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Resumo 
Nesse artigo, procuro analisar a extração dos diamantes desenvolvida na demarcação diamantina, ocorrida 
capitania de Minas, no século XVIII, observando processos de sociabilidade decorrentes dessa atividade por 
meio da identificação de trocas culturais relacionadas às técnicas de trabalho promovidas por brancos e afro-
descendentes. Outro ponto a ser analisado refere-se à organização do trabalho nos serviços diamantinos. Também 
serão estudadas as relações que favoreciam o descaminho das pedras preciosas, estabelecidas entre escravos e 
agentes administrativos, tendo como referência a legislação repressiva. Para tanto, esse estudo se sustenta a 
partir de análises documentais e iconográficas sobre a demarcação diamantina e os trabalhos de extração de 
diamantes. 
Palavras-chave: mineração, sociabilidade, demarcação diamantina. 

Abstract 
This article is an analysis of the diamond extraction developed in the diamantine demarcation, in Minas captaincy 
during the XVIII century. First of all, it was observed the processes of sociability between whites and afro-
descendants as consequences of mining. The second point analyzed was the organization of work in the diamond 
mining. Finally, it was studied the relations that favored the contraband of the precious stones as a dial between 
slaves and administrative agents, having as reference the repressive legislation. This study was supported by 
documental analyses, iconographies about diamantine demarcation and diamond extraction jobs. 
Keywords: mining, sociability, diamantine demarcation. 
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Técnicas de trabalho nos serviços diamantíferos e 
sociablidade na demarcação diamantina 
Rodrigo de Almeida Ferreira 

A . notícia da descoberta de ouro no interior da América Portuguesa provocou grande 
agitação no império lusitano no final do século XVII. A região das Minas tornou-se o centro das atenções 
para os portugueses e reinóis. E ainda, um grande contingente de negros, originários de diversas partes da 
África, foi trazido como escravos. 

Inicialmente, a atividade mineradora foi a principal ocupação dos imigrantes, que objetivavam o 
rápido enriquecimento. Não obstante, o elevado número de habitantes favoreceu a formação de, digamos, 
uma infra-estrutura: comércio, criação de víveres, redes de abastecimento de mercadorias, administração 
civil e cuidados espirituais. Portanto, a sociedade existente na capitania de Minas, uma das áreas mais 
povoadas da América no século XVIII, foi extremamente complexa. 

Em 1729, oficializou-se a descoberta de diamantes na região nordeste da capitania1. O núcleo da boa 
nova era o arraial do Tejuco (atual Diamantina), pertencente à comarca do Serro Frio cuja sede era Vila 
do Príncipe. A notícia provocou nova onda migratória para a capitania, acarretando ainda queda no preço 
internacional do diamante devido à grande oferta de pedras no mercado. 

Para regular o comércio, em 1734, a Coroa portuguesa interveio e proibiu a livre extração. Determinou 
também a delimitação das áreas de ocorrência de diamantes, sujeitando-as à administração do intendente dos 
diamantes. Em 1739, as atividades foram reabertas sob o sistema do monopólio por arrematação temporária 
de contratos, cujas cláusulas regulavam os valores a serem pagos; as áreas liberadas para a mineração; o 
número de escravos a serem empregados; além de orientações para coibir o descaminho das pedras. Esse 
sistema vigorou até 1771, quando o Marquês de Pombal instituiu a administração direta dos negócios 
diamantinos ao criar a Companhia da Real Extração dos Diamantes. 

Como no restante da América portuguesa, o trabalho escravo africano foi a principal força motriz das 
atividades econômicas nas Minas. A documentação revela que grande parte dos cativos africanos destinados 
à América portuguesa proveio das regiões da Costa da Mina, de Benguela e de Angola. No século XIX, 
constata-se maior presença de escravos originários da região do Congo e de Moçambique. Salienta-se que 
essa origem diz respeito apenas ao porto de embarque dos cativos, não implicando sua etnia, já que muitos 
eram aprisionados no interior do continente e conduzidos aos principais portos da costa. 

