
Repressão aos quilombos nos vales do rio Verde e rio São Francisco 
em Minas Gerais no século XVIII 

Gefferson Ramos Rodrigues

Doutorando em História Social pela UFF – RJ. Bolsista CNPq.

Resumo

O texto trata do processo de repressão às comunidades de negros fugidos que se
estabeleceram nos vales do rio Verde e rio São Francisco em Minas Gerais no século XVIII.
A área, que abrigava parte da Comarca do Serro Frio e da Comarca de Sabará guardava a
singularidade de não se dedicar exclusivamente as atividades de extração mineral. Além
dessas, presenciava-se ainda a criação de gado e a produção de gêneros de primeira
necessidade, principalmente no sertão do rio São Francisco. Apesar de a maior parte dos
quilombos da Capitania estar concentrada nas áreas de mineração, mesmo na região
dedicada a pecuária assistiu-se a sua proliferação, embora em menor número. O processo
de repressão a essas comunidades, além de ser marcado por grande violência, se deu
principalmente através da concessão de patentes de Capitão-do-mato. A medida, ao mesmo
tempo em que atendia os interesses dos proprietários de escravos também conferia grande
prestigio e poder aquelas que recebiam a patente.

Introdução

A formação dos quilombos na América portuguesa despertou toda preocupação das

autoridades que se mostraram muito empenhadas em exterminar, ou “desinfestar” – para

usar o termo de época – da sociedade as comunidades de escravos fugidos. Foram variados

os meios que se utilizou para combater os quilombos na Capitania de Minas Gerais, mas

podem ser alinhados em dois níveis: “um punitivo preventivo e um outro de caça e

destruição”. O primeiro deles era constituído de uma legislação draconiana que punia

qualquer iniciativa dos cativos que tentassem fugir e formar quilombos; já a outra forma era

através do emprego da força física.1 

Em vista desses variados meios que foram lançados para combater os quilombolas,

este artigo quer discutir as ações das autoridades das Comarcas do Serro Frio e Sabará na

Capitania de Minas Gerais, diante das comunidades de fugitivos que aí se estabeleceram.

Para cumprir esse objetivo, acompanha algumas trajetórias de pessoas que atuaram na

1 GUIMARÃES, Carlos Magno. Uma negação da ordem escravista. Quilombos em Minas Gerais no século
XVIII. São Paulo: Ícone, 1988, p. 63-64. (Coleção Malungo, Ensaio)
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repressão aos quilombos, e que permitem conhecer ainda a reação dos próprios

quilombolas.

O texto não da conta, propriamente, de todos os quilombos que se formaram nas

referidas comarcas, mas procura se ater àqueles que tiveram lugar nos vales do rio Verde e

rio São Francisco, mais ao norte da Capitania. A área em questão, apresenta a característica

de não se dedicar exclusivamente às atividades de mineração, sendo reservada também ao

cultivo de gêneros de primeira necessidade e a criação de gado. Em texto anterior houve a

oportunidade de tratar do processo de formação dos quilombos nessa área,2 e no presente

artigo passa-se a analisar a repressão a essas comunidades. Vale advertir que esse

procedimento – investigar a formação, e posteriormente a repressão –3 não sugere que os

quilombos passassem irremediavelmente por esse percurso: formação-repressão-extinção.

Várias experiências contrariariam esse modelo; várias foram as comunidades que mesmo

tendo sido reprimidas, acabaram se formando em outros lugares, já que tiveram como

característica essencial a itinerância, a constante migração de um local para outro, embora

houvesse aquelas que alcançasse grande estabilidade.4  

Os quilombos e a repressão

Para reprimir os quilombos e mesmo conter a sua formação houve a criação de uma

patente militar especialmente voltada para essa finalidade, personificada na temível figura

do Capitão do Mato. A repressão de quase um século a Palmares teve um importante efeito

na constituição de uma tropa especializada em reprimir comunidades de negros fugidos;5 os

militares que possuíam essa patente estavam hierarquicamente organizados em Soldado-do-

