quatro meses, e quem apurava os rendimentos da 

exploração, e os distribuía, era o vendedor Manoel Teixeira. Findo esse tempo ele 

vendeu a parte que ainda lhe restava da mina a uma outra pessoa, Manoel Mendes 

de Almeida. Bento Francisco acusou Manoel Teixeira de o haver enganado, por 
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não ser ele minerador, dizendo que a experiência que fez na mina mostrará que 

essa daria boa pinta de ouro, o que não se efetivou.  

Manoel Teixeira, porém, alegou que Bento Francisco nunca tivera 

prejuízo naquele negócio e que até mesmo quis comprar a outra metade, que ele, 

no entanto, vendeu a Manoel Mendes. Ainda segundo o vendedor Manoel 

Teixeira, o acusante Bento Francisco também tentou comprar a parte de Manoel 

Mendes, mas não tendo êxito acabou por lhe vender a sua.
256

 E pode ser que 

houvesse outros interesses, além dos efetivamente econômicos, para o primeiro 

dono escolher a quem ia vender as partes da mina. Quem sabe Manoel Teixeira 

tinha alguma relação de amizade ou divida para ser cumprida com Manoel 

Mendes e por isso escolheu lhe vender a parte restante da mina, ao invés de 

entregá-la àquele que já detinha a outra metade. Vemos que a eficiência, ou lucro 

de uma exploração aurífera não dependia apenas da técnica empregada, os vários 

ajustes estabelecidos entre os exploradores tinham uma participação fundamental 

nisso, e nesses ajustes não eram considerados apenas o aspecto econômico da 

lavra. 

As reclamações de Bento Francisco foram além, acusou Manoel Teixeira 

de, junto com a mina ter lhe vendido também um rego que, porém, não lhe 

pertencia e o verdadeiro dono apenas havia lhe “deixado usar”. Sendo assim, ele 

comprador alega que teve ainda mais gastos com aquele serviço, pois precisou 

construir rego e tanque, “ocupando de cinco a seis escravos nesses serviços, e só 

os jornais de cinco escravos, a meia pataca por dia cada um, somam 125 oitavas 

de ouro”.
257

 Com essa afirmação nos parece também que Bento Francisco não era 

proprietário de escravos, e utilizou cativos de outras pessoas, a jornal, para 

realizar aquele serviço. Porém, por fim ambos os envolvidos acabaram fazendo 

uma composição amigável, seguindo o que era comum nas contendas minerais 

nos morros, as composições orais e baseadas nos costumes. 

As associações foram muito buscadas por aqueles que se aventuravam 

em explorações nos altos montanhosos, onde os serviços de maior vulto, 

envolvendo o uso da água, exigiam grandes investimentos. E, como já dissemos, 

as águas foram constante motivo para disputas entre os exploradores. Em 1758, 

Manoel Ferreira e Antonio Ribeiro, sócios em uma lavra mineral situada na 
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Freguesia de Antonio Pereira, termo de Mariana, se desentenderam com Manoel 

da Silva, que era possuidor da outra parte daquela mesma lavra. Manoel da Silva 

havia arrematado a sua parte de Francisco da Silva. Tempos depois, esse último 

requereu, em pleito judicial, parte na água da sociedade pertencente a Manoel da 

Silva. Diante disso, Manoel Ferreira e Antonio Ribeiro reclamaram, pois usavam 

aquela água que era muito necessária para o funcionamento de uma roda que ali 

tinham estabelecida há mais de dois anos.
258

 Na dinâmica do estabelecimento dos 

serviços minerais, e das associações construídas, Manoel da Silva arrematou parte 

da lavra de Francisco da Silva, mas ambos não devem ter deixado claro a quem 

ficaria a água utilizada naquela exploração, daí toda a confusão aqui mencionada. 

No entanto, por fim, Manoel Ferreira e Antonio Ribeiro conseguiram provisão, na 

ouvidoria de Vila Rica, para continuar usando a água enquanto o pleito não era 

resolvido.  

Ainda com relação aos conflitos, os extratores do ouro constantemente se 

desentenderam com moradores e autoridades locais das áreas mineradoras, sendo 

acusados de, com seu trabalho, atrapalharem outras atividades. Caetano de Souza 

acusou Antônio Duarte, em 1753, de estar entupindo um açude no Ribeirão do 

Carmo, do qual ele utilizava a água para mover um seu moinho. Antônio Duarte 

havia começado a desmontar terras minerais na Vila do Carmo “e com o seu 

tanque superior não só precipita as terras, mas também pedras que fazem 

impedimento ao dito açude, e laboração do dito moinho do suplicante”.
259

 

Por fim, é preciso dizer que tanto os conflitos quanto os acordos firmados 

entre aqueles que se dedicaram à mineração aurífera contribuíram para 

condicionar o ritmo de tal atividade.
260

 Os conflitos podiam atrapalhar a atividade 

se levassem ao embargo dos serviços. No entanto, os mesmos também 

contribuíam para que fossem sendo construídas, no cotidiano da mineração, novas 

regras e normas para regulamentação dessa atividade. Alguns mineradores, 

quando situados em localidades muito distantes da Superintendência das Minas, 

ou para evitar que o serviço ficasse embargado por muito tempo, como ocorria 

quando se chamava uma autoridade para resolver o problema, optavam por 
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solucionar os conflitos e desentendimentos estabelecendo acordos entre eles 

mesmos. Esses ajustes iam constituindo regras e normas que, adotadas 

repetidamente, viriam reger os costumes da exploração. “Os conflitos, e as suas 

resoluções (mesmo que temporárias), serviram para que se construíssem fórmulas 

usuais da exploração nos morros – o seu estilo de minerar.”
261

  

Isso ocorria principalmente nos morros considerados realengos e 

“comum a todos”. Como a posse era ali garantida entre os próprios mineradores e 

faiscadores, eles foram construindo meios para solucionar os vários 

desentendimentos que iam surgindo. Em pesquisa feita para o termo de Mariana 

constatamos que apenas 14,2% dos conflitos judiciais envolvendo a mineração, no 

século XVIII, diziam respeito aos serviços realizados nas serras (ver tabela 

abaixo). Os exploradores desses locais não procuravam muito frequentemente a 

justiça camarária, os direitos ali eram normalmente legitimados pelos agentes 

experientes na mineração. Nesses altos ou nas encostas das montanhas, as 

contendas envolvendo a exploração do ouro, se não conduzissem a atitudes 

criminosas – furtos, homicídios – tendiam a ser resolvida por meio da composição 

oral e dos tratos costumeiros.
262

 

 

Tabela 3: Técnicas de extração do ouro nos casos judiciais, termo da Vila do 

Carmo/ Mariana, 1710-1804. 

Técnica Processo-crime Ação cível % 

Rosário/cercos (leito do rio) 1 8 32,2 

Catas ( vale/tabuleiro) 1 5 21,4 

Talho aberto (grupiara/montanha) - 4 14,2 

Faisqueira* 3 6 32,2 

Total** 5 23 100 
Fonte: ANDRADE, Francisco Eduardo; REZENDE, Dejanira F. Estilo de minerar nas Minas 

Gerais escravistas, século XVIII. Revista de História. São Paulo, n. 168, jan/jun 2013, p. 408. 

* termo genérico para tratar de uma situação de faiscação de ouro; usado para indicar os locais de 

pinta de ouro mais rarefeita, tanto os descobertos quanto os já lavrados.  

** refere-se somente aos casos com indicação da técnica utilizada, não incluindo todos os 

processos judiciais que apresentavam alguma relação com as práticas minerárias. 