O norte-americano Laird Bergard, após extensa pesquisa sobre a população escrava em Minas Gerais, 
tanto no período colonial quanto no imperial, oferece interessantes quadros sobre sua disposição na região. 
Para o século XVIII, identificam-se três origens predominantes na capitania: Mina, Angola e Benguela. Nos 
primeiros anos da mineração, os escravos embarcados nos portos da Costa da Mina formavam a maioria 
da escravaria da região, cerca de 40%. Mesmo na década de 1760, quando os negros trazidos de Angola se 
tornaram majoritários, a presença dos Mina oscilava em torno de 26% do total de escravos2. 

A valorização dos negros Mina deve-se, em parte, por uma superstição corrente entre os mineiros, 
segundo a qual escravos dessa região teriam um dom especial para descobrir pintas ricas nos serviços de 
mineração3. Outra possibilidade aventada era o aspecto estético do biótipo Mina, cuja população tinha 
traços mais finos que os negros do centro-sul africano. Essas hipóteses, correntes entre viajantes europeus 
do XIX e memorialistas, justificariam a elevada presença de mulheres Mina na região. 

Ultrapassando a esfera das superstições, sabe-se que os negros da região da Costa da Mina tinham 
conhecimentos práticos em relação aos serviços auríferos e também na metalurgia4. Sobre as habilidades 
dos nativos dessa região, Cláudio Scliar comenta que "(•••) desde o séc. XVI são conhecidas forjas no país, 
que fabricavam instrumentos simples para uso doméstico e na agricultura. Após a autorização régia de 
1795, liberando a instalação de indústrias no país, muitas ferrarias foram montadas. O ferro era produzido 
com o trabalho e a ajuda técnica dos escravos africanos".5 

Portanto, a presença maciça da etnia Mina na região mineradora da América portuguesa parece seguir 
uma lógica produtiva, pois: 
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Esses homens e mulheres embarcados na Costa da Mina com destino ao Brasil eram tradicionais conhecedores 
de técnicas de mineração do ouro e do ferro, além de dominarem antigas técnicas de fundição desses metais. 
Eles conheciam muito mais sobre a matéria que os portugueses (...) Ao que parece, o poder quase mágico dos 
Mina para acharem ouro e a sorte na mineração associada a uma concubina Mina eram, na verdade, aspectos 
alegóricos de um conhecimento técnico apurado6. 

Assim, o elevado número de escravos dessa região africana favoreceu a elaboração do mito de que eram 
potenciais descobridores da riqueza, sobretudo as mulheres. Contudo, foi o saber prático desses escravos 
que os valorizaram, tornando-os útil à empresa mineradora por saberem lidar com variados métodos de 
extração de ouro. Contribuição de suma importância diante da observação feita por Sérgio Buarque de 
Holanda que, na Europa as técnicas mineradoras eram pouco apuradas e mais calcadas no empirismo, 
destacando-se nesse serviço os alemães e, pouco menos, os italianos. O primeiro tratado sobre o tema 
foi impresso em 1556, intitulado De re metallica, de Georgius Agrícola (Georg Bauer), e serviu como 
referência para as atividades minerais na América7. 

De um modo geral, as bibliografias referentes ao modo de minerar adotado pelos primeiros habitantes 
das Minas apontam para a simplicidade das técnicas utilizadas. Esse seria um dos fatores para a crise da 
mineração vivida na segunda metade do século XVIII. Mas tal assertiva deve ser redimensionada, pois, 
como observa Flávia Reis, as técnicas rudimentares no início da exploração aurífera decorriam "tanto por 
causa das condições em que o ouro era encontrado quanto pela falta de melhores conhecimentos técnicos e 
maior experiência dos primeiros descobridores"8. 

Isso não quer dizer que a atividade mineradora fosse inoperante. Antes, indica que, inicialmente, 
a rusticidade tecnológica não limitava a mineração, pois havia abundância do metal e pedras preciosas, 
permitindo uma exploração superficial, o que satisfazia as necessidades dos mineradores. Além disso, 
muitos mineiros ultrapassaram a superfície dos rios e empreenderam complexos extrativos, apesar do alto 
custo material e humano exigidos na montagem dos grandes serviços. 

Analisando as áreas onde apareciam as pedras e metais preciosos, o Barão Wilhelm Luidwig von 
Eschwege, germânico, que chegou à capitania em 1810, onde desenvolveu alguns trabalhos de mineração, 
levantando inclusive uma fábrica de fundição de ferros, reconheceu seis locais de ocorrência da riqueza. 
Didaticamente, ele assim os descreveu: Io) nos leitos dos rios e córregos; 2o) nas margens dos rios e aluviões 
dos tabuleiros próximos; 3o) nos depósitos aluvionares das encostas das serras; 4o) nas massas friáveis, 
geralmente auríferas; 5o) nos depósitos dos vales; 6o) nos depósitos e veios das serras9. 