2 RODRIGUES, Gefferson Ramos. Os Quilombos nos vales do rio Verde e rio São Francisco em Minas
Gerais no século XVIII. Anais da V Semana de História Política | II Seminário Nacional de História: Política
& Cultura Política e Sociedade. Rio de Janeiro: UERJ, 2010, p. 397-407. 
3 Essa forma de abordagem é inspirada no pioneiro e bem documentado trabalho de Carlos Magno 
Guimarães, mesmo que não se compactue aqui com alguns de seus pressupostos teóricos.
4 RODRIGUES, Gefferson Ramos. Os Quilombos nos vales..., op. cit., p. 405-406.
5 Silvia Hunold Lara, contrapondo alguns argumentos de Stuart Schwartz, reconstitui o processo de  criação
da patente de Capitão do mato. Segundo a autora esse processo remonta ao contexto de repressão ao quilombo
dos Palmares no século XVII. LARA, Silvia Hunold. Do singular ao plural – Palmares, capitães-do-mato e o
governo dos escravos. in: Liberdade por um fio. História dos Quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996, p. 81-109; SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Tradução de Jussara Simões.
Bauru, SP: EDUSC, 2001, p. 229-230.
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mato, Cabo-do-mato, Capitão-do-mato, Sargento-mor-do-mato e Capitão-mor-do-mato.6 De

uma maneira gral, a compensação pelos serviços prestados por esses militares era calculada

conforme o local onde se encontravam os quilombos: quanto maior a distância, maior a

remuneração. 

Admitindo-se que tenha sido forjada a partir da experiência de Palmares, a patente

de Capitão-do-mato foi difundida posteriormente para outras partes da colônia. A Capitania

de Minas Gerais, aqui tratada, conheceu seu primeiro diploma legislativo a esse respeito no

ano de 1715. A despeito das variadas formas de repressão às comunidades de negros

fugidos – como a rigorosa legislação – , o emprego da força física foi a forma mais

difundida das “medidas antimocambo”.7

Exemplo disso se evidencia logo no governo de D. Braz Baltazar da Silveira (1713-

1717) que ordenou João Rodrigues Cortez e sua Companhia, acompanhados do Capitão-

mor Clemente Pereira, darem cabo a “um grande quilombo de negros fugidos” que se

formou no Serro Frio. Cortez se mostrou muito empenhado nessa missão,

como procedimento que é notório, especialmente na peleja que com eles teve [?]
na qual perdeu um negro seu resultando lhe desta viagem tal ruína que perdeu a
maior parte do seu cabedal por ódio de seus inimigos que alcançando pela dita
causa assistir com dois negros, dois cavalos 8

6 GUIMARÃES, Carlos Magno. Os quilombos do século do ouro. Revista do Departamento de História. No

6, Julho, p. 15-16, 1988. Ver também o verbete: GUIMARÃES, Carlos Magno. Capitão do Mato. in:
BOTELHO, Ângela Vianna & ROMEIRO, Adriana. Dicionário Histórico das Minas Gerais. Belo Horizonte:
Autêntica, 2003, p. 70-71.
7 A expressão foi empregada por Stuart Schwartz. SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes.
Tradução de Jussara Simões. Bauru, SP: EDUSC, 2001, p. 229. Sobre os violentos meios empregados na
repressão dos quilombos, ver: GUIMARÃES, Carlos Magno. Os Cabeças e as cabeças: quilombos, liderança
e degola nas Minas setecentistas. Varia História, Belo Horizonte, v. 26, p. 109-131, 2002. Além desta
referência, ver também sobre as cruentas formas que eram dispensadas aos quilombolas: SOUZA, Laura de
Mello e. Violência e práticas culturais no cotidiano de uma expedição contra quilombolas: Minas Gerais,
1769. in: Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.
193-212. Este mesmo texto foi publicado em: SOUZA, Laura de Mello e. Norma e conflito: aspectos da
história de Minas no século XVIII. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999.
8 Os dois negros e dois cavalos que lhe restaram ainda foram empenhados para conduzir “gente” para sufocar
a revolta de Pitangui, a “sublevação dos Paulistas”. Carta Patente de Sargento-mor concedida pelo
Governador D. Lourenço de Almeida a João Rodrigues Cortes. Vila Real, 12 de Julho de 1722. APM SC, SG
21, fls. 89v.

