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D evem evitar o convívio com pessoas más 
e fazer isso com inteligência, com amor a 
Deus e ao próximo. Devem estar alertas e 

desconfiar de comportamentos anormais. Devem ser 
precavidos com pessoas ambiciosas, invejosas e mal-
dosas. Alertou que o demônio encontra suporte bom 
e fácil nos corações de pessoas dispostas a cometer 
maldades. O imundo instala-se nos corações dessas 
pessoas e passa a predispô-las à prática da malda-
de. Daí vem os furtos, os abusos, as tiranias sexuais, 
os roubos e os assassinatos. Devem pedir a Deus que 
lhes dê discernimento para separar as pessoas boas 
das ruins. Devem pedir a Deus que afaste as pesso-
as endemoniadas que podem machucar e causar 
males. As pessoas não mudaram sua essência com 
o passar do tempo. As pessoas, no início, agora e 
sempre, serão boas e más. Os sentimentos das pes-
soas são como são desde o começo da humanidade 
tal como é conhecida. A Bíblia está cheia de exemplos 
de pessoas tomadas pelo demônio. Mostrou irmão 
matando irmão, roubando irmão; mostrou filho en-
ganando pai; mostrou guerras, assassinatos, furtos; 
mostrou adultério, licenciosidade e perdição; mos-
trou perseguição, escravidão, torturas e mortes com 
suplícios extremamente dolorosos. O homem evoluiu 
mentalmente. Inventou instrumentos que tornam a 
vida mais fácil. Criou instituições capazes de tornar 
agradável a vida em comum. Mas o homem, até hoje, 
não conseguiu extirpar a maldade de seu coração. 

O homem não conseguiu evita
r

a companhia do demônio.

A história narrada é ins-
pirada em situações 
acontecidas, fatos reais. 

Por ser à imagem e semelhança 
da realidade e pela maneira en-
volvente com que o Autor tece as 
palavras, o leitor ficará seduzido 
a ler com voracidade para conhe-
cer como finalizará a narrativa.
Os personagens expressam-se de 
acordo com a limitação de seus 
conhecimentos, mas encantam 
com as inteligências com que 
foram dotados. Muito embora a 
inteligência de uns é empregada 
para a satisfação própria, nem 
sempre merecedora de aplau-
sos. A de outros é voltada para 
sentimentos elevados e maiores.
O enfrentamento dos persona-
gens, seus ardis e suas ações, por 
certo deixarão profundas im-
pressões nos eventuais leitores.
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Amigos, Deus deu-me com fartura. Permitiu-me a gra-
ça de conviver e desfrutar da bondade, da inteligência 
e da cultura deles. Dentre tantos, dedico este livro ao

Dr. José Ricardo Souto
Companheiro de inúmeras jornadas judiciárias.

Dedico este livro também a

Agenor Eustáquio Machado
Aguinaldo de Oliveira Braga

Américo Caixeta Santana
Getúlio Gonçalves da Cunha
Jorge Eduardo Araújo Caixeta
José Eduardo Borges Malheiro

José Eustáquio de Paula
José Geraldo Oliveira Prado

Osvaldo Queiroz de Melo
Paulo Rubens Navarro

Diletos amigos que enriqueceram nossas  
tardes com saudáveis, algumas vezes calorosas  

discussões políticas filosóficas e literárias.





o bem, o mal – é tudo igual?
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“ATO I
CENA I

Numa planície.
Raios e Trovões. Entram as três bruxas.

1ª BRUXA: Quando vamos nos reencontrar?
Na chuva, no raio, ao trovejar?

2ª BRUXA: Quando o tumulto terminar.
E a batalha for perdida, e ganha.

3ª BRUXA: Pouco antes que o sol se ponha.
1ª BRUXA: E onde será essa façanha?

2ª BRUXA: Num descampado.
3ª BRUXA: Lá Macbeth será encontrado.

1ª BRUXA: Aí vou eu, gato malhado.
2ª BRUXA: O sapo diz: bem-vindo!

3ª BRUXA: Estou indo!
TODAS: O bem é o mal, o mal é o bem,

O lusco-fusco não poupa ninguém”.1

1 SHAKESPEARE, William. A tragédia de Macbeth (The tragedy 
of Macbeth/William Shakespeare); Tradução Rafael Raffaelli.–
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2016. 255 p
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As três bruxas na charneca sintetizam, talvez, 
o mote da tragédia de Macbeth: o movimento pendular 
do coração humano na alternância vivencial do bem e 
do mal. 