 

Nessas terras em que o minerador não tinha a propriedade da lavra 

garantida pela carta de data, mas garantia a posse de acordo com o trabalho 

realizado no local, cabia ao guarda-mor ou a um prático definido pelas partes o 
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papel de vistoriar os serviços ou de resolver as contendas. Mas o abuso dessas 

vistorias, bem como a intromissão dos superintendentes na resolução dos 

impasses ou embates surgidos, foram muitas das vezes recebidos com hostilidade, 

sendo motivos de desentendimentos entre os agentes régios e os exploradores do 

ouro, é o que veremos no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Capítulo 3 – Da conflitualidade cotidiana à revolta do povo nos 

morros do ouro 

 

3.1 Vila do Carmo, 1713: um acordo entre grandes mineradores e faiscadores 

do ouro 

 

Em 1713, os sócios, em um serviço de água estabelecido para a extração 

do ouro, com que lavravam mais de meia légua em um morro no Arraial de Cima 

na Vila do Carmo, desentenderam-se e quiseram desfazer a sociedade, repartindo 

a água do dito serviço entre eles. Sendo a água muito escassa, não conseguiram 

entrar em um acordo, então, um dos sócios, Timóteo Saraiva, recorreu ao ouvidor 

geral e superintendente da comarca de Vila Rica, Dr. Manoel da Costa de 

Amorim, para que fizesse uma vistoria no serviço.  

Esse sócio tinha a intenção de repassar a água que lhe coubesse ao Pe. 

Jerônimo Sodré, que parecia ser um homem com muitas posses e amigo do 

ouvidor inclusive, pois o acompanhou na vistoria que tal autoridade fez no 

referido serviço.
263

 Bernardo Ferreira de Macedo, Manoel Mendes, Manoel 

Ferreira da Fonseca e os demais sócios não concordando com isso, resistiram à 

vistoria e o ouvidor retirou-se do local. Disso seguiu-se um levantamento do povo 

na Vila do Carmo, o que muito preocupou as autoridades coloniais.  

 Timóteo Saraiva era paulista, natural da freguesia de Nossa Senhora da 

Candelária da Vila de Itu, comarca de São Paulo, e vivia de minerar, como 

declarou.
264

 Sabemos que, em 1715, era morador no arraial de Passagem, distrito 

da Vila do Carmo, e possuía o título de alferes.
265

 Porém, em 1727, quando se 

casou, vivia na freguesia de Guarapiranga, termo da Vila do Carmo. Temos claro 

que a itinerância era característica dos mineradores nas primeiras décadas de 

ocupação das Minas. Acreditamos que em sua gama de relações pessoais, 

Timóteo dava preferência aos também paulistas. Chegamos a tal conclusão 

porque, apesar de ele e de sua esposa serem naturais da mesma freguesia, ao 

apresentarem suas testemunhas para o processo de habilitação matrimonial todas 

as escolhidas por ele se declararam naturais da cidade de São Paulo. Sendo que 

alguns deles eram também mineradores. Já entre as testemunhas apresentadas por 
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sua esposa, Maria Gomes da Costa, dois eram reinóis e um se declarou natural da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Os demais sócios proprietários do dito serviço de água, eram também 

mineradores e proprietários de escravos, eles uniram suas forças para conseguir 

arcar com as despesas provenientes da técnica utilizada. Manoel Mendes, em 

1712, colocou-se como fiador de Luis de Meireles Freire na quantia de 636 

oitavas de ouro que esse devia a Jerônimo da Fonseca Gomes. Isso mostra que era 

um homem com algumas posses – condição essencial para ser fiador de outrem –, 

já que na escritura proveniente deste acordo declarou que possuía alguns bens de 

raiz.
266

 Sabemos também que ele comprou, em sociedade com Antonio 

Gonçalves, seis escravos do gentio da Guiné no valor de 320 oitavas de ouro em 

pó cada um. 

Portanto, Manoel era um proprietário de escravos e parecia dar 

preferência pela realização suas atividades econômicas em sociedade, o que não 

era uma exceção à regra, pois ao longo da pesquisa constatamos que era comum 

os mineradores se associarem, principalmente para realizarem serviços minerais 

com uso da água nos morros, por ser essa uma técnica que exigia gastos 

vultosos.
267

 Sabemos também que Manoel Mendes foi um dos cabeças do motim e 

era português. Parece-nos que os demais sócios que resistiram à vistoria do 

ouvidor-geral também eram reinóis. Isso se justifica porque um despacho do 

Conselho Ultramarino, deixando claro que os culpados da sublevação que houve 

eram o dito Manoel Mendes e seus sócios, declara que “não são os paulistas 

somente os que cometem semelhantes excessos, também os reinóis como estes 

são”.
268

  

Manoel Ferreira da Fonseca, outro envolvido, havia vendido a Custodio 

Rabelo uns escravos do gentio da Guiné pela quantia de 3.100 oitavas de ouro em 

pó. Se considerarmos que isso se deu no mesmo período da compra feita por 

Manoel Mendes e que os escravos eram de mesma etnia e, portanto, 

estabelecermos, hipoteticamente, para estes o mesmo valor de 320 oitavas de ouro 
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em pó, chegamos à conclusão de que o total de escravos vendidos por Manoel 

Mendes era cerca de 10 cativos.
269

  

No que diz respeito ao outro sócio, Bernardo Ferreira de Macedo, temos 

a informação de que ele comprou, em sociedade com João Lourenço Ramalho, no 

ano de 1713, um sítio no lugar conhecido como Lavras Velhas, no termo da Vila 

do Carmo, e 9 escravos. O sítio, que foi comprado de José da Fonseca Vimieiro 

pela quantia de 5.800 oitavas de ouro, contava com 5 alqueires de plantas de 

milho, casas de vivenda e alguns animais. Além desses, temos os bens que deixam 

claro que neste sítio havia terras minerais, o que nos mostra que Bernardo Ferreira 

de Macedo também era minerador. São estes bens: um bolinete com sua bica, 11 

almocafres, 12 bateias, 3 alavancas e “duas catas desmontadas”.
270

 Em outra 

escritura, do ano de 1712, Bernardo Ferreira passava a Manoel Rodrigues de 

Souza o direito de cobrar a quantia de 4:050$000 que lhe devia o capitão-mor 

João Amaro Maciel.
271

 Por esse acordo, Manoel Rodrigues de Souza ficava 

obrigado a pagar a Bernardo Ferreira de Macedo a quantia de 3.244 oitavas de 

ouro em pó, livre dos gastos que viesse a ter na realização da dita cobrança. Essa é 

uma quantia alta e mostra, mais uma vez, que Bernardo Ferreira era um homem de 

posses e se inseria nas relações de crédito, tão características do período colonial.  

Depois da resistência que os sócios aqui mencionados fizeram à vistoria 

que o superintendente Manoel da Costa de Amorim intentou fazer, a pedido do 

também sócio Timóteo Saraiva, houve uma sublevação. O povo da Vila do Carmo 

amotinou-se quando teve notícia de que o superintendente pretendia voltar à vila 

com negros e armas para prender aqueles sócios resistentes. Essa causa mobilizou 

muitas pessoas, “[...] a uns por sua vontade e interesse que tinham nas faisqueiras 

que lhe redundavam do serviço daquela lavra e a outros que, por força, faziam sair 

de suas casas com as armas com que se achavam”.
272

 Os amotinados pretenderam, 

inclusive, invadir a cadeia de Vila Rica, onde estavam presos alguns escravos dos 

ditos sócios.
273

 Fato esse que vem reforçar a afirmação de que os sócios do 
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serviço de água estabelecido, o qual gerou o conflito aqui em questão, eram 

mineradores proprietários de escravos.  