3



Na investida ao quilombo houve “prisões e mortes de muitos negros”.9 Há que se

destacar em sua comitiva a presença de outros negros, e ainda que tivesse despendido muito

de sua fazenda nessa operação, Rodrigues Cortez foi nomeado “Sargento-mor das

Ordenanças do distrito das Macaúbas Rio abaixo.”10

Outro caso, ocorrido por volta de 1718, guarda semelhança com este quando se

observa a prestação do serviço e o posterior recebimento da patente. Gastando “muito de

sua fazenda” Francisco Pereira da Fonseca se empenhou na “destruição do quilombo de

negros fugidos que se achavam nas Minas do Campo do distrito do Serro Frio”.11 No

ataque, “em cuja operação teve a maior parte pelo valor e disposição com que se houve,

extinguindo inteiramente os ditos negros e livrando aquelas Minas da opressão que

padeciam”,12 Pereira da Fonseca se habilitou para receber sua esmerada patente.

Seguindo a tendência geral para concessão de mercês em que se prestava o serviço e

em seguida esperava-se por sua compensação na forma de cargos, honras, distinções e,

neste caso, patentes militares, algumas experiências vivenciadas aqui parecem não ter

seguido necessariamente essa ordem. Nos primeiros anos das Minas, encontrar riqueza fácil

era a grande expectativa de muitos. Acontecia, porém, de ao perseguirem as tão sonhadas

pedras preciosas, alguns se deparavam com outro tipo de surpresa, por certo não muito

agradável. Foi assim com Domingos Antunes Barroso que no ano de 1745 nas

proximidades do Serro Frio explorava a área em busca de riquezas minerais, graças a uma

Portaria que lhe havia passado o Intendente de Minas Novas, Pedro Leolino Mariz. Em sua

faina, Antunes Barroso acabou dando de cara com “um grande e antigo quilombo”13 e,

apesar de ter desejado, não pôde investir de imediato sobre os quilombolas, pois não tinha

recursos nem autorização para tal. Para tanto, requereu a “Patente de Capitão Mayor das

entradas de todos aqueles Sertões dos Rios Verde, Jequitahy, e suas vertentes, e de todas as

9 João Rodrigues ainda se destacou na perseguição a dois Comboieiros que da Vila do Príncipe fugiram sem
pagar o quinto, sendo apanhados em Sete Lagoas e conduzidos à Vila Rica. Carta Patente de Sargento-mor
concedida pelo Governador D. Lourenço de Almeida a João Rodrigues Cortes. Vila Real, 12 de Julho de
1722. APM SC, SG 21, fl. 89v.
10 Carta Patente de Sargento-mor concedida pelo Governador D. Lourenço de Almeida a João Rodrigues
Cortes. Vila Real, 12 de Julho de 1722. APM SC, SG 21, fl. 89v.
11 Carta Patente de Mestre de Campo concedida pelo Governador D. Lourenço de Almeida a Francisco Pereira
da Fonseca. Vila do Carmo 26 de Janeiro de 1723. Vila do Carmo, 26 de Janeiro de 1723. APM SC, SG 21,
fls. 113-114.
12 Idem.
13 Carta Patente de Capitão do Mato concedida pelo Governador Gomes Freire de Andrada a Domingos
Antunes Barroso. Tejuco, 12 de Maio de 1745. APM SC, SG 74, fls. 185v.
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mais paragens que por aquelas partes se puderem examinar,...”.14 Para essa finalidade, a

autoridade da Capitania, em nome da Coroa:

Hei por bem fazer mercê como por esta faço de nomear e prover ao dito
Domingos Antunes Barrozo no posto de Capitao Mayor das entradas de todos os
Sertões do Rio Verde Gequitahy, e vertentes de ambos, e todas as mais paragens
que ao dito pareça conveniente examinar por aquelas partes, para com efeito
fazer os referidos descobrimentos e os moradores daquelas vizinhanças que
viverem em terras deste Governo lhe darão ajuda e favor possível, para a
extinção do quilombo, e caso que os negros resistam os atacarão com fogo lhe os
prender, ou matar na forma das ultimas ordens de Sua Majestade.15