No primeiro momento, a extração de ouro e diamantes concentrou-se nos depósitos encontrados nos 
leitos dos rios e suas margens. Os cursos d'água foram sistematicamente explorados, no método conhecido 
por faiscação devido ao reflexo da luz solar pelo ouro nas áreas de maior concentração do metal. Como 
seguiam esses cursos d'água, os aventureiros desbravaram amplas extensões do sertão10. 

As margens exploráveis conhecidas como "grupiaras, encontradas nos vales de rios e nas encostas das 
montanhas, (...) ficando acima do nível das águas"11 eram o próximo passo dos mineradores. A técnica nesse 
caso era a do desmonte: direcionamento de água para desbarrancar as margens, seguindo-se a retirada da 
terra e cascalho para apuração em busca da riqueza. 

Ainda que a mineração do diamante fosse semelhante ao modo de extrair o ouro, as pedras preciosas 
exigiam um pouco mais de trabalho. Um relato anônimo sobre sua extração esclarece que as pedras "não se 
acham pela maior parte na superfície porque nela se encontra quase sempre uma camada de barro ou areia 
de altura incerta, e por baixo dela é que está a formação ou cascalho que contém diamantes l2. 

Em síntese, as primeiras extrações diamantíferas encontraram a riqueza na superfície dos rios, mas em 
seguida foi preciso aprofundar as prospecções, dirigindo-se às margens e até mesmo às catas e às minas. 
Exemplifica a morosidade dos trabalhos o fato de o primeiro contrato dos diamantes (1740-1743) ter sido 
renovado sem que a companhia mineradora, constituída por seiscentos escravos legalmente matriculados, 
esgotasse a exploração dos cursos d'água destinados ao primeiro quadriénio. 

Os locais de extração de diamantes eram chamados de serviços. O trabalho durava o ano todo e por 
isso exigia a montagem de uma infra-estrutura para sua realização. A presença de negros Mina na região 
foi tão marcante que o inglês John Mawe, que antes de aportar no Brasil fez escala na África, chegando 
à demarcação diamantina, relatou que "ao fim do dia, alcancei uma eminência, da qual avistei um grupo 
romântico de casas, semelhantes a um labirinto ou a uma cidade negra da Africa'13. 

Segundo D.T. Niane, o estilo da construção na região do império Mali "manteve-se até a chegada 
dos colonizadores, quando foi introduzido o tijolo moldado; mas, como se sabe, são ainda freqüentes em 
toda a savana mandenka as casas com telhado cónico de palha e chão de terra batida"14. O "labirinto" 
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de casas cónicas parece indicar a permanência de elementos da cultura negra africana, impermeáveis ao 
jugo senhorial branco, uma vez que os escravos, na mineração diamantina, dormiam próximos ao serviço, 
certamente em locais por eles mesmos construídos. 

O estudo da arquitetura negra, como elemento de sua herança cultural, indica a valorização de sua 
cultura em meio aos valores brancos. A historiografia vem contribuindo com valiosas pesquisas nesse 
caminho, rompendo com a tradicional assertiva de que a sociedade escravocrata obedecia apenas ao 
sentido do senhor para o escravo, desenvolvendo um sistema paternalista, personificado no proprietário15. 
A habitação comum à população negra, cujo desenho arquitetônico suprimia as janelas e portas, foi sempre 
associada à opressão senhorial, porém trata-se de uma prática corrente entre diversos povos africanos. 
Antes, o negro sentia-se espantado pelo número de janelas das construções lusitanas ainda na África. 
Embora quase sempre passasse despercebido ao branco, ou fosse identificado como um exemplo de seu 
atraso civilizacional, outros elementos culturais negros foram preservados na América, contribuindo para a 
adaptabilidade às condições do cativeiro16. 