Com a generalização do motim os oficiais da Câmara de Vila Rica 

recomendaram aos da Vila do Carmo que tomassem medidas para conter o 

tumulto, afirmando que eles não haviam procedido corretamente para “realizar a 

quietação e sossego daqueles povos”. Em resposta, os oficiais da Câmara da Vila 

do Carmo recorreram aos de Vila Rica para que intercedessem, juntamente com 

eles, ao ouvidor-geral pedindo-lhe para perdoar os réus e devolver seus bens, que 

haviam sido sequestrados, e as terras em que lavravam. De acordo com Carla 

Anastasia, os oficiais da Câmara da Vila do Carmo viam como legítimas as 

reivindicações dos amotinados, que eram baseadas nos costumes. Isso porque, 

segundo a autora, as câmaras, sendo órgãos locais da administração colonial, 

tendiam a aceitar as reivindicações do povo.
274

 

  Os camaristas de Vila Rica concordaram que as medidas propostas 

seriam uma boa maneira de “evitar o dano que daquela sublevação podia resultar”. 

Estando reunidos os oficiais das duas câmaras e o superintendente Manoel da 

Costa de Amorim, esse resolveu por devolver aos réus seus escravos que eram 

mantidos presos na cadeia de Vila Rica, assim como os bens sequestrados. 

Manoel da Costa de Amorim determinou também que os réus “lavrassem com os 

mais sócios as terras como de antes”. Com essas resoluções, pretendia o dito 

ouvidor acabar com o motim “para que não passasse a maior ruína”. Diante disso, 

os oficiais da Câmara da Vila do Carmo prometeram “sossegar aqueles povos, na 

forma da obrigação de seus cargos”.
275

 No que não devem ter tido sucesso, talvez 

mesmo por não quererem tomar medidas mais drásticas, pois no fim os réus 

acabaram sendo sentenciados.      

O governador D. Brás Baltasar da Silveira pareceu reprovar a atitude do 

superintendente de tentar redistribuir as lavras nas quais, em suas palavras, “se 

achavam uns miseráveis lavrando algumas terras porque tinham feito um serviço 

de água”. Segundo o governador, o povo da Vila do Carmo se amotinou não pelo 

fato de o superintendente ter tirado no dito local a data da Real Fazenda, mas sim 
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por ter repartido aquelas terras também a gente de fora da mesma vila. Com o que 

relatamos anteriormente, sobre os sócios envolvidos, fica claro que estes não eram 

“miseráveis” e que, chamá-los assim, deve ter sido um exagero do discurso do 

governador na tentativa de defendê-los.  

Tal postura deve ter relação com o fato de que os primeiros governadores 

nomeados para a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro procuravam evitar os 

desentendimentos entre a população local. Essa era uma maneira de impor o 

governo régio naquela região que, durante a primeira década de ocupação, havia 

ficado praticamente sob as leis e o poder dos poderosos que ali haviam se 

estabelecido. Para evitar os desentendimentos, deviam antes estabelecer acordos 

com os poderosos locais, não era viável combate-los diretamente. É o que deve ter 

feito o governador ao optar por não punir drasticamente os envolvidos na 

sublevação aqui em questão, os quais eram senhores poderosos donos de escravos.   

Manoel da Costa de Amorim havia prendido um dos cabeças do motim e 

outros envolvidos. Posteriormente, o governador e os ouvidores realizaram uma 

junta da justiça e sentenciaram os mesmos presos, degredou o cabeça para 

Benguela e aos outros estabeleceu que deviam ter degredo mais leve.
276

 Porém, o 

ouvidor-geral não cumpriu totalmente o estabelecido nessa sentença, e manteve 

preso o réu Manoel Ferreira da Fonseca. Segundo o governador D. Brás Baltasar 

da Silveira, ao proceder dessa forma, Manoel da Costa de Amorim foi movido por 

questões particulares, querendo vingar-se do mesmo preso. Nas palavras do 

governador, “disfarçar o seu ódio com as formalidades da justiça”. Diante disso, o 

governador ordenou que o ouvidor publicasse a sentença de condenação de 

Manoel Ferreira e procedesse conforme nela estabelecido. Ele conclui dizendo 

que o ouvidor devia dar cumprimento ao seu despacho, pois, em suas palavras: 

“quantas pessoas se acham neste governo de qualquer qualidade que sejam estão a 

minha ordem”.
277

  

Segundo Diogo de Vasconcelos, quando o ouvidor Manoel da Costa de 

Amorim foi em correção ao termo da Vila do Carmo, ficou sabendo que o povo 

ali faiscava em terras livres, sem que no local houvesse ocorrido distribuição de 

datas minerais. O mesmo ouvidor tomou, então, a iniciativa de realizar a 

                                                 
276

 APM, Secretaria de Governo da Capitania, SC 04, f. 439 – 442. Carta do governador ao rei de 

28 de maio de 1716.  
277

 APM, Secretaria de Governo da Capitania, SC 09, f. 38. Carta de D. Brás Baltasar da Silveira 

para o ouvidor-geral da Comarca de Vila Rica de 30 de dezembro de 1714.  



124 

 

repartição das datas, porém as concedeu a gente de fora, gerando grande 

descontentamento entre a população local, que se levantou. Diz ainda 

Vasconcelos que era “a gente miúda e pobre” a que lavrava o local.
278

  

Diante de tais afirmações, e do fato de que algumas das pessoas que 

aderiram à causa estavam interessadas nas faisqueiras próximas aquele serviço de 

água estabelecido, como já foi dito, podemos levantar a hipótese de que os 

serviços que geraram tais desentendimentos estavam estabelecidos em um morro 

considerado realengo. Nesses morros, qualquer um podia minerar, já que, como já 

afirmamos, nesses locais não era feita distribuição de datas minerais. Porém 

tinham a posse da lavra garantida aqueles que realizassem algum serviço no local, 

o que deve ter sido o caso das lavras aqui em questão, em que os sócios 

proprietários haviam feito um serviço de condução da água.  

Corrobora tal hipótese o fato de que os membros do Conselho 

Ultramarino, ao discutirem a respeito do conflito aqui em questão, disseram que o 

ouvidor-geral foi até a Vila do Carmo “dividir uma água e examinar umas terras 

minerais que estavam repartidas, contra a forma do Regimento, em que um 

Manoel Mendes com outros sócios armados lhe resistiram”.
279

 É provável que, ao 

afirmarem que o local estava repartido contra a forma do Regimento, estivessem 

se referindo ao fato de que os sócios no serviço de água estabelecido tinham a 

posse do local sem que ele houvesse sido repartido por um oficial, não possuindo 

a carta de data das lavras, e sem que a data da real fazenda fosse tirada. Sendo o 

ouvidor-geral chamado pelo sócio Timóteo Saraiva para resolver a questão da 

divisão da água, ele não se limitou a isso e quis aplicar o estabelecido pelo 

Regimento, não só nas terras dos sócios, mas ao que parece, em todo o morro.   

Portanto, nesse morro, conviviam os mineradores que tinham recursos 

para realizar determinados serviços e, assim, garantiam a posse das lavras, e os 

faiscadores que exploravam o ouro livremente pelo restante da encosta. Deve ser a 

esses últimos e, com certeza, não aos sócios mineradores, a que Diogo de 

Vasconcelos estava se referindo quando disse que era a gente “miúda e pobre” a 

que lavrava o local. Nesse período, a questão do espaço a ser ocupado por 
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mineradores e faiscadores nos morros ainda não estava regulamentada em lei 

alguma, porém essa era uma questão que já estava bem ajustada entre os próprios 

exploradores do ouro. Sendo assim, diante da tentativa do superintendente de 

mudar o que mineradores e faiscadores já haviam estabelecido como legítimo 

entre si, eles parecem ter se unido diante de uma causa comum.  