A nem todos os quilombos da Comarca do Serro Frio é possível conhecer a

repressão que lhes foi encetada, diferentemente daqueles que se estabeleceram na Comarca

do rio das Velhas. Nestes é possível ter acesso a informações mais detalhadas sobre a

repressão, embora não tenham existido na mesma proporção que aqueles que tiveram lugar

no Serro Frio e em seus arredores.

Assim, no ano de 1738, o Governador Gomes Freire concedeu a Patente de “Capitão

das entradas do Mato do distrito do Sertão da Ribeira do Paracatu e suas vizinhanças” a

Tedezio de Oliveira com ordens expressas para “extinguir” o quilombo que se tinha

estabelecido nas imediações de Paracatu. O Governador tinha sido convencido da

necessidade dessa nomeação graças a atuação do Capitão-mor João Jorge Rangel que,

através de uma representação ao oficial da Coroa, intermediou o pedido de Tedezio de

Oliveira. Pela própria denominação da patente, depreende-se que Tedezio estava investido

de um raio de atuação bastante amplo.16 Ações rápidas deveriam ser tomadas para a

repressão desse quilombo com temor de que fizesse “maior corpo”, pois a ele se juntavam

escravos vindos de Goiás.17 Isso demonstra o grande poder de articulação dos quilombolas

que extravasava os limites da própria Capitania. Em 1738, além de Tedezio, foi nomeado,

ainda para a mesma região e praticamente com os mesmos poderes, José Vieira de Melo.

14 Idem.
15 Carta Patente de Capitão do Mato concedida pelo Governador Gomes Freire de Andrada a Domingos
Antunes Barroso. Tejuco, 12 de Maio de 1745. APM SC, SG 74, fls. 186.
16 Carta Patente de Capitão do Mato concedida pelo Governador Gomes Freire de Andrada a Tedezio de
Oliveira. Vila Rica, 28 de Junho de 1738. APM SC, SG 49, fls. 130v. 
17 Idem. fls. 130v-131.
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Essas duas nomeações e no mesmo ano só atestam a urgência que tomou o assunto dos

quilombos no sertão.18 

Mesmo nas áreas mais afastadas dos núcleos urbanos e de mineração os

quilombolas eram alvo de preocupação das autoridades na Capitania. No ano de 1754, em

“Brejo do Salgado além de São Romão”,19 em pleno sertão do rio São Francisco,

quilombolas andavam causando “grandes malefícios” aquele distrito, já que não havia, até o

momento, ordens que determinavam sobre o modo como deveria se proceder para atacá-los.

Assim, como foi visto anteriormente, no caso do quilombo que se fixou nas proximidades

de Minas Novas, só se investiu sobre o agrupamento depois de autorizado e de nomeado

alguém para aquela finalidade. Para a diligência fora designado o Capitão do mato João

Gonçalves de Melo, morador no próprio Brejo do Salgado. Ao designar-se um morador da

própria localidade para a empreitada, isso mostra que as concessões de patente também

eram uma forma de atender a interesses das elites locais, já que com o posto, seu detentor

passava a amealhar uma maior parcela de poder e desfrutar de prestígio em sua

comunidade.20

A partir do desenvolvimento da mineração em Paracatu em 1745, a Coroa parece ter

concentrado maiores esforços para deixar a prospera área livre da ação dos negros fugidos.