Além da presença da cultura negra nas construções, houve também intensa troca de métodos para 
o trabalho com a introdução de várias técnicas no serviço de mineração. Conforme assinala o Barão von 
Eschwege, as técnicas de mineração foram sendo melhoradas, mas: 

somente mais tarde, aprendendo com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos 
africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem do ouro, e de cuja experiência o natural espírito 
inventivo e esclarecido dos portugueses e brasileiros logo tirou proveito, foi que os mineiros aperfeiçoaram esses 
processos de extração. 
Deve-se principalmente aos negros a adoção das bateias de madeira, redondas e de pouco fundo, de dois a três 
palmos de diâmetro, que permitem a separação rápida do ouro da terra, quando o cascalho é bastante rico17. 

Uma dessas contribuições foi o aperfeiçoamento do uso da bateia. Trata-se de um instrumento 
semelhante a um prato afunilado, que os europeus construíam usando estanho. Os negros adotaram bateias 
de madeira, por julgarem mais eficientes na separação do cascalho da terra, favorecendo o acúmulo do ouro/ 
diamante no fundo, de onde era retirado e posto em um saco de couro cru que o mineiro trazia consigo. 

Outra contribuição dos negros africanos para o desenvolvimento da capitania de Minas, conforme 
Eschwege, foi introduzir a técnica de se lavar o cascalho em canoas. Essa técnica refere-se ao espaço 
construído em madeira, no formato retangular, posto ligeiramente inclinado à margem, ou num regato do 
rio, para ser abastecido com água de acordo com a necessidade da lavagem. Nas canoas "se estende um 
couro peludo de boi, ou uma flanela, cuja função é reter o ouro, que se apura depois em bateias ls. 

Nos serviços diamantinos era essencial o emprego de rosários ou noras. Esse instrumento era atrelado 
a uma roda d'água, que fazia mover uma sucessão de recipientes de madeira interligados que ajudavam a 
secar o leito do rio/ribeirão desviado de seu curso natural, para então se proceder à retirada do barro e da 
areia, a fim de se apurar o cascalho. A invenção dessas engrenagens é atribuída a um clérigo conhecido 
como Bonina Suave, sendo aperfeiçoada pelo mineiro Manoel Pontes, que obteve o privilégio de fabricá-las 
para comercialização em 172519. 

A retirada do cascalho para a extração dos diamantes ocorria geralmente no período da seca, entre 
os meses de maio e outubro, por ser mais fácil desviar os cursos d'água. Agindo dessa maneira, além de 
evitar desastres provocados pelas enchentes, aproveitava-se ao máximo os escravos matriculados. Durante 
a estação seca, os escravos eram empregados na preparação dos serviços (transporte de madeira, construção 
de bicames captadores e condutores de água, canais, cerco das águas) e na extração do cascalho, enquanto 
que, na época das chuvas, os cativos eram empregados na lavagem do cascalho para apurar diamantes e 
ouro. 

Na gravura abaixo, atribuída ao Intendente dos Diamantes João da Rocha Dantas e Mendonça, é 
possível perceber alguns aspectos de um serviço de extração de diamantes, a começar pelo conjunto de 
casas com telhado cónico, que conforme vimos indicariam a permanência de elementos culturais negros na 
arquitetura presente nos serviços. 
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Gravura 1: Modo como se extraem diamantes (Ca. 1775 - João da Rocha Dantas e Mendonça) 
In.: COSTA, Antonio Gilberto (org.); et. al. Cartografia da conquista do territorio das Minas. Belo Horizonte: 

UFMG; Lisboa: Kappa Editorial, 2004. p.107. 

Para se procederem aos trabalhos diamantíferos era preciso fazer um desvio do leito do rio, por meio da 
construção de largas e fortes pranchas de madeira e pela construção de bicames condutores de água. Fazia-
se ainda o cerco à água, sendo a secagem do leito auxiliada por rosários. A partir daí o cascalho era retirado 
e levado para a parte mais alta do serviço. Em seguida procedia-se a lavagem cuidadosa dos montes de 
cascalho. Essa parte do trabalho era realizada pelos escravos geralmente nas canoas, comumente dispostas 
paralelamente e em grande número. Além das bateias, o escravo apurava o cascalho com um almocafre (um 
instrumento semelhante a uma alavanca com uma lâmina de ferro). Quanto aos lavadouros, a iconografia 
produzida por administradores diamantinos ou viajantes indica que podiam ou não ser cobertos com um 
telheiro. 