Essa causa era o fato de os morros, já desde os primeiros anos de 

ocupação das Minas, serem costumeiramente considerados realengos e comum a 

todos. Dessa forma, nesse espaço, não havia distribuição de datas minerais e, por 

isso mesmo, não cabia para tais locais o estabelecido pelo Regimento de 1702 de 

se retirar uma data para a Real Fazenda quando da repartição do local. Desse 

modo, ficava injustificada a atitude do superintendente de retirar essa data. Porém, 

agravou ainda mais a situação o fato de que, segundo Francisco Andrade, ao fazer 

nova distribuição das lavras embargadas o superintendente, acabar favorecendo 

seus aliados na apropriação da água.
280

 Entre eles deveria estar o referido Pe. 

Jerônimo Sodré, ao qual Timóteo Saraiva queria dar a água que lhe coubesse 

quando da repartição da sociedade.  

De acordo com o Regimento de 1702, os superintendentes deveriam 

resolver as pendências surgidas entre os mineradores. Para isso, faziam vistorias, 

um tipo de fiscalização dos trabalhos minerais, mas os abusos cometidos durante 

essas vistorias foram causa de constantes desentendimentos entre esses agentes do 

governo régio e os mineradores. Foi o que ocorreu no conflito aqui mencionado. 

Outros morros considerados realengos foram os de São Vicente e Catas Altas, e 

também nesses locais, várias inquietações surgiram das vistorias que os ouvidores 

faziam quando detectavam uma ocupação irregular e tentavam resolver o 

problema. Segundo Carla Anastasia, esses motins mostram as dificuldades que a 

Coroa enfrentava ao tentar impor regras sem respeitar as estabelecidas pelos 

próprios mineradores, os quais acreditavam possuir certos privilégios pessoais.
281

 

À medida que a mineração do ouro nas Minas foi se intensificando e sua 

população aumentando foram se acirrando os conflitos de jurisdição intra-

autoridades. Nas questões relativas à mineração, foram constantes os 
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desentendimentos entre os guardas-mores, superintendentes/ouvidores das 

comarcas e os governadores da capitania, com a constante intromissão desses 

últimos nos assuntos que diziam respeito às atividades de extração do ouro.
282

 No 

conflito aqui retratado, houve posições e interpretações diferentes por parte do 

governador, do ouvidor-geral e dos membros da Câmara da Vila do Carmo e da 

Câmara de Vila Rica. Para Carla Anastasia, nesses conflitos intra-autoridades, as 

Câmaras municipais, de uma maneira geral, tendiam a defender os interesses da 

população local.
283

 No conflito aqui em questão, realmente a Câmara da Vila do 

Carmo parecia ver como legítimas as reivindicações dos amotinados, mas também 

o governador optou por “defendê-los”. O ouvidor-geral foi o que mais se 

posicionou contra o ocorrido, tanto porque os amotinados se levantaram contra ele 

quanto porque, enquanto superintendente das minas, devia querer tomar a si a 

competência para resolver sobre tal assunto.  

A referida autora classifica esse conflito dentro do que ela chama de 

“revoltas reativas”. Para ela, os motins das duas primeiras décadas do século 

XVIII, via de regra, buscaram restaurar um equilíbrio tradicional, mantendo 

procedimentos considerados justos pela população colonial que, no caso aqui em 

questão, era o fato de, desde os primeiros anos de ocupação das Minas, os morros 

serem consideradas terras realengas ou comum a todos. Afirma ainda que “a 

população da Capitania aceitava estas regras e lutava nos seus parâmetros, 

buscando preservá-las, como haviam sido, de início, acordadas.”
284

 

Nas Minas Gerais fez se necessário a criação de mecanismos político-

administrativos para controle da população através da fiscalização intensa que 

garantisse a apropriação do ouro pela metrópole. Porém, a Coroa não conseguiu 

manter totalmente a ordem social e o setecentos mineiro foi marcado pela 

violência. Nas áreas de fronteira e naquelas que não sofreram influência direta do 

capital mercantil, os grandes proprietários conseguiram alcançar acumulação de 

poder privado, o que chegou a colocar em cheque algumas regras do jogo entre 

colônia e metrópole. Porém, segundo Anastasia, nas áreas mineradoras, o controle 

político-administrativo se deu de forma mais efetiva. Nessas, o rompimento da 
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acomodação entre autoridades régias e coloniais se deu, no geral, “do 

constrangimento pela Coroa de interesses dos poderosos e/ou dos conflitos intra-

autoridades”.
285

 A indisciplina e o descompasso na ação dessas autoridades teriam 

sido dois elementos que contribuíram para a desordem, os conflitos e os 

levantamentos da população na região das Minas.   

Para a autora, a manutenção de formas acomodativas entre políticos 

metropolitanos e coloniais dependeu da autonomia de certos setores da população 

da colônia ser resguardada pela metrópole, do “respeito” das autoridades 

portuguesas aos interesses dos poderosos, da preservação de certos acordos 

firmados entre a população e as autoridades. A quebra de algum desses “acordos” 

geraria o colapso da acomodação e levaria a motins reativos, dentro das regras do 

jogo colonial, pretendendo a manutenção de regras estabelecidas cotidiana e 

costumeiramente. 

Alguns autores costumam classificar os motins da primeira metade do 

século XVIII como de contestação de fatores pontuais (nativistas) e os da segunda 

metade como de oposição ao domínio da metrópole, de caráter nacionalista, 

oferecendo ameaça à estabilidade do pacto colonial. Anastasia considera essa uma 

interpretação errônea, ela procura analisar as revoltas da primeira metade do 

século XVIII a partir de seus múltiplos elementos. Vai dividi-las não da maneira 

tradicional, mas entre as consideradas dentro das regras do jogo colonial e aquelas 

desenvolvidas em contextos de soberania fragmentada, que seriam referidas as 

formas políticas coloniais. O motim aqui considerado estaria dentro do primeiro 

grupo, marcado por revoltas  

claramente reativas, nas quais os mineradores não pretendiam 

colocar em cheque as regras estipuladas para o jogo colonial, 

mas tão somente lutavam para garantir a manutenção de 

determinados procedimentos, inaugurados no alvorecer das 

minas e, em geral, considerados razoáveis pela sua 

população.
286

      

 

Nos motins reativos seria possível ver uma disposição do rei e de seus 

representantes em acatar as reivindicações da população. Nas Minas das duas 

primeiras décadas do século XVIII, mais que enfrentar sistematicamente a 
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população as autoridades portuguesas iriam procurar garantir as situações de 

acomodação com os atores coloniais. Comprovando isso, temos o fato de que, no 

conflito aqui em questão, o governador procurou não atacar diretamente as ações 

dos amotinados. 

De fato, nesse conflito, os sócios no serviço de água e os faiscadores 

lutavam por manter a exploração da terra nos morros da forma como vinham 

fazendo há muito tempo, sem a distribuição de datas no local e, portanto, sem a 

aplicação do estabelecido pelo Regimento de 1702. Diante da tentativa do 

superintendente de aplicá-lo naquele espaço, redistribuindo as terras, mineradores 

e faiscadores reagiram. Porém, não podemos considerar que havia uma tradição 

totalmente estabelecida sobre como devia ser a distribuição das terras naquele 

local, naquele ano de 1713 elas ainda estavam sendo construídas, e continuariam 

em construção durante todo o século XVIII, pois, como vimos, as regras e a 

legislação para os morros se davam seguindo o casuísmo, ou no “varejo”, como 

bem apontou Ivana Parrela.
287

 Portanto, o conflito aqui analisado não pode ser 

interpretado exclusivamente como uma luta para manter a tradição anterior, pois o 

que era visto como costume nas Minas, no que diz respeito à exploração nos 

morros, ainda estava se configurando.  

