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PERÍODO COLONIAL: ESCRAVISMO E PRODUÇÃO DE RIQUEZA

Rebeliões sociais – comunidades nativas, escravos nativos e escravos 
africanos

2-Revoltas de escravos africanos – quilombos.

(Etimologia – Kilombo’’ e ‘’ochilombo’’- ‘’lugar de pouso’’)

O que eram?

-Agrupamento de negros fugidos acima de cinco elementos, segundo 
Conselho Ultramarino de Portugal (Declaração de 1740), mesmo que não 
tenham ‘’ranchos levantados’’.

-Comunidades de acolhimento de negros fugidos, além de brancos pobres e 
nativos – estruturação de acordo com memória de comunidades africanas, 
na maioria das vezes
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bantus. MAS só no Brasil o termo adquire o conceito de ‘’comunidade’’

Principais regiões de comunidades quilombolas:

Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato                     
Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro

São Paulo.

Principais Quilombos:

Palmares (Alagoas), Campo Grande (entre MG e SP)e

Ambrósio (Primeiro em Cristais – MG e depois de Ibiá)
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Minas Gerais – Possibilidade de compra de alforria e alguma mobilidade 
social de negros ou pretos forros – Incômodo da elite proprietária branca.

Medidas tomadas:

1-limitação de poder imposta aos forros (um negro alforriado não poderia 
ser juiz, p.ex, o que acontecia antes)

2- implantação do imposto por cabeça. Negros alforriados e brancos pobres 
deveriam pagar um imposto semestral sobre o seu trabalho, sob pena de 
prisão, multa, açoite, ou até mesmo expulsão da capitania

Fuga – surgimento do Quilombo de Campo Grande, que se 
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mantém apesar da extinção da capitação em 1750

Quilombo do Campo Grande = = 27 núcleos de subdivisões, dentre eles:

Quilombo do Gondum,

Quilombo dos Trombucas,

Quilombo do Quebra-pé,

Quilombo da Boa Vista I,

Paiol do Cascalho,,

Quilombo do Cascalho II,
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Quilombo da Indaá ou Indaiá,

Quilombo do Ajudá,

Quilombo de São Gonçalo I