Não creio que Libêncio Fonseca, esse mineiro que 
traz consigo o sabor dos gerais, se inspirou em Macbeth 
para nos brindar com o seu LAGOA DA ÁGUA CLARA 
DOS PRETOS, mesmo tendo chamado seus capítulos 
de atos, como um bom carpinteiro teatral que ele, Libên-
cio, mostrou ser. Sei, contudo, que uma das maravilhas 
da literatura é permitir que o leitor transponha mundos 
submersos e desconhecidos e, na transposição, evoque 
temas tratados em outras obras e em outros tempos para 
entender o conceito primário de quem lê: o prazer está 
no desbravar o drama das palavras e das paixões descritas. 

Libêncio faz isso. Na verdade, ele tece a urdidura 
das palavras e mostra o amargor do drama com a força 
do substantivo límpido e do verbo gerador da ação. Seus 
adjetivos têm o lugar que merecem. E é o bastante. 

Destarte, podemos afirmar: se lá existe a charneca, 
aqui temos os descampados dos chapadões e os brejais 
desse mundo sem Deus, locais em que ancestrais “bru-
xas mineiras” se encontraram e lançaram-nos a sorte. O 
bem e o mal, o belo e o feio, o tangível e o intangível, 
a realidade e a fantasia, a luxúria e a inocência, o pio e 
o ímpio brotam na LAGOA DA ÁGUA CLARA DOS 
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PRETOS. E seu brotar nos faz retomar ao fio da meada: 
o bem e o mal, é tudo igual?

A rigor, isso é possível porque a palavra grafada por 
Libêncio tem aquela força anunciada pelo professor de 
linguística da Universidade de Barcelona, Larrosa Bondía, 
ao fazer a profissão de fé da palavra: 

“As palavras produzem sentido, criam reali-
dades e, às vezes, funcionam como potentes 
mecanismos de subjetivação. Eu creio no poder 
das palavras, na força das palavras, creio que 
fazemos coisas com as palavras e, também, que 
as palavras fazem coisas conosco. As palavras 
determinam nosso pensamento porque não pen-
samos com pensamentos, mas com palavras, não 
pensamos a partir de uma suposta genialidade 
ou inteligência, mas a partir de nossas pala-
vras. E pensar não é somente “raciocinar” ou 
“calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido 
ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar 
sentido ao que somos e ao que nos acontece. E 
isto, o sentido ou o sem sentido, é algo que tem 
a ver com as palavras.”2

Quem escreve cria um mundo. De palavras. Quem 
lê, desbrava as palavras. Do mundo.

Assim, o leitor pode ver, na trama, a maravilha do 
drama criado. E, de palavras em palavras, forma a capaci-
dade de entender o que poderia lhe parecer ininteligível.

Percebe-se, na tecitura do texto, que o bem e o mal 
coexistem no coração do ser.

2 JORGE, Larrosa Bondía. (2002). Notas sobre a experiência e 
o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, Nº 19, 
páginas 20-28. 
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Libêncio Fonseca não busca e nem explicita as ra-
zões dessa coexistência. Se se perdeu em desdobramento 
filosófico, ganhou, e muito, na riqueza de ações dramá-
ticas. Ambos, o bem e o mal, se encontram plenamente 
mensuráveis no texto escorreito. 

Para o autor, importa é mostrar que o mal existe, 
com a riqueza da descrição precisa, cruel e selvagem dos 
fatos que o comprovam, tal como nesse parágrafo já na 
abertura do livro:

Sebastiana estremeceu da cabeça aos pés. Sabia 
o que estava reservado para sua menina. Dom 
Afonso usaria Manuela. Se fosse bruto como foi 
com as outras escravas novas, Manuela ficaria 
machucada. Se machucasse pouco, Dom Afonso 
continuaria a usá-la até sua esposa desconfiar. 
Manuela poderia se considerar perdida. Se a 
esposa de Dom Afonso desconfiasse, e acabaria 
desconfiando, que Manuela serviu aos instintos 
do marido, faria com ela o que fez com as outras 
negrinhas: quebraria seus dentes com um mar-
telo ou pedra. Cortaria a ponta do seu nariz e 
suas orelhas.

Importa, ao autor, ainda, mostrar, com a leveza e o 
sentimento de puro afeto, que o bem vivifica e produz 
frutos, como o descrito pela pureza desse texto sintetica-
mente bem urdido:

Tanto as pessoas quanto Frei Barrobão faziam 
questão de se cumprimentarem e se darem a 
conhecer. A alegria de Frei Barrobão era conta-
giante. Apertavam-se as mãos. Abraçavam-se. A 
curiosidade inicial dos fiéis foi rapidamente subs-
tituída pela alegria e felicidade. Frei Barrobão 
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mostrava-se mais alegre, mais comunicativo e 
mais afetuoso que os religiosos que o precede-
ram. A primeira impressão estava sendo das 
melhores possíveis. Joãozinho da Lina apareceu 
com a mulher e filhos. Abraçaram-se. Chico 
Terra, Tião Sabiá, Araújo e Fonseca com suas 
famílias. Chegaram separados. Chegou mais 
um e mais outro. Antes das sete horas todos os 
bancos haviam sido ocupados e as laterais não 
cabiam mais ninguém.