Os desentendimentos entre os exploradores locais e entre eles e as 

autoridades régias contribuíram para que as regras costumeiras fossem se 

configurando ao longo do século XVIII. Segundo Francisco Andrade, os conflitos 

estabelecidos entre os mineradores e outros coloniais foram refazendo a 

mineração do ouro, ainda que sem a suspensão formal do Regimento de 1702.
288

 

Da tentativa de se resolver os desentendimentos e conflitos que surgiam na 

exploração dos morros, local não abordado por esse documento, foram sendo 

adotadas práticas consideradas legítimas pelos exploradores. 

Não sabemos a localização exata dos serviços que geraram a contenda 

aqui relatada, sabemos apenas que foi no Arraial de Cima. Mas podemos levantar 

a hipótese de que foi no morro de Matacavalos, porque esse estava localizado 

entre a Vila do Carmo e o distrito de Passagem e, consultando mapas daquela vila, 
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constatamos que ele fazia ligações com o Arraial de Cima. Talvez fosse mesmo 

um prolongamento das encostas deste, já que para tal morro migrou o nome de um 

dos núcleos do referido arraial.  

Isso nos permite afirmar, mais uma vez, que o fato de que os morros 

onde não era possível conduzir a água fossem deixados para a exploração de toda 

a comunidade não pode ser explicado apenas porque esses locais não 

interessavam aos mineradores mais abastados, e era vantajoso para a Coroa 

garantir que todo o local fosse explorado. As autoridades régias deviam levar em 

consideração as reivindicações dos ocupantes desses morros. Nesse sentido, este 

conflito de 1713 mostra bem os problemas que as autoridades régias teriam de 

enfrentar se tentassem alijar completamente os pequenos exploradores da 

atividade minerária. Apesar de os cabeças do motim, os sócios no serviço de água 

estabelecido, serem mineradores com posses, a proporção que ele tomou, com 

muitas pessoas aderindo a causa, foi devido também aos pequenos extratores que 

tinham interesse “nas faisqueiras que redundavam do serviço”.
289

 Portanto, as 

autoridades devem ter percebido que o Bando de 1721, criado para regularizar a 

exploração no morro de Matacavalos, não poderia estabelecer que o local fosse 

repartido em datas somente aos senhores de escravos como, de acordo com o 

Regimento de 1702, era feito nos rios e ribeiros, sem maiores consequências. O 

motim de 1713 deve ter deixado bem claro para as autoridades régias o tumulto 

que podia ocorrer se isso fosse feito.  

 

3.2 Desordens ocorridas nos morros auríferos das Catas Altas 

 

Os mestres de campo, Manoel Nunes Viana e seu primo Manoel 

Rodrigues Soares, estavam entre os potentados mais importantes das Minas. 

Residiam em Caeté e eram proprietários de fazendas na região dos currais do São 

Francisco e de lavras no distrito de Catas Altas, situado no termo da Vila do 

Carmo. Rodrigues Soares, dono de grande quantidade de escravos, dominou o 

distrito de Catas Altas e teve participação importante na sedição de 1736 no sertão 

do São Francisco. Em 1718, ocorreu um embate em Catas Altas, opondo os 
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feitores de Manoel Rodrigues Soares e de Bento Ferraz, outro potentado local, em 

razão de um serviço de água feito para lavrar as terras minerais dos morros 

daquele distrito.  

Bento Ferraz tentou impedir os negros de Manoel Rodriguez Soares de 

continuar trabalhando em um serviço de água onde estavam estabelecidos. 

Segundo o governador Conde de Assumar, o dito Ferraz e seus comparsas 

juntaram armas para defender a sua causa, sem se atentarem para os bandos que 

ele havia mandado publicar a respeito da exploração naquele distrito. Afirma, 

ainda, o dito governador, que “algumas pessoas mal intencionadas queriam 

envolver, fazendo coisa comum daquilo que é coisa particular.”
290

 De acordo com 

Carla Anastasia, Bento Ferraz, ao contrário de Viana e Rodrigues, foi um 

potentado muito útil à Coroa portuguesa. Ele seria nomeado capitão-mor de Catas 

Altas em 1733 e teria a patente confirmada por Gomes Freire de Andrade em 

1736.
291

 

Tendo tomado conhecimento da desordem, o governador mandou os 

mestres de campo Joseph Rabelo Perdigão e Manoel Fonseca se dirigirem ao 

distrito para ouvirem as partes e resolver a questão. Algum tempo depois desse 

motim o Conde de Assumar informava que Manoel Nunes Viana quis se apossar 

de todas as terras minerais em Catas Altas, sem se preocupar com os direitos dos 

donos originais. Ele disse ainda que os negros deste e de seu primo Rodrigues 

Soares estavam trabalhando armados nas lavras. O Conde de Assumar ameaçou 

prender Manoel Rodrigues Soares, pois ele não havia cumprido a promessa, feita 

em tempo anterior, de não incitar disputas nas áreas mineradoras. A situação teria 

se agravado quando Manoel Nunes Viana começou a apoiar seu primo na 

contenda.  

Com a generalização dos tumultos os moradores de Catas Altas 

começaram a abandonar as lavras. Porém, o Conde de Assumar tentou evitar esse 

procedimento, já que o abandono de uma área mineradora significava prejuízo 

para a Real Fazenda. Para isso, ele determinou que aqueles que tentassem vender 

seus bens, teriam estes confiscados pela Coroa. Tendo sido informado de que não 

apenas os negros de Rodrigues Soares, mas de outras pessoas estavam andando 
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armados, o governador enviou para o local o tenente geral Manoel da Costa 

Fragoso, com ordem de prender a quem fosse necessário e de levar até ele 

Antônio Carvalho de Almeida e Manoel Gomes Aires, sobrinho e feitor de 

Rodrigues Soares, respectivamente. Mas a chegada do tenente geral a Catas Altas 

só fez agravar a situação, os negros de Rodrigues Soares levantaram-se e, 

inclusive, conseguiram libertar alguns escravos que já haviam sido presos.
292

 

Diante disso, também foi enviado para as Catas Altas o capitão Paulo Rodrigues 

Durão, o sargento-mor Antônio Ferreira Pinto e o ouvidor geral da comarca de 

Vila Rica, Manoel Mosqueira da Rosa. 

Por fim, o Conde de Assumar expediu ordem para prender Manoel 

Rodrigues Soares e Manuel Nunes Viana e ordenou ao ouvidor geral que 

notificasse todos os moradores de Catas Altas para que apresentassem os títulos 

de posse de suas lavras. Assim, eles poderiam retomar o seu trabalho naquelas 

terras minerais que, no período do conflito, estavam sendo lavradas por Manoel 

Rodrigues Soares. Porém, o ouvidor-geral intimidou tanto as testemunhas que o 

inquérito acabou tendo que ser invalidado.
293

 Esse foi um caso típico em que 

poderosos tentaram se apoderar das terras de mineradores menos abastados, 

porém, concluindo, o governador também determinou que, naquelas Catas Altas, 

ninguém haveria de “embaraçar” aos pobres que ali pretendessem faiscar.
294

 Mais 

uma vez, vemos o direito de faiscação dos pobres, nos morros, ser preservado, 

ainda que houvesse outros interesses por trás de tal determinação. 