No final do século XVIII o enrijecimento das autoridades pode ser expresso numa carta que

o Coronel Teodozio Duarte Coimbra remeteu ao Governador da Capitania José Luis de

Meneses, o Conde de Valadares. No documento pede autorização para cortar as orelhas dos

escravos que se encontravam em um quilombo.21 O Governador respondia ao Coronel que

para isso deveria obter a autorização junto a um Juiz, pois em observância da lei poderia

obter deferimento.22 O Conde parecia favorável a qualquer tipo de ação contra os

quilombolas, desde que estritamente observada a legislação em vigor. Em outra

correspondência o mesmo Coronel recorreu novamente a maior autoridade da Capitania

para saber sobre como deveria proceder com os quilombolas que fossem capturados. O

18 Idem. fls. 131-131v.
19 Carta Patente de Capitão do Mato concedida pelo Governador Interino José Antonio Freire de Andrada a
João Gomes de Mello. Vila Rica 07 de Junho de 1754. APM, SC, SG 114, fl. 2. 
20 Idem.
21 Carta do Conde de Valadares para o Coronel Theodozio Duarte Coimbra. Vila Rica 13 de Janeiro de 1773.
APM SC, SG 199, fl. 8. 
22 Idem.
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Governador, por seu turno, orientou que devessem ser marcados – com ferros, certamente –

, pois assim determinava a lei.23 

Ao que tudo indica, em Paracatu, o Coronel Teodozio Duarte fora um dos principais

interlocutores do Governador, a quem fazia tudo saber. Em 1772 informou, mais uma vez,

sobre os constantes assédios dos quilombolas ao Arraial. José Luis de Meneses, por seu

turno, dava ordens expressas para “que se desinfeste de tal sorte esses subúrbios e que lhe

apreendam todos os negros na cadeia”.24 Com esse objetivo o Coronel deslocou militares

“para desinfestar os subúrbios desse Arraial dos negros fugidos do Quilombo que já tinham

causado uma morte”,25 óbito que Meneses ordenou a abertura de uma devassa para apurar.

A apuração teria de investigar ainda um roubo cometido pelo Capitão Inácio de Oliveira,

devendo este esperar a decisão da Junta que se formou para analisar os autos. 

Não se sabe se esse roubo cometido pelo Capitão guarda alguma relação com um

fato no mínimo instigante acontecido praticamente na mesma época: em carta de 12 de

dezembro de 1772, o Tenente Coronel Manoel Lopes de Siqueira escrevia ao Conde de

Valadares para comunicar que revogava a determinação do Capitão Inácio de Oliveira

Campos de ter suspendido os negros do quilombo de pagarem os tributos das Entradas e do

Subsídio Voluntário. A correspondência não traz maiores informações sobre os motivos que

levaram o Capitão a suspender a tributação. O Conde, por sua vez, elogiou a atitude de

Manoel Lopes de Siqueira e ordenou que os tributos continuassem a ser cobrados, devendo

ser remetidos separadamente à Intendência, onde seriam registrados nos Livros Fiscais.

O que chama atenção neste caso é que se observa muito claramente que autoridades

locais, com a anuência do Governador, chegaram a ponto de tolerar a existência de

quilombos – neste caso, especificamente, desde que pagassem impostos. Numa

correspondência de 27 de fevereiro de 1773 o Conde de Valadares já recomendava que

“Deve me mandar certidão dos Reais Quintos das Entradas e Subsídio que pagarão as

crias”,26 o que sugere que a cobrança já estivesse sendo tolerada até mesmo há algum

tempo. 

23 Carta do Conde de Valadares ao Tenente Coronel Theodózio Duarte Coimbra. Vila Rica, 27 de Fevereiro de
1773. APM SC, SG 199, fl. 11v. 
24 Idem.
25 Idem.
26 Idem. fl. 12.
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Por mais que o pagamento de tributos permitisse a tolerância do quilombo a

repressão não tardaria. A contribuição fiscal só fez adiar a ofensiva. 

Na mesma carta do dia 27 de fevereiro o Conde se referia aos procedimentos que

deveriam ser observados quando do ataque ao quilombo. Aludindo especialmente ao valor

da remuneração – as chamadas tomadias – àqueles que se incumbissem de por fim ao

agrupamento de fugitivos, orientava que teria de ser feita segundo dois princípios, aos quais

apontava: o primeiro deles “porque com as crianças e mulheres não terão tanto trabalho

como com os homens; e o segundo porque o sustento e munição não foi a sua custa;”27 A

referência a crianças e mulheres no interior do grupo é sintomática de que o agrupamento

alcançou alguma estabilidade. Das poucas informações disponíveis sobre o quilombo, sabe-

se que Manoel Mina – que havia pertencido a Manoel Carneiro Carvalho – fora encontrado

ali e pronunciado na Devassa, sendo acusado de provocar ferimentos, mortes e roubos.