E no reino do mal, chama a atenção a forma original 
criada pelo autor na trama que se desenrola pelo texto 
e que permeia uma denúncia social: o bem e o mal se 
misturam de forma tal, que crimes perpetrados não são 
desvendados e se perdem nos labirintos do sistema da 
polícia judiciária e na aplicação das salvaguardas aos 
pacatos cidadãos. 

Seriais killers, tão comuns no Reino Unido, por essas 
plagas não são conhecidos.

Libêncio Fonseca inova ao mostrar esse tipo de cri-
me perpetrado à sorrelfa, sem que – pelos mais diversos 
motivos – tenham sido desvendados. Nessa área, penso 
eu, pelo pleno exercício da advocacia, campo de conhe-
cimento onde já tem renomado conceito profissional, 
possibilitou-lhe o manuseio fácil desse assunto inóspito 
e na pesquisa sobre o tema que, nesse caso, revelou mais 
uma faceta desse prolífico autor: a sensibilidade pelo 
que ocorre em seu derredor e a importância de revelar a 
seus contemporâneos o que se passa em área que não é 
de conhecimento público.

A narrativa toma impulso e se mostra pujante com a ca-
racterização das personagens que a vivificam. O leitor quase 
pode tocar nas mais variadas sutilezas de cada uma delas. 
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A venalidade de um Cabo de Polícia; a safadeza 
luxuriosa de uma Tonha; a inteligência maliciosa de um 
Frei Barrobão; o amor martirizado de um Frei Ligório; a 
subserviência de um Adevaldo e as inúmeras nuances de 
várias outras personalidades perdidas e, quiçá descobertas 
pelo leitor, no cipoal dos habitantes do Povoado de Lagoa 
da Água Clara dos Pretos.

Povoado, por sinal, que nasce na pena ágil do autor 
a partir de conhecido roteiro da criação de inúmeras vilas 
que povoaram Minas. O leitor vai até julgar que conhece 
o povoado descrito. De fato. Não faltará a quem se aden-
trar nos descampados dessa trama o reconhecer de suas 
origens pelas descrições históricas desse povoamento. 
Plenamente justificável: se tais descrições   não são origi-
nais, são ricas, contudo, de fatos narrados e conservados 
pela memória de nosso povo e que, aqui revelados, mais 
uma vez, mostram a sensibilidade do autor que exala de 
seu texto.

Nesse assunto, pode-se sentir quão vasta é a sabença 
histórica de Libêncio Fonseca. Os detalhes mostrados 
só puderam se concretizar porque quem os relatou os 
conhece e, não raro, pode ouvi-los dos habitantes mais 
longevos de suas queridas Santo Antônio da Parnaíba dos 
Patos,  Senhora da Piedade da Alagoa Formosa, e Santa 
Rita da Boa Sorte.

Resta-me agradecer ao Libêncio pela honra que me 
foi concedida de prefaciar seu livro. E, por dever de ofí-
cio, como prefaciador, retomo ao início de tudo: o bem, 
o mal – é tudo igual?

Valho-me, novamente da lucidez poética de Shakespe-
are que, no texto original, colocou na boca das três bruxas 
que “o bem é o mal, o mal é o bem e pairam através do ne-
voeiro e do ar imundo” no sentido de que ninguém escapa 
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da alternância entre o bem e o mal e, daí, na feliz tradução 
de Raffaelli, a de que “o lusco-fusco não poupa ninguém”.

Se em Macbeth impera o simbolismo do texto, na 
história de Frei Barrobão há a mensagem direta, clara, 
não simbólica do que se passa no reino do bem. Reservo-
-me o direito de não anunciá-la. Se o fizesse, estragaria a 
surpresa do leitor e o impediria de sentir o encanto em 
descobrir os segredos não tão límpidos no lusco-fusco da 
LAGOA DA ÁGUA CLARA DOS PRETOS e não daria 
de cara, como aconteceu comigo, com um texto denso, 
robusto e tenso. 

Parabéns, Libêncio.

Boa leitura para todos.