Mas as disputas envolvendo o uso da água para minerar naquele distrito 

não cessaram. Em junho de 1722, o governador Dom Lourenço de Almeida 

publicou um bando para regular a exploração aurífera em um morro daquela 

localidade. Dessa vez era o mestre de campo Manuel Rodrigues Soares e Pedro 

Vaz, com seus respectivos sócios, que andavam se desentendendo a respeito da 

água utilizada para a exploração do ouro. Diante disso, o governador foi fazer uma 

vistoria nos serviços envolvidos na contenda, estabelecendo a água de que poderia 

se utilizar cada um daqueles mineradores, procurando acabar com os prejuízos 

que os cofres reais sofriam “por se não ter extraído destas terras o ouro todo que 

se podia ter tirado, se não procedessem as contendas que tem havido”. Dom 
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Lourenço também estabeleceu que “fora dos serviços feitos e de forma que lhe 

não prejudique a nenhum deles, ou seus valos e regos, poderá o povo todo minerar 

como lhe parecer”.
295

  

 Em 1734, houve um novo desentendimento naquele local, do qual 

resultou outro edital com determinações para a exploração em seus morros. Com 

um novo descobrimento de ouro, Domingos Rodrigues da Costa, e seus sócios, 

estabeleceram um serviço de água e requereram quatro datas de terras minerais. 

Isso contrariou os moradores, que defendiam que “o Morro devia ser comum para 

todos”. Uma e outra parte enviaram requerimentos ao governador André de Melo 

e Castro, ao que esse ordenou ao guarda-mor Caetano Álvares Rodrigues que 

fosse àquele arraial resolver a questão. Caetano Rodrigues, então, determinou que 

Domingos Rodrigues e seus sócios pudessem continuar trabalhando com seus 

serviços de água, ficando reservado para a realização do mesmo serviço 280 

palmos de comprido e 200 de largura, mas não lhes seriam concedidas as datas 

requeridas. E também foi determinado que nenhuma pessoa poderia se apropriar 

das faisqueiras que estavam abaixo desse serviço, por título algum, ficando elas 

livres para a exploração de todos. Para os buracos que viessem a ser feitos, dessa 

resolução em diante, a distância mínima de um para outro seria de 60 palmos. 

Ficou estabelecido também que naquele morro não poderia haver venda de 

nenhum gênero, nem pessoas vendendo qualquer mercadoria em tabuleiros.
296

 

 Por fim, o governador André de Melo e Castro determinou que a mesma 

faculdade concedida aos sócios citados seria dada a qualquer pessoa que fizesse 

descobrimentos, porque era conveniente aos moradores daquele arraial “que no 

dito morro e seus continentes houvesse descobrimentos, e lavras de água, não só 

pelos buracos e minas que podiam dar, mas também pelas faisqueiras que vinham 

abaixo de que todos se utilizavam”.
297

 Portanto, vê se que na interpretação do 

governador, aqueles que realizavam os descobrimentos teriam o direito de ter 

parte daqueles morros reservadas para estabelecerem seus serviços. Mas, para tal 

autoridade, da atividade realizada pelos pretensos descobridores também resultaria 

o bem comum, pois com ela também se descobriria as faisqueiras que seriam 
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deixadas à exploração do povo. E o governador encerra o caso com um desabafo, 

dizendo que 

os morros que são realengos são aqueles que se acham dentro 

de vilas e arraiais como está julgado, e não aqueles que estão 

em partes remotas, e sobre isto cada dia se está julgando os 

Ministros das Relações o que lhe parece e assim não me sei 

determinar com estas leis, sem acabarem de assentarem no que 

se deve seguir.
298

  

  

Essa fala demonstra a falta de clareza e o casuísmo que os contemporâneos 

utilizavam com relação ao que se praticar nos morros, como já apontamos 

anteriormente.  

 

3.3 Contenda em Congonhas, 1762: as reivindicações dos pequenos 

exploradores 

  

 Com a notícia de um novo descoberto naquele arraial de Congonhas uma 

multidão concorreu ao local, promovendo uma ocupação tida como desordenada. 

Aqueles que se intitulavam donos daquelas terras auríferas, João Lourenço de 

Araujo e Inácio Teixeira, pediram ao superintendente que desocupasse o local.
299

 

Diante disso, tal autoridade mandou seus oficiais irem ao local expulsar a 

multidão, mas houve resistência por parte do povo e eles precisaram retroceder. 

Houve novas tentativas de desocupação, e apenas a terceira teve êxito. É notável 

que, entre mais de 100 amotinados, apenas seis fossem brancos, entre os demais 

havia escravos jornaleiros, mulatos, cabras, mulheres pretas e mulatas, crioulos 

forros e crianças. 

 Alguns mulatos e forros eram de fora do arraial e ocupavam o posto de 

capitão-do-mato. Para Francisco Andrade, é possível pensar que esses exerciam 

alguma forma de liderança na exploração. Pouco mais de um mês depois desse 

levante, alguns dos envolvidos nesse motim estiveram envolvidos em outro, 

promovido para libertar Alexandre de Souza, que era conduzido para Vila Rica. 

Ele havia sido preso pelos oficiais de vintena locais, sob acusação de dívidas. 

Libertado, o tal Alexandre foi conduzido para as terras minerais aqui em questão. 
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 De acordo com as testemunhas da devassa que então se instaurou, os 

principais cabeças desse ato de resgate teriam sido os capitães do mato Luis Dias, 

homem pardo, Luis da Serra, carijó, e Manoel Gomes Barreiro, homem branco. 

Eles tiveram a ajuda de outros exploradores do descoberto em questão, entre eles 

o alfaiate Rafael de Almeida, pardo, e o boticário Pedro Pereira.
300

 A composição 

dos participantes desse motim reflete a composição dos exploradores das terras 

aqui em questão, em que os brancos eram minoria. Para Francisco Andrade, esse 

caso deixa claro que “existiam lideranças negras e mulatas, combinando e 

propondo táticas e estratégias de trabalho, e reagindo a qualquer usurpação 

considerada injusta”.
301

 

 Por outro lado, Marcos Magalhães considera que houve uma 

orquestração da ocupação daquelas terras por alguns brancos, sobretudo de 

Antônio Gomes Barreiros, português natural do Porto, e seus dois sobrinhos. Para 

ele “a contestação da posse do vieiro partiu de membros da elite, mas evoluiu para 

um tumulto onde todos buscavam aproveitar-se da oportunidade aberta”. O motor 

do delito estaria no aproveitamento público inicialmente dado às terras em 

questão. De acordo com Marcos Magalhães,  

os dizeres empregados no levante – ‘viva o povo’, ‘viva el rei’ – 

o legitimavam, aos olhos da arraia miúda, por insinuar o caráter 

de coisa pública do objeto em demanda. Ativavam, ao mesmo 

tempo, um padrão de condutas que se imaginava coerente com a 

exploração da coisa pública, i. é a natureza anárquica da 

exploração aurífera até a sua regulamentação pelas autoridades 

competentes.
302

 

  

 Porém, o que observamos ali não era uma exploração anárquica que, na 

interpretação do autor, teria a ordem estabelecida com a regulamentação das terras 

auríferas e a distribuição das datas minerais. O que estava em jogo era o direito 

arraigado entre os mineradores de terem as terras dos morros auríferos livres para 

a exploração de todos. Achar que o que ocorria era simplesmente uma ocupação 

desordenada e anárquica é reproduzir o discurso das autoridades coloniais. No 

mesmo sentido, estabelecer os poucos homens brancos participantes como líderes 

                                                 
300

 AHMI, 1° ofício, devassa, códice 449, auto 9463.  
301

 ANDRADE, Francisco Eduardo de. Viver à Gandaia: Povo Negro nos Morros das Minas. In: 

IVO, Isnara Pereira; PAIVA, Eduardo França e (orgs.). Escravidão, mestiçagem e histórias 

comparadas. São Paulo: Annablume, 2008. p. 176.  
302

 AGUIAR, Marcos Magalhães de. Negras Minas Gerais: uma história da diáspora africana no 

Brasil colonial. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. p. 93.  