Outras informações davam conta ainda de que os quilombolas roubavam e se recolhiam ao

quilombo.28 Não se sabe também se o referido Manoel exercia algum tipo de liderança no

quilombo, mas o fato de pertencer a etnia mina é bastante sugestivo, já que esta era muito

considerada  pela sua capacidade de trabalho na dura lida da mineração, mas também tinha

a reputação de ser uma das mais rebeldes. A rigor “mina” não era propriamente a etnia, mas

o local do porto de embarque na África. Mariza Soares ensina que é mais apropriado

designar essas etnias como “grupos de procedência”.29 Segundo os especialistas a etnia, ou

“nação” mina pertencia a um subgrupo menor. De todo modo, os escravos dessa origem

eram reconhecidos e temidos pela sua rebeldia.

Por mais que a violência sempre pautasse a ação daqueles que combatiam às

comunidades de fugitivos na Capitania, pode ser revelador observar um pouco a conduta de

Capitães-do-mato, oficiais régios e militares na execução de suas tarefas.

Em 1779, numa área compreendida entre Minas Novas e Itacambira, Comarca do

Serro Frio, quilombolas além de levarem desassossego aos moradores, chegaram a

provocar conflitos até mesmo entre aqueles que eram responsáveis por reprimi-los. Na carta

do então governador D. Antonio José de Noronha, ao Alferes Comandante de Minas Novas

27 Idem. fl. 12.
28 O documento faz menção a uma ordem Régia de 12 de Agosto de 1771, que até o presente momento não foi
possível identificar.
29 SOARES, Mariza. C. Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão. Rio de Janeiro, século
XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
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Antonio José de Araújo havia ordens determinantes para que o Alferes de Ordenanças de

Itacambira, não consentisse que o Capitão dos Caçadores Lucas Andrade, “bata os Matos

para apreender os negros fugidos”, mas que para essa finalidade fosse designado o Capitão-

do-mato José Rodrigues.30 Aqui, delineou-se um flagrante conflito de jurisdição tão caro ao

período colonial. 

Em Paracatu, no ano de 1782, para reprimir a ousadia dos quilombolas que além de

furtos e matança de gados, vagavam à noite pelas senzalas do Arraial para convencer

escravos a fugirem, as autoridades locais encontravam sérias dificuldades para arregimentar

tropas a investirem sobre eles. Tão logo se anunciava a reunião delas, o oficial reclamava

que “quando chegam armadas aprontar gente dos que devem ir, amanhecem uns

apadrinhados, doentes outros, e alguns se escondem,”.31 Não bastasse as dificuldades no

recrutamento, os quilombolas eram beneficiados pelos contatos que mantinham com os

escravos no Arraial. Na correspondência das autoridades registrava-se: “é fácil [...] que

dentro do Arraial, haverá negro que tenha inteligência com os Calhambolas, para avisar [...]

do projeto dos Capitães-do-mato, e por isso quando estes vão, fica frustrada a diligência.”32

A inoperância das tropas, favorecia a atuação dos quilombolas. Os Juízes locais pareciam

não se entender quanto ao deslocamento das Esquadras para esse tipo de operação. As