 Jorge Caixêta
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Antônio José, português, alto, forte, branco aver-
melhado. Capataz, cuidava da fazenda com olhos de dono 
e da escravaria com rigor, perversidade e não raro com 
desmedida crueldade. Compunha sua vestimenta um pu-
nhal de um lado da cintura e uma faca enorme do outro. 
Não se separava do chicote. Por qualquer insignificância 
castigava impiedosamente os cativos. Com fidelidade ca-
nina cumpria ordens e satisfazia os desejos do amo Dom 
Afonso. Faltava adivinhar o que o patrão queria. Um dia, 
envergando a autoridade de sua subserviência, tomou 
pelo braço a cozinheira Sebastiana, separou-a das demais 
e, baixinho, rosnando, determinou que preparasse sua 
filha Manuela, negrinha de doze anos, para servir Dom 
Afonso daí a duas noites. Encostou o cabo do chicote no 
queixo de Sebastiana e juntou à ordem a advertência que 
não queria disse-que-disse sobre o assunto e nem chororô, 
senão o chicote funcionaria.

– Ouviu, negra?
– Ouvi!
– Alguma questão?
– Não!
 Sebastiana estremeceu da cabeça aos pés. Sabia o 

que estava reservado para sua menina. Dom Afonso usaria 
Manuela. Se fosse bruto como foi com as outras escra-
vas novas, Manuela ficaria machucada. Se machucasse 
pouco, Dom Afonso continuaria a usá-la até sua esposa 
desconfiar. Manuela poderia se considerar perdida. Se a 
esposa de Dom Afonso desconfiasse, e acabaria descon-
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fiando, que Manuela serviu aos instintos do marido, faria 
com ela o que fez com as outras negrinhas: quebraria 
seus dentes com um martelo ou uma pedra. Cortaria a 
ponta do seu nariz e suas orelhas. Horrorizada, apavorada, 
Sebastiana contou ao marido Tião tão logo ele voltou do 
trabalho na roça, a triste sina que estava reservada para 
sua Manuela, a filhinha querida, a única alegria que ti-
nham. Juntos engoliram o choro. Antes a morte do que 
uma desgraça dessa. Se Deus quisesse que não sofressem 
tanto, deveria tê-los feito animais. Eram gente. Abraçados, 
ajoelharam e pediram ao Deus que acreditavam que lhes 
desse luz para o que deveria ser feito e coragem para fa-
zê-lo, proteção para eles e para a filha enquanto fizessem.

No começo da noite marcada Antônio José foi ao 
casebre de Sebastiana buscar a criança. Parou na porta e 
limpou a garganta avisando de sua presença. Apareceram 
Sebastiana e Manuela.

– Cadê o Tião? – Perguntou Antônio José.
– Está se lavando no córrego! – Respondeu Sebastiana 

que lhe entregou passivamente Manuela que não sabia 
porque havia sido banhada e enfeitada. Antônio José levou 
a negrinha pela mão a um quarto da casa grande onde a 
aguardava Dom Afonso. O quarto tinha entrada indepen-
dente e não comunicava com os demais cômodos da casa 
grande. Era onde dormiam os capatazes dos senhores de 
terras que visitavam Dom Afonso. Antônio José bateu le-
vemente à porta por duas vezes, que foi aberta e Manuela 
entrou. Antônio José sentou em um tamborete na porta, 
do lado de fora. Uma hora depois a porta se abriu e An-
tônio José entrou para pegar a negrinha para devolvê-la 
à mãe. Ao entrar o punhal de Dom Afonso trespassou o 
pescoço do fiel capataz. O canalha morreu em pé pelas 
mãos de Tião. O corpo de Dom Afonso estava na cama, 
estrangulado e esfaqueado. Tião e seu irmão José entraram 
no quarto durante o dia. A escrava que o preparou arru-
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mando a cama, limpando e levando água, deixou a janela 
encostada, sem a tranca. Pela janela Tião e José entraram 
na alcova e esconderam-se. Um debaixo da cama, outro 
atrás do armário. Quando Manuela entrou mataram o 
fazendeiro. Tião passou uma corda no pescoço de Dom 
Afonso. José saiu rápido debaixo da cama e enfiou uma 
enorme faca em sua barriga. Não fizeram ruído. Manuela 
após ser introduzida no quarto e ter a mão tomada por Dom 
Afonso foi surpreendida pelo ataque de seu pai ao português 
e pela facada que seu tio José desferiu. Sentiu a gravidade 
da situação. Apesar do coração disparado, do medo e do 
susto, não gritou. O silêncio pode ser atribuído ao instinto 
de defesa e sobrevivência. Depois de matar Dom Afonso 
e colocá-lo na cama, Tião pôs o dedo indicador sobre os 
lábios sugerindo a Manuela que ficasse em silêncio. Gesto 
inútil pois Manuela não gritou. Tião sussurrou no ouvido 
da filha que em instantes sairiam dali. Aguardaram o tempo 
que entenderam necessário, abriram a porta para suposta-
mente devolver Manuela e mataram o capataz Antônio José 
quando este entrou. O punhal manejado por Tião furou o 
pescoço de um lado e a ponta saiu do outro. Em silêncio 
Tião, José e Manuela saíram da casa grande e, com outros 
escravos, partiram em fuga porque ficar era morte certa.