135 

 

daquela ocupação feita por negros e mulatos é seguir a linha de uma historiografia 

que pouco vê a participação das camadas baixas nos motins coloniais ou, quando 

a vê, a considera reativa, sem motivação política e atuando a mando de setores da 

elite.
303

 Como já afirmado, os conflitos entre os exploradores do ouro nos morros 

eram regidos, maiormente, pelo direito costumeiro, e era esse que condenava a 

concessão ali do direito de propriedade das terras auríferas a uns poucos. Diante 

da tentativa de distribuição de datas minerais no local os negros e mulatos não 

tardaram a reagir.  

 Esse conflito também permite dizer que o direito de os morros auríferos 

serem explorados por todos e a reação daqueles que tinham seus direitos violados 

quando se procurava fazer a distribuição de datas minerais nesses locais foram 

iniciadas na mesma época das primeiras explorações auríferas e perduraram por 

todo o século XVIII. Já no final do século, em 1787, o governador Luís da Cunha 

Menezes determinou que, na freguesia do Furquim, termo de Mariana, se 

repartisse ao povo as terras do Morro localizado em frente a matriz. Indo o 

guarda-mor do distrito, coronel José Caetano Rodrigues de Horta, cumprir as 

ordens do governador, afirmou que a faisqueira ali descoberta era de pequena 

extensão e não atendia ao “muito povo” que pedia as terras minerais, muitos dos 

quais não tinha fábrica de minerar, podendo concorrer apenas com seu serviço, 

não sendo justo os deixarem sem terras já que queriam trabalhar.
304

  

 Aos concorrentes foram concedidas, inicialmente, 36 datas de terras 

minerais para que trabalhassem em sociedade, e cada um dos sócios poderia 

mandar um escravo para o local ou trabalhar somente por sua própria pessoa. Na 

dita sociedade haveria um caixa, escolhido pelo voto dos sócios exploradores, e os 

feitores necessários aprovados por ele. Cada feitor teria um caderno, rubricado 

pelo caixa, no qual anotaria os serviços dos escravos que trabalhassem 

diariamente, e o entregaria ao caixa ao final de cada semana para que os serviços 

feitos fossem lançados em um livro mestre. Cada escravo deveria levar a 
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ferramenta necessária ao seu trabalho, mas no caso de esta precisar de reparos eles 

sairiam às custas dos rendimentos do serviço.
305

  

 Aqui percebemos uma mudança, já que estamos em uma fase em que a 

produção aurífera havia diminuído muito e as autoridades coloniais estavam 

buscando recuperar essa produção. Deve vir daí a determinação do governador de 

que ali se formasse uma sociedade, talvez buscando ordenar a exploração para que 

se tivesse maior aproveitamento possível daquele novo descoberto. Mesmo assim, 

não se podia esquecer que as terras auríferas de um descoberto de morro 

localizado dentro de uma área urbana deveriam ser deixadas à “exploração livre 

do povo”. E entre esse povo havia vários forros, mas também guardas-mores, 

padres e mineradores com várias datas de terras minerais em outras paragens. 
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Considerações Finais 
 

Os homens livres pobres, libertos e escravos faiscadores, em maior ou 

menor grau, sempre estiveram presentes na mineração do ouro nas Minas Gerais 

colonial. Inicialmente ocupavam os lugares que não interessavam aos grandes 

mineradores (encostas das montanhas e ribeiros menos rendosos). Mais tarde, no 

entanto, ambos os grupos sociais passariam a dividir e disputar o mesmo espaço. 

A convivência nas áreas de mineração levaria tanto ao estabelecimento de 

conflitos entre eles quanto à formação de ajustes. Essa convivência, os acordos 

firmados e a própria resolução das contendas surgidas foram contribuindo para 

que, cotidianamente, esses homens estabelecessem suas próprias regras para a 

ocupação e exploração dos morros auríferos.  

Essas regras eram compostas oralmente e aceitas pelo direito costumeiro. 

Posteriormente, algumas delas seriam incorporadas pelo direito legal. Assim, 

podemos apontar que tendo os livres pobres, libertos e escravos faiscadores 

participado da extração aurífera nos morros, eles foram personagens essenciais 

para a composição dessas regras cotidianas. Desse modo, esses homens seriam 

considerados quando da intromissão das autoridades régias na legislação daqueles 

locais, a partir da década de 1720. No momento em que tais autoridades quiseram 

compor as regras para a exploração dos morros, tiveram que considerar as já 

instituídas e os direitos construídos e conquistados por esses agentes. Quando tais 

direitos eram desconsiderados a reação não tardava, é o que se vê nos conflitos 

abordados no terceiro capítulo. Podemos, portanto, dizer que o costume de se 

considerar os morros das áreas urbanas e suas imediações terras realengas e 

“comum a todos” envolveu questões de três dimensões: os grandes mineradores, 

os interesses da Coroa e as reivindicações do povo miúdo. 

Ao contrário do que boa parte da historiografia que estudou o assunto 

afirma, o trabalho daqueles extratores destituídos de capital não era algo 

totalmente desordenado e com resultados, ou lucros, sempre ínfimos.
306

 Podemos 

até pensar que, de certa forma, ao longo do século XVIII ocorreu uma inversão 

técnica entre os métodos extrativos utilizados pelos grandes mineradores e pelos 

homens pobres. Nos primeiros anos da ocupação de Minas Gerais aqueles 
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utilizavam basicamente a bateia para extrair o ouro aluvial dos rios e ribeiros, 

enquanto livres pobres e escravos faiscadores já começavam a buscar o ouro nas 

encostas mais baixas, serviço mais custoso do que a cata daquele ouro dos rios. 

Com o passar dos anos e o desenvolvimento de técnicas mais dispendiosas, no 

entanto, essas passariam a ser cada vez mais empregadas pelos mineradores com 

posses, enquanto os homens pobres se dedicariam à faiscação por todo o século 

XVIII e também no século seguinte.  

Esses homens trabalhavam em conjunto para melhorar seus resultados, o 

que exigia deles certo ordenamento. Isso contribui para que algumas vezes, como 

quando se inseriam em associações, eles também pudessem fazer uso de técnicas 

mais dispendiosas. Além disso, quando se trata da exploração nos morros, as 

técnicas mais custosas nem sempre tinham preferência sobre as demais, pelo 

contrário, parece que naqueles altos montanhosos o esperado eram serviços, ou 

instalações, menos estáveis, que garantissem apenas a apropriação temporária do 

local. Isso mostra que o direito costumeiro tinha influência sobre as técnicas 

minerárias e que, por meio dele, os pequenos exploradores conseguiam reservar 

para si um espaço de atuação.  