Esquadras, por seu turno, pareciam não se empenharem tanto na repressão dos escravos

fugitivos. Um agravante no caso específico de Paracatu era o fato de o Capitão-do-mato

local, que era o responsável por esse tipo de diligência, ser parente do Juiz, e, por esse

motivo, lhe protegia.33

Certamente, em face da falta de diligência das Tropas locais é que os senhores

proprietários, por iniciativa particular e sem apelar, pelo menos em princípio, para as

autoridades locais, chamaram o Capitão das Entradas Antonio Pinto da Cunha para que

viesse da Comarca de Goiás “a fim de desinfestar o País de Negros do mato”.34

30 Carta de D. Antonio de Noronha ao Alferes Comandante Antonio José de Araújo. Vila Rica, 17 de Abril de
1779. APM SC, SG 218, fls. 31v-32.
31 Carta de Antonio José Dias Coelho ao Governador da Capitania. Paracatu, 20 de Agosto de 1781. APM SC,
SG 223, fl. 7v.
32 Idem. fls. 7v-8.
33 Idem. fl. 8.
34 Requerimento do Capitão do Mato Antonio Pinto da Cunha ao Sargento mor Alberto Duarte Ferreira.
Paracatu, 17 de Agosto de 1781. APM SC, SG 223, fls. 8.
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Posteriormente, Antonio Pinto da Cunha se dirigiu a várias autoridades do Arraial

para interceder por ele junto ao Governador a fim de o confirmar no posto de Capitão-do-

Mato. As principais autoridades do lugar foram unânimes em reconhecer os serviços

desempenhados por ele no Arraial. Uma delas disse, “tem sido sempre exato tanto nas

entradas que tem feito, em que tem recolhido empresas, como na execução de outras

diligencias que lhe tem sido encarregadas”.35 Outra, comentou que Antonio Pinto da Cunha

serve, “com grande reparo, [ileg.] fazendo presas [...], e desinfestando a dita Comarca de

negros fugidos”.36 Também houve quem noticiasse que com a chegada do candidato ao

posto de Capitão-do-mato, o diligente “pressionou os negros fugidos e desinfestou este

Continente do Paracatu”.37 Entre aqueles que intercederam por seu requerimento estavam

Alberto Duarte Ferreira, “Coronel de Infantaria deste distrito do Paracatu, São Romão,

Brejo do Salgado, Papagayo e suas anexas”.38 O Capitão-mor Clemente Simões da Cunha,

já defunto àquela altura,39 Theodozio Duarte Coimbra ( também “Coronel de Infantaria

deste distrito do Paracatu, São Romão, Brejo do Salgado, Papagaio e suas anexas”) e mais

alguns Juízes Ordinários, foram alguns dos que solicitaram que Antonio Pinto da Cunha

viesse à Paracatu.40

Sob a rubrica desses homens, dizia o documento, 

mandei passar a Comarca de Goyas, ao Capitão das Entradas Antonio Pinto do
Cunha para Desassombrar neste Continente da opressão dos negros foragidos, d
[ileg.] [ileg.] este mesmo Continente infestado, que vindo, o fez com boa
satisfação, e o tem feito, e com o mesmo até agora o presente, vindo o melhor
Capitão de Entradas que aqui tem havido.41

Antonio Pinto da Cunha requereu ao Juiz Ordinário José de Oliveira Guimarães

para atestar que desempenhava as funções e queria ser confirmado no posto.42 Depois de

35 Idem.  fls. 8-8v. 
36 Idem.  fl. 8v.
37 Idem.
38 Idem.
39 Requerimento do Capitão do Mato Antonio Pinto da Cunha ao Coronel de Infantaria Theodózio Duarte
Coimbra. Paracatu, 17 de Agosto de 1781. APM SC, SG 223, fl. 9.
40 Requerimento do Capitão do Mato Antonio Pinto da Cunha ao Sargento mor Alberto Duarte Ferreira.
Paracatu, 17 de Agosto de 1781. APM SC, SG 223, fl. 8v.
41 Requerimento do Capitão do Mato Antonio Pinto da Cunha ao Coronel de Infantaria Theodózio Duarte
Coimbra. Paracatu, 17 de Agosto de 1781. APM SC, SG 223, fl. 9. 
42 Requerimento do Capitão do Mato Antonio Pinto da Cunha ao Capitão e Juiz Ordinário José de Oliveira
Guimarães. Paracatu, 17 de Agosto de 1781. APM SC, SG 223, fl. 10.
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todo o périplo seguido por Antonio Pinto para conseguir sua patente, com a ordem para

realizar a “extinção dos referidos quilombos”, enfim foi confirmado no posto por D.