Depois que Sebastiana e Tião se refizeram do choque 
ao saber das intenções de Dom Afonso, a aflição, o deses-
pero e o ódio aos seus amos os levaram a tomar a decisão 
de fazer o que fizeram. Tentariam impedir a desgraça da 
filha ou morreriam tentando. Ficar de braços cruzados cho-
rando e contrariados enquanto Manuela era abusada não 
ficariam. Dois dias foi o tempo que tiveram para preparar 
o plano, a armadilha para o fazendeiro e a fuga. Fugiriam 
com eles cinco famílias de escravos. Dezenove pessoas ao 
todo, dentre elas duas negrinhas sem orelhas, de narizes 
cortados e dentes quebrados. Às escondidas prepararam 
comida, facões e juntaram os trapos que vestiam. Deixaram 
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na tarde daquele dia em um pequeno cercado afastado da 
casa grande e fora da vista, animais de sela, burros de carga 
e as arreatas escondidas no mato. Naquela noite, antes de  
buscar os animais, mataram os negros que tinham obriga-
ção de vigiar os escravos. Mataram com gosto. Pegaram 
os cinco, amarraram-lhes as mãos e os levaram ao tronco, 
no pátio da casa grande. Cortaram as veias do pescoço dos 
cinco, um por vez, e os deixaram sangrando, tal como se 
mata um frango. Esses maldosos que os açoitavam a troco 
de qualquer insignificância se borraram. Tomaram-lhes as 
armas. Com a casa grande sem proteção quebraram a porta 
sem cuidado de fazer silêncio. Foram ao quarto da mulher 
de Dom Afonso, a malvada que quebrava os dentes e alei-
java as negrinhas usadas pelo marido e a mataram a foiça-
das. Inúmeras foiçadas. Primeiro quebraram seus dentes, 
cortaram a ponta de seu nariz e deceparam suas orelhas. 
Depois a esquartejaram, separando cabeça e membros do 
corpo. Deixaram os pedaços em cima da cama. Pouparam 
os filhos do fazendeiro. Eram escravos. Mataram os amos 
vingando as atrocidades que lhes infligiram. Deixaram de 
matar seus filhos. Não eram assassinos de crianças, nem 
daquelas que poderiam ser seus algozes no futuro.  Não 
colocaram fogo na casa grande. Não a queimaram para 
não chamar a atenção, porque a luminosidade provocada 
pelo incêndio seria notada de longe. O que conseguiram 
quebrar e estragar, quebraram e estragaram. Da casa grande 
levaram o que puderam carregar. Levaram um pote de 
ouro e meio pote de prata. Levaram o baú cheio de moe-
das de ouro e outro de moedas de prata. Levaram roupas, 
lençóis, mantimentos, facas, panelas e todas as armas de 
fogo. Pólvora e chumbo.

O plano da fuga era simples. Ir em direção ao sol po-
ente que acreditavam ser o lugar mais escasso de gente. 
Andariam à noite e se esconderiam durante o dia. Com 
essa providência diminuiriam as chances de serem vistos. 
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Uma semana de caminhada os levaria longe das fazendas. 
Naquela primeira noite seguiriam a trote para se distancia-
rem. Iriam atrás deles em perseguição na parte da tarde do 
dia seguinte, ou no amanhecer do outro. Até que vizinhos 
e familiares de Dom Afonso organizassem a operação de 
busca e partissem, o grupo de fugitivos estaria duas marchas 
na frente. Ainda assim os perseguidores teriam que acertar 
o rumo que seguiram, o que não seria fácil, pois durante a 
fuga deixaram pistas falsas. A disposição dos fugitivos era não 
ser capturados. Se fossem alcançados, lutariam com todas 
as suas forças porque se fossem pegos, capturados, teriam 
morte dolorosa, precedida de tortura e suplício. Antes de 
sucumbirem tirariam suas próprias vidas. Foi assim que com-
binaram. Matariam as crianças, as mulheres e suicidariam.