E mais, é preciso considerar que a prática minerária não era guiada, e 

regulada, apenas por avanços técnicos e pela disponibilidade de capital, fatores 

culturais e político-jurídicos também davam ritmo aos agenciamentos da 

mineração. É um erro pensar que a tecnologia ou a lógica econômica 

simplesmente impunha-se aos tratos das minas, os direitos constituídos 

costumeiramente no cotidiano da exploração contribuíram fortemente para a 

ordenação da prática de extração. Os direitos costumeiros construídos pelos 

diversos grupos sociais que ali trabalhavam, contribuiram fortemente para os 

rumos das atividades exploratórias nas Minas Gerais do século XVIII. A 

administração dos agentes do governo colonial também dava seu aporte ao ritmo 

daquela atividade. Os camaristas, ao legislar sobre questões que faziam parte de 

sua jurisdição, como a ordenação do espaço e o uso da água nas áreas urbanas, 

acabaram por intervir em questões relativas à mineração. Por fim, e com a 

influência de todas essas questões, como procuramos mostrar ao longo dessa 

dissertação, o resultado do trabalho dos pequenos extratores e faiscadores, em 

alguns lugares e condições, podia igualar-se ou mesmo suplantar o das lavras 

estabelecidas.   
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Apêndice: 

 
Lista dos morros com serviços comuns 

 

1. Morros de Catas Altas: Localizados no distrito de Catas Altas do Mato Dentro, 

Termo de Vila do Carmo/Mariana. Nesses morros ocorreram conflitos envolvendo 

o uso da água, disputada ali principalmente por poderosos, conflitos que 

estudamos no terceiro capítulo. Por conta desses embates, na década de 1730 

foram publicados bandos para regular como devia ser feita a distribuição da água 

naqueles locais. 

 

2. Morro de São Vicente: Localizado no Rio das Pedras, que ficava no limite das 

comarcas de Vila Rica e de Sabará (atualmente é mais ou menos o povoado de 

Acuruí, distrito da cidade de Itabirito). Era um morro realengo, com forte presença 

de faiscadores. Um Bando de 1728 estabeleceu que aquele local fosse deixado 

livre para o povo, e que ali não se dessem cartas de data. 

 

3. Morros de Congonhas: Localizado no arraial de Congonhas, Termo de Vila 

Rica. Ali houve um conflito por causa da ocupação de um novo descoberto por 

mestiços, faiscadores e livres pobres, enquanto alguns poderosos reivindicavam as 

terras auríferas para si. Estudamos esse conflito também no capítulo 3. 

 

4. Morro do Furquim: Localizado na área urbana da freguesia do Furquim (em 

frente a matriz), pertencente a Vila do Carmo/Mariana. Nesse morro, já no final 

da década de 1780, ocorreu um caso digno de nota. O governador estabeleceu que 

o local deveria ser repartido ao povo, porém com o estabelecimento de uma 

sociedade, com administrador, onde conviveram homens pobres, forros e grandes 

senhores de escravos. 

 

5. Morro de Santana: Localizado na Vila do Carmo/Mariana, nos arredores da 

área urbana. Foi um morro de intensa ocupação e exploração aurífera, onde 

ocorreram muitos embates entre mineradores e Câmara. Essa alegava que aquelas 

terras faziam parte da sesmaria do seu Senado, procurando cobrar o foro, o que os 

mineradores locais não aceitavam, por já ocuparem o local ha muito tempo. 

Também foram constantes os conflitos envolvendo os mineradores, os vendeiros 

ou comerciantes ambulantes e a Câmara, que ali queria permitir a instalação de 

vendas, o que era proibido pelos bandos que regulavam a exploração do ouro no 

local. 

 

6. Morro de Matacavalos: Localizado entre a Vila do Carmo/Mariana e o distrito 

de Passagem, Termo de Mariana. Esse foi um morro realengo onde conviveram 

grandes mineradores e pequenos exploradores. Para ele foi publicado o primeiro 

bando para regular a exploração nos morros, em 1721. Esse bando estabelecia que 

parte do morro seria realengo e a outra parte poderia ser apropriada por aqueles 

que fizessem serviço de água no local. Foi um local de muitos embates entre os 

mineradores, os vendeiros ou comerciantes ambulantes e a Câmara. Essa tentou, 

por diversas vezes, permitir a instalação de vendas naquele morro, o que era 

proibido pelos bandos que regulavam a exploração do ouro no local e desagradava 

os mineradores. 
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7. Morro de Santo Antônio: Localizado no distrito de Passagem, pertencente à 

Vila do Carmo/Mariana. Morro realengo onde também conviveram grandes 

mineradores e pequenos exploradores. 

 

8: Morro da Passagem: Localizado no distrito de Passagem, pertencente à Vila do 

Carmo/Mariana. Na documentação aparecem os termos Matacavalos, Santo 

Antônio e Passagem as vezes como morros separados e outras vezes como se 

fizessem referência ao mesmo morro. Parece-nos que os três topônimos eram 

utilizados para áreas diferentes do mesmo conjunto de montanhas. Algumas vezes 

também podemos perceber a referência ao morro de Matacavalos como “Morro de 

Passagem” e ao morro de Santo Antônio como “Morro Pequeno da Passagem”, 

em uma tentativa de diferenciar os dois. 

 

9. Morro da Taquara Queimada: Localizado em Vila Rica (ouro Preto). Pela 

documentação consultada parece que esse morro não ficava exatamente dentro da 

vila, mas sim em uma “chapada ou lombada de matos”. Sendo afastado da área 

urbana, o discurso apresentado era o de que ele não devia ser realengo, mas de 

qualquer forma os pequenos exploradores aturaram ali. 

 

10. Morro da Água Limpa: Localizado na área urbana de Vila Rica (Ouro Preto). 

Em 1728 foi publicada uma portaria estabelecendo as regras de exploração 

daquele morro, que dizia que ele devia ser deixado “livre à exploração do povo”. 

 

11. Morro da Queimada: Localizado na área urbana de Vila Rica (Ouro Preto). 

Morro onde foi registrada uma grande concentração de minas e de catas, que 

acabavam por se atrapalhar e gerar contendas judiciais. 

 

12. Morro do Ramos: Localizado na área urbana de Vila Rica. Morro também 

realengo com grande concentração de minas que acabavam por se atrapalhar e 

gerar contendas judiciais. 

 

13. Morro do Ouro Podre: Localizado na área urbana de Vila Rica. Um dos 

primeiros relatos de exploração nos morros de Vila Rica é desse morro e teria 

ocorrido por volta de 1705. Esse local também foi ocupado por grandes 

mineradores e por pequenos exploradores. 

 

14. Morros da vila de São João del Rei: Localizados na Vila de São João Del Rei, 

comarca do Rio das Mortes. Um dos primeiros relatos de mineração nos morros 

faz referência a esses morros e data de 1704/05. Nesse local grandes mineradores 

e pequenos exploradores conviveram. Um bando de 1728 estabelecia que parte do 

morro seria considerada realengo e a outra parte poderia ser apropriada por 

mineradores que fizessem serviço de água. 

 

15. Morro do Senhor do Bonfim: Não foi possível saber a localização exata desse 

morro, mas levantamos duas hipóteses. Podia ser em Vila Rica, onde existe uma 

capela dedicada ao senhor do Bonfim junto ao morro, na paróquia do Pilar, 

construída em meados do século XVIII. A outra hipótese é de que esse morro 

estava situado em Congonhas do Sabará (atual Nova Lima), onde na década de 

1720 foi construída uma capela dedicada ao senhor do Bonfim. Essa era uma 

região com exploração de ouro, onde há registro de que um liberto alcançou cartas 
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de data na década de 1720. Ficava na comarca de Sabará, mas nas imediações do 

limite com a comarca de Vila Rica. 
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