Além dos serviços nos rios e seus regatos, houve também a exploração de catas nas encostas das 
montanhas. Nesse tipo de serviço era preciso cavar a terra, realizando escoras com madeiras. O risco era 
grande e acidentes soterrando escravos não eram raros. A gravura, feita por Carlos Julião sobre esse tipo 
de serviço, demonstra os feitores bem trajados e armados com chicotes. Vários negros utilizam picaretas 
para quebrar os blocos de rochas. Outro grupo de escravos transporta as pedras nos carumbés para serem 
lavadas. Percebe-se nessa parte do trabalho a formação de uma espécie de corrente humana para passar os 
carumbés morro acima. 

De modo geral, os serviços diamantinos eram trabalhados por um grande número de escravos, 
considerando-se o limite máximo de 600 cativos autorizados durante o período dos contratos. Cota essa 
abolida durante a Real Extração. O acesso aos serviços era restrito e os caminhos fiscalizados, pois eram 
ali que os descaminhos de diamantes começavam. Os serviços obedeciam a rígidas normas para evitar 
contratempos para os administradores dos contratos, regulando o trabalho escravo e também dos fiscais. 
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Gravura 2: Extração de diamantes, serviço de serra (Post. 1776, Carlos Julião). 

In. COSTA, Antônio Gilberto (org.); et al. Cartografia da conquista do território das Minas. Belo Horizonte: 
UFMG; Lisboa: Kappa Editorial. 2004; p.107. 

Como a lavagem do cascalho ocorria, geralmente, nas canoas, o trabalho do negro era bastante 
desconfortável, alternando-se nas posições cócoras, ajoelhado ou encurvado. Os feitores ficavam sentados 
em cadeiras postas num plano mais alto que as canoas. Percebe-se que os assentos não tinham encosto para 
evitar o relaxamento na fiscalização. Como precaução ao extravio, os negros mudavam de canoa mediante 
um sinal do feitor, pois dessa forma evitava-se que escondessem algum achado. Caso nenhuma gema fosse 
encontrada, o escravo batia palmas e levantava as mãos espalmadas, indicando que pegaria mais um monte 
de cascalhos para lavagem. Mas se encontrasse alguma, batia palmas, espalmava uma mão e com a outra 
segurava a pedra entre o polegar e o indicador, ao que o feitor colocaria o diamante em uma bateia com água 
limpa. Ao final do dia, o resultado apurado era entregue ao administrador do serviço para posterior repasse 
à Intendência dos Diamantes. 

Gravura 3: Negros lavando Diamantes em Medanha (1821 -
In. COSTA, Antônio Gilberto (org.); et al. Cartografia da conquista do territói 

UFMG; Lisboa: Kappa Editorial. 2004; p.107. 

ohn Mawe). 
o das Minas. Belo Horizonte: 
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A gravura 3 mantém o intuito didático daqueles que procuraram representar em imagens a realidade 
nas colônias. John Mawe assinala os instrumentos na mineração (bateia, almocafre e canoas), o número de 
cativos e a vigilância dos feitores. Mas uma cena chama a atenção na tela: o destaque dado a um negro nu, 
com os braços erguidos e as mãos espalmadas. A cena sugere que o feitor desconfiou do escravo e determinou 
que ele se despisse para melhor averiguar se ocultava algum diamante. Uma cena provavelmente corrente 
na história da mineração em Minas. 

A proibição da mineração de diamantes - e mesmo de ouro em rios considerados diamantíferos -
limitava fontes de sobrevivência para a população inserida na demarcação diamantina. Uma alternativa 
encontrada pelos proprietários de escravo era alugar seus cativos para a administração do contrato. No 
entanto, apesar de aliviar um pouco a tensão na região, essa prática era potencialmente perigosa aos 
interesses da Intendência dos Diamantes, já que os senhores poderiam incentivar seus escravos nos serviços 
a desviarem pedras em troca de recompensas. Mas o perigo de descaminho era representado também pelos 
feitores que, apesar de serem agentes repressores, tinham relativa autonomia e o contato direto com os 
escravos favorecia associações para o ilícito. 

Portanto, a vigilância nos serviços diamantíferos, sobretudo em relação aos escravos, era fundamental 
para tentar coibir o início do desvio das pedras. Por isso a escolha dos feitores era fundamental. De modo 
geral, o número de feitores e fiscais dependia do tamanho do serviço de extração, e cada feitor era responsável 
por um grupo de oito a dez escravos. 