Na manhã seguinte à matança dos moradores da casa 
grande, antes do sol nascer, como de costume, a escravaria 
levantou-se. Naquele dia não foram ao trabalho. Não havia 
quem os conduzisse e vigiasse. Os responsáveis pela tarefa 
tiveram os pescoços cortados. Sabiam de véspera o que 
aconteceria. Notaram que Tião e José separaram animais no 
pastinho. Viram que juntaram grande quantidade de alimen-
tos. Essa movimentação que fugia ao costume e escondida, 
era sinal de fuga. Depois Tião e José perguntaram à maioria 
dos escravos se fugiriam com eles. A notícia grassou entre os 
cativos. Souberam que os amos seriam mortos, assim como o 
capataz e os outros que eram confiáveis aos amos. Depois da 
carnificina  os escravos que ficaram presenciaram a partida 
do grupo rebelde. Após as despedidas e a partida dos revol-
tosos, os que optaram por viver sem liberdade voltaram para 
suas casas miseráveis. Antes do dia amanhecer puseram-se de 
pé. Nenhum dos escravos que ficou entrou na casa grande 
e nem tomou qualquer iniciativa para avisar aos vizinhos. 
Iniciativa é algo que não lhes era permitido. Sempre foram 
mandados. Se não obedeciam imediatamente, obedeciam 
vergados por chibatadas. Ficaram no aguardo que alguém 
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chegasse e tomasse providências. Tiveram receio de bulir 
com os cadáveres dos amos e serem apontados cúmplices 
dos revoltados. Ficaram pelas portas dos casebres, de cócoras 
alguns, com as mãos nas cinturas outros, olhando, olhando... 
Do terreiro ouvia-se o choro gritado, uivado, apavorado dos 
filhos do casal trucidado.

Até o início da tarde ninguém apareceu. Um dos 
escravos partiu para uma fazenda vizinha para relatar 
o acontecido. Três horas depois os primeiros vizinhos 
chegaram. Mais tarde outros e outros mais. A notícia do 
massacre se espalhou. Cada qual que transmitia aumen-
tava o horror e a ferocidade da carnificina. Os primeiros 
que chegaram trataram de arrumar a casa, por ordem nos 
móveis revirados, colocar a cozinha para funcionar e pre-
parar os defuntos para o enterro. Enquanto as mulheres 
ficaram na sala velando o corpo de Dom Afonso, vestido e 
exposto, os homens colocaram os pedaços da esposa dele 
em um saco e enterraram no fundo da capela da fazen-
da. Queimaram o colchão empapado de sangue. Depois 
tomaram a providência de torturar os escravos para saber 
para onde foram os fugitivos. Agiram com impiedade, 
brutalidade e selvageria. Vingavam as mortes nos escravos 
que não fugiram. Aquele amontoado de negros raquíticos, 
famintos, fracos, esqueléticos, doentes, a maioria velhos, 
sofreu horrores nas mãos dos fazendeiros portugueses. Três 
morreram durante o açoite. Muitos dos torturados ficaram 
com sequelas irreversíveis, sem fala, sem visão, sem audição, 
sem unhas, sem dedos. Não contaram para onde foram os 
fugitivos. Não contaram porque não sabiam. Se soubessem, a 
verdade lhes teria sido arrancada. Uns disseram que o grupo 
foi para o sul, outros para o norte, outros para leste ou oeste. 
Expostos a estas informações desencontradas, dadas para se 
verem livres da tortura, os torturadores, furiosos porque pen-
savam que estavam sendo confundidos propositadamente, 
aumentavam o grau da brutalidade.
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A noite ia avançada quando os irmãos de Dom Afonso 
chegaram na fazenda. Não estavam tristes e abalados. Não 
se preocuparam em esconder seu real estado de espírito. 
Pareciam satisfeitos. A principal disposição demonstrada 
por eles não era chorar os mortos ou ir atrás dos negros 
fugidos, e sim definir quem seria o tutor das crianças para 
gerir os bens do casal falecido. Começaram falando sobre 
o assunto com subterfúgios e, rapidamente, passaram a 
falar abertamente e alto e daí à disputa franca. A desavença 
entre os irmãos de Dom Afonso começou com o defunto 
sendo velado e se prolongou por muitos anos. Depois da 
missa de corpo presente e do enterro na manhã seguinte 
foi organizada expedição para ir ao encalço dos escravos. 
Os fazendeiros se dividiram em três turmas e partiram em 
três  rotas diferentes, porque não sabiam por qual caminho 
seguiram os fugitivos. Quando partiram o grupo em fuga 
tinha um dia e duas noites de dianteira. Por empreenderem a 
fuga  durante a noite, não foram vistos. Ninguém conseguiu 
dar informação aos perseguidores. Sem certeza que estavam 
no rastro dos fugitivos os senhores de terras, desanimados, 
retornaram de mãos vazias. Os irmãos de Dom Afonso se 
ocuparam brigando entre si pelo controle da fortuna e não 
se preocuparam em pegar e punir seus assassinos.