Rodrigo José de Menezes, 

A minha notícia chega a vexação que de tempos a esta parte, tem sofrido esse
Arraial, e terras circunvizinhas, pelas incursões com que os negros Quilombolas
as estão continuamente infestando Estes assaltos não sucederiam se houvesse o
cuidado a Vmc tão recomendado de ter sempre sobre um bom pé as Esquadras
do mato tão úteis, como necessárias neste País: pelo que, logo que Vmc
receberem esta, farão aprontar um das ditas Esquadras, elegendo por Capitão
dela Antonio Pinto da Cunha de quem me consta a inteligência, e desembaraço
para este emprego;43  

O esforço das autoridades em combater as comunidades de fugitivos fica atestado

no número de patentes que foram concedidas para a Comarca do Serro Frio e o sertão da

Comarca do Rio das Velhas. Num levantamento preliminar observa-se que houve um maior

número de concessões para a segunda metade do setecentos.

Relação dos Capitães do mato

Nome Local Ano
Miguel de Almeida Medeiros Serro Frio 1722
Tedezio de Oliveira Paracatu 1738
José Vieira de Melo Paracatu 1738
Domingos Antunes Barroso Sertões do Rio Verde, 

Jequitaí e vertentes
-

João Gomes de Melo Brejo do Salgado 1754
Lucas Andrade Comarca de Serro Frio -
José Rodrigues Comarca de Serro Frio -

- Paracatu
Antonio Pinto da Cunha Paracatu
Fontes: APM SC, SG 21, fl. 89. APM SC, SG 49, fls. 130v-131. APM SC, SG 49, fls. 131-131v. APM SC,
SG 74, fls. 185v-186. APM, SC, SG 114, fl. 2. APM SC, SG 218, fls. 31v-32. APM SC, SG 218, fls. 31v-32.
APM SC, SG 223, fls. 7v-8. APM SC, SG 223, fls. 8-8v; APM SC, SG 223,  fl. 9; APM SC, SG 223,  fl. 10;
APM SC, SG 230, fl. 10.

Em razão de lacunas na documentação não é possível datar todas as patentes, nem

identificar àqueles que foram nomeados sem, contudo, comprometer a tendência geral no

ritmo das concessões.

43 Ordem de D. Rodrigo José de Menezes aos Juízes Ordinários de Paracatu. Vila Rica, 16 de Outubro de
1781. APM SC, SG 230, fl. 10.

11



Considerações finais

A repressão aos quilombos na área aqui estudada foi marcada por grande violência,

como de resto em toda a Capitania. Embora a força física fosse difundida o emprego da

violência tinha de estar amparado na lei. 

Àqueles que se empenharam nesse dever só o puderam realizar mediante

autorização. A concessão das patentes de Capitão-do-mato teve a sua eficácia. Alguns

prestaram o serviço e, posteriormente, foram recompensados; outros foram nomeados e

somente depois desempenharam a tarefa, sempre arriscada. Não faltaram candidatos para

concorrerem ao posto, sendo uma comenda até mesmo cobiçada. As concessões de patente

desempenhavam uma dupla função na medida em que contribuía para reprimir as

comunidades, e ajudava a satisfazer os interesses de poder de elites locais.

Mesmo que as autoridades conseguissem dar cabo à maioria das comunidades, a

atuação das tropas foi ineficiente diante da ação dos quilombolas. Os fugitivos conseguiam

manter contato com escravos nos núcleos urbanos, que os informavam da movimentação de

soldados. Estes por sua vez, chegavam a se esquivar dos recrutamentos para as operações

de combate. Isto põe em cheque a eficiência das tropas especializadas na repressão dos

quilombos. Muitos agrupamentos de fugitivos chegaram a alcançar grande estabilidade.

Isso demonstra também que as autoridades chegaram a consentir a existência de alguns

desses agrupamentos. A ação dos oficiais régios só foi mais rigorosa quando os fugitivos

causaram maior perturbação a ordem pública.
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