José João Teixeira Coelho elucida que no período dos contratos, "os feitores tinham maiores salários 
e se lhes admitiam quatro, seis e mais negros que venciam jornais e estes negros eram, muitas vezes, 
comprados pelos contratadores"20. Esse privilégio garantia um aumento de sua renda. Em contrapartida, 
havia o risco de que seus escravos fossem acobertados no extravio de pedras. Por isso, essa prática foi 
abolida durante o estabelecimento da Real Extração. Essa medida, somada à diminuição dos salários, teria 
contribuído para elevar a corrupção dos feitores, como pondera o autor da Instrução para o governo da 
capitania de Minas Gerais. 

Em uma determinação para a administração dos serviços diamantinos da Real Extração, datada de 
177521, há considerações relevantes sobre o comportamento dos feitores. A determinação procura instituir 
um novo modo de se trabalharem os serviços, o que permite inferir práticas correntes também no período 
dos contratos. 

A instrução determinava que os administradores dos serviços informassem sobre os feitores escolhidos 
como "cabeças" de lavagens, devendo priorizar para estes cargos aqueles de reputação ilibada, sem 
comunicação com negros e que fossem hábeis, inteligentes e jovens. Proibia a concessão de privilégios aos 
feitores com postos de lavagens preestabelecidos, pois a partir de então esses locais deveriam ser sorteados 
e neles realizado o sistema de rodízios, tanto dos feitores quanto dos negros que lavassem nas canoas. 
Também censurava os administradores que deixavam os serviços por desculpas frívolas, recomendando-
os a fazerem rondas contínuas e atenciosas pelos serviços. Por fim, orientava que os administradores 
remetessem, de três em três meses, uma "carta fechada e em segredo do comportamento de cada um dos 
feitores, que estiverem debaixo das suas respectivas administrações, para serem atendidas segundo o seu 
merecimento, ou expulso segundo a sua negligência e pouco préstimo". Neste caso, o feitor estava sujeito 
a penalidades que variavam de repreensão, prisão, expulsão da demarcação ou capitania ou ainda castigo 
maior de acordo com a sua culpa. 

O novo sistema de administração diamantina sugere uma relativa frouxidão na fiscalização referente 
ao período do contrato, enfatizando as relações perniciosas que os feitores poderiam ter com os escravos. 
Daí procura regular desde a contratação desse empregados, dando preferência aos jovens por não estarem 
acostumados com os serviços e terem ambição para galgar postos administrativos, até o cotidiano dos 
trabalhos. O fato é que, apesar da fiscalização, muitas pessoas nos serviços de extração podiam se beneficiar 
de qualquer falha na vigilância. 

Os escravos, que passavam meses lavando os cascalhos, poderiam estimar vantagens em aproveitar 
os momentos de relaxamento dos vigias e desviar diamantes para si. O diamante poderia ser escondido nas 
madeiras das canoas ou debaixo de pedras. Ou então, por meio de métodos mais apurados lançá-lo à boca; 
ocultá-lo sob a unha ou em feridas no corpo; inalá-lo junto ao rapé nos curtos intervalos para descanso. O 
viajante naturalista Auguste de Saint-Hilaire, informa que o escravo suspeito de engolir um diamante era 
isolado num quarto, obrigado a engolir três pedras comuns e a beber um forte purgante, só sendo liberado 
depois de evacuar as três pedras22. 
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Apesar do alto risco e dos variados castigos físicos aplicados aos que fossem flagrados tentando 
ocultar algum diamante, muitos escravos se dedicaram ao seu desvio. As valiosas pedrinhas poderiam ser 
acumuladas com o fim de comprar a alforria. Ou ainda, usada em benefícios imediatos como a compra 
de quitutes oferecidos pelas negras de tabuleiro, pagamento de prostitutas e em mercadorias nas vendas. 
Observa-se que o comércio ambulante foi alvo das autoridades mineiras, sendo constantemente proibido 
nas áreas de extração aurífera e diamantífera devido a potencial perversão da ordem social e econômica. 
Contudo, as constantes reedições de leis indicam a dificuldade em se exercer esse controle23. 