Os fujões mantinham o ritmo forte em distanciar da 
fazenda de origem e buscar lugar seguro onde pudessem 
viver e morrer longe dos fazendeiros senhores de escravos. 
Percorreram a estrada batida até o término e continuaram 
a seguir a trilha em que ela se transformou. A trilha aca-
bou no meio do nada. Mantiveram o rumo em direção ao 
sol poente. Neste ponto da fuga, enquanto descansavam e 
dormiam, dois deles seguiam em frente para estabelecer 
o caminho a ser percorrido. Outros dois faziam o trajeto 
inverso para averiguar se estavam sendo perseguidos, 
por quem e por quantos. Durante as primeiras noites de 
fuga foram favorecidos pela luminosidade da lua. Lua 
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cheia. Quando a lua minguou, se escondeu, a caminha-
da noturna ficou difícil. Quase não enxergavam. Não 
ascenderam archotes que poderiam clarear o caminho, 
mas os denunciariam. Amarraram um animal no outro 
para não se desgarrarem nem perderem. A velocidade da 
marcha, forçosamente, foi reduzida.

Nessas condições andaram muito. Quando depara-
vam com algum rio paravam e esperavam o dia clarear 
para fazer a travessia segura quanto possível. Depois de 
quase dois meses de caminhada, atravessando cerrados, 
campos, florestas, rios, riachos, subindo e descendo morros 
fincaram acampamento para descansar, para dar descanso 
aos animais, caçar, pescar e recuperar as forças deixadas 
na difícil fuga. As mulheres e crianças não aguentavam 
o rigor da jornada. Não reclamavam. Não pediam para 
descansar, não pediam para parar. O sacrifício era me-
lhor do que passar a vida sob castigos e açoites. A fadiga 
estava estampada em seus rostos. A parada prolongada 
foi de grande alívio. Entregaram-se ao descanso. Nem 
todos. Enquanto mulheres e crianças se refaziam, quatro 
homens seguiram adiante em busca do lugar seguro e 
adequado para se fixarem definitivo. Cinco semanas depois 
retornaram alegres, satisfeitos contando que viram o lugar 
que poderiam viver. Não era fácil de achar. Tinha poucas 
chegadas, boas condições de ser vigiado e dificílimo de 
ser cercado por caçadores de escravos. Se fossem atacados 
poderiam deixar o acampamento com rapidez, pois há 
rotas para fugas seguras. Depois de explicar as questões de 
segurança contaram que, bem no alto, há uma lagoa grande 
de água muito clara. Tão clara que se vê o fundo. Árvores 
frondosas. Muita caça. Ficaram cinco dias acampados na 
margem da lagoa. No prazo vasculharam área enorme no 
entorno. Não viram fazendas. Não encontraram cabeças 
de gado e nenhum animal doméstico. Subiram no alto 
de um morro e não avistaram fumaça. Não notaram sinal 
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de humanos. Não havia rastro de gente. Não imaginaram 
que existia lugar como esse. Tinham certeza que quando 
o vissem decidiriam que é o que procuravam. Um ermo 
sem marca de dono. É o canto que Deus lhes reservou. A 
alegria e o deslumbramento dos quatro contagiou o grupo.

Uma semana depois que os homens partiram à pro-
cura do lugar para viverem, o grupo despachou outros 
dois, descansados, para retornar no caminho que vieram 
e verificar se estavam sendo seguidos. Esses, prevenidos, 
cuidadosos, volveram em seus rastros. Subiram em ár-
vores enormes e não avistaram ninguém vindo em sua 
direção ou indo a outra. À noite ficaram em postos altos 
espreitando em busca de luz de alguma fogueira. Nada. 
Luz somente a dos vagalumes. Depois de quatro dias 
voltaram com a  boa notícia de não terem visto ninguém. 
Afirmaram com certeza que não eram seguidos.

Com as boas notícias o grupo de fugitivos levantou 
acampamento e rumou-se ao local encontrado como o ideal 
para ficar de vez. Realmente um lugar bonito. Tranquilo. A 
água da lagoa é de uma clareza sem igual. Peixes de todos os 
tamanhos. Aves, bichos, árvores. O chão certo para viverem. 
Aquele lugar intocado, primitivo, era mesmo um presente 
de Deus. Diante do cenário que não imaginaram existir e 
jamais pensaram ver, os fujões ficaram de boca aberta. Ad-
miravam, riam, gritavam, se abraçavam. À margem da lagoa 
o grupo se fixou. Depois de dias de descanso, fizeram, em 
regime de mutirão, uma casa para cada família, casa de pau 
a pique coberta de palha. Era o máximo que a engenharia 
deles permitia. Trabalharam felizes, com esmero e gosto. 
Construíram a casa, o lar que poderiam chamar de seu. O 
pai de Manuela liderava. Tão logo as casas foram erguidas, 
determinou que dois homens e uns meninotes, voltassem 
bem longe e retornassem apagando os vestígios deixados na 
estafante escapada. Onde passaram os dias, onde acamparam 
com mais vagar, tivessem cuidado redobrado para esconder 
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os rastos, enterrar os restos das fogueiras, sumir com as fezes 
dos cavalos. Deviam ser diligentes e proceder com atenção 
e cuidado, esconder as pistas para dificultar o rastreamento 
pelos possíveis caçadores de escravos fugidos. Uma parte dos 
que ficaram trataram de proporcionar a defesa do lugar e 
também fazer armas, como arcos, flechas, lanças e porretes. 
Nesse trabalho foram envolvidas mulheres e crianças. O 
restante foi à caça.

Cumpridas essas tarefas foi organizada a defesa do 
acampamento. Estabeleceram pontos de vigia longe da 
lagoa da água clara. Os homens se revezavam no cum-
primento dessa missão. Com eles iam um menino ou 
uma menina para crescerem adestrados com o espírito de 
luta. A cada três dias os vigias eram substituídos. Tinham 
que estar alertas e descansados no desempenho dessa 
obrigação, pois dela dependia a sobrevivência do grupo. 
Ficavam em local alto para vigiar. 

Esses lugares eram camuflados e escondidos, de 
maneira que os sentinelas pudessem ver tudo e não se-
rem vistos. Se alguém fosse visto, a ordem era para voltar 
imediatamente e com rapidez para avisar e alertar o grupo 
que teria tempo de armar emboscadas, ciladas, dar fuga 
e proteger as mulheres e crianças. A providência era ab-
solutamente necessária e vital. Nos caminhos próximos 
ao acampamento prepararam vários pontos adequados e 
privilegiados para emboscar os intrusos. Os inimigos que 
escapassem da primeira cilada seriam pegos na segunda e 
ou na terceira. Se alcançassem o acampamento estariam 
avariados. Nenhum caçador de escravos fugidos andou 
por aquelas bandas. O tempo passou e ninguém apare-
ceu. Aquelas famílias que tanto sofreram na escravidão e 
penaram durante a longa e difícil fuga passaram a viver 
sossegadas e não tão preocupadas e sobressaltadas. 

Com a vida estabilizada à margem da lagoa de água 
clara, Tião, entendeu ser o momento de sair em busca de 
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mantimentos, roupas, aves e animais domésticos. Com os 
burros cargueiros e mais cinco companheiros, partiram à 
procura de uma fazenda na qual pudessem  adquirir o que 
precisavam. Levou Manuela. A filha precisava aprender. 
Saíram do entorno da lagoa e andaram zigue zagueando 
para dificultar ser encontrado o caminho para o quilombo. 
Venceram dias de viagem. Encontraram uma fazenda com 
pouco movimento. Foram cautelosos. Ficaram espionando, 
observando, contando as pessoas que viram. Pouca gente, um 
casal e três crianças. Provavelmente os donos. Cinco negros, 
ao certo escravos, cuidavam do serviço ao lado do fazendeiro. 
Deviam morar em casebres próximos à casa principal. Apenas 
Tião e Tomé aproximaram-se montados a cavalo, puxando 
os burros cargueiros e foram anunciados pelos latidos dos 
cachorros. O fazendeiro e a mulher saíram à porta. O ho-
mem armado com espingarda pronto para atirar. Ao lado se 
postaram os cinco escravos empunhando poderosos cacetes.

– Parem onde estão! – Gritou ordenando o fazendei-
ro. Tião e Tomé frearam os animais. Tiraram os chapéus 
em sinal de respeito.

– Negro a cavalo não é boa coisa. Devem  estar fu-
gindo. Negro fujão carece é chumbo na barriga.

– Não estamos fugindo. Somos de paz, viemos em 
paz. Queremos comprar mantimento e algumas galinhas, 
se for do gosto do amigo vender.

– Comprar? Para comprar tem que pagar. Desde 
quando negro tem dinheiro?

– Eu tenho! – Tião sacou a bolsa com moedas de 
prata e jogou-a ao pé do fazendeiro. – Pode olhar e con-
ferir. É prata. É dinheiro. – O fazendeiro pegou a bolsa 
de moedas. Abriu e conferiu.

– Moedas de prata. Negro com uma bolsa cheia de mo-
edas! Por certo roubou de alguém. De quem é este dinheiro? 

– Está desenhado nestas moedas a cara do dono? 
Está escrito que foram roubadas?
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