Mas os serviços diamantíferos não eram apenas repressões. Uma maneira de incentivar o trabalho 
dos negros era recompensá-los pelo achado de pedras de grande valor. Entre os prémios figuravam chapéu, 
roupas, faca, um dia de folga e poderia chegar até a alforria, caso a pedra pesasse acima de oitava (17 V2 
quilates). 

Entre os benefícios da premiação, destaca-se a contraditória concessão de uma faca para o escravo, já 
que dessa forma se estaria armando o cativo. Embora os brancos da capitania temessem uma sublevação 
dos negros24, era comum que estes andassem com armas brancas e até mesmo de fogo, cedidas por seus 
senhores. Mas, em geral, nem por isso os escravos utilizavam-se dessa condição para quebrar a relação de 
submissão perante o senhor, viabilizando fugas ou violências contra seus proprietários. 

Não obstante o aspecto coercitivo do escravismo, a premiação àqueles escravos que encontrassem 
diamantes de elevado valor, quase sempre cercada de festa, ajudava a aliviar a tensão nos serviços. A 
concessão de privilégios a esses cativos, como presentes, dias de folga ou mesmo a liberdade, ajudou a 
legitimar o sistema escravista. 

Diante do exposto, constata-se a proximidade de técnicas de extração aurífera e diamantina, salientando 
no caso diamantífero que o processo se deu por meio do monopólio arrematado pelo Contratador dos 
Diamantes. E logo a obtenção das valiosas pedras passou a exigir maiores empreendimentos. Assim, a 
extração diamantina envolvia muitos braços escravos, materiais caros e custos dispendiosos. Além disso, 
não era certa a recuperação do capital investido: primeiro, porque os resultados da apuração podiam não 
compensar todo o trabalho e, segundo, devido ao risco da perda de material e escravos por ocasião das 
forças repentinas da natureza. Portanto, passada a etapa da faiscação, os negócios diamantinos exigiram 
elevados custos. 

Durante todo o século XVIII o trabalho escravo africano foi a principal força nessa atividade e a 
compra desses escravos pelos mineiros levou em consideração seu saber técnico nos assuntos de mineração 
e pequena fundição, notadamente os da Costa da Mina. Saber este que foi assimilado pelos senhores de 
escravos e repassados a cativos de outras regiões africanas, contribuindo para que os Mina deixassem de ser 
maioria entre a escravaria a partir do ano de 1740. A ampla difusão do conhecimento escravo em complemento 
à experiência lusa-reinol, com o aprimoramento das técnicas extrativas, favoreceu o desenvolvimento da 
economia da capitania mineira como maior produtora de diamantes e ouro na centúria de 1700. 

Na demarcação diamantina, o controle sobre os escravos para evitar desvios de diamantes foi uma 
preocupação constante dos contratadores arrematantes do direito de explorar as pedras e perdurou no 
período da Real Extração. Ainda assim, grandes somas foram desviadas. Em parte, por iniciativa individual 
do escravo. Mas também em momentos de associações com os feitores ou mesmo com seu senhor, que o 
aluga para os serviços diamantíferos. 

Havia um forte controle sobre os locais de extração, mas era impossível evitar a presença de estranhos 
aos serviços. Muitas vezes, eram os pequenos comerciantes ou as negras de tabuleiro que terminavam por 
canalizarem o descaminho de pedras em troca de seus produtos e também por sexo. Os agentes envolvidos 
também recebiam atenção especial das autoridades. O trabalho era bastante organizado e seguia padrões de 
conduta, atingindo os escravos, os feitores e os administradores dos serviços. 

Por fim, temos que as atividades de extração de diamantes - o que também pode ser estendido aos 
negócios do ouro - não foram ineficientes. Os trabalhos variavam em grau de complexidade, indo da simples 
faiscação à canalização de grandes cursos d'água. A inexperiência dos primeiros anos foi sendo superada, 
com grande destaque para as contribuições africanas. Portanto, os métodos empregados satisfaziam aos 
interesses dos mineiros. E até quando a natureza ofereceu a riqueza em abundância, os negócios prosseguiram 
sem maiores contratempos. Com a posterior queda de produção, a partir de 1750 para o ouro e só no século 
XIX para os diamantes, é que foi necessária uma renovação tecnológica de maior fôlego para manter as 
atividades mineradoras da região. 
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