
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VELOSO GOMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS CORPOS MILITARES NO TERRITÓRIO DO OURO: 

A composição da Força Militar nas minas e capitania de Goiás 

(1736-1770). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 

JULHO DE 2013 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VELOSO GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

DOS CORPOS MILITARES NO TERRITÓRIO DO OURO: A composição 

da Força Militar nas minas e capitania de Goiás (1736-1770). 

 

 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História, da Faculdade de História 

da Universidade Federal de Goiás como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

História.  

Área de Concentração: Culturas, Fronteiras e 

Identidades. 

Linha de Pesquisa: Identidades, Fronteiras e 

Culturas de Migração.  

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cristina de Cássia 

Pereira Moraes. 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 

JULHO DE 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

GPT/BC/UFG 

 

 

G633d 

 

Gomes, Diego Veloso. 

Dos corpos militares no território do ouro [manuscrito] : 

a composição da força militar nas minas e capitania de 

Goiás (1736-1770) [manuscrito] / Diego Veloso Gomes. - 

2013. 

181 f. : il., tabs. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Cristina de Cássia Pereira 

Moraes. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Goiás, Faculdade de História, 2013. 

       Bibliografia. 

Inclui lista de ilustrações e tabelas. 

 

1. Forças armadas – Goiás (Capitania) – Séc. XVIII. 2. 

Forças armadas – Minas e mineração – Goiás (Capitania). I. 

Título. 

 

                                                       CDU: 94(81).033:355 

 



 

DOS CORPOS MILITARES NO TERRITÓRIO DO OURO: A composição 

da Força Militar nas minas e capitania de Goiás (1736-1770). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de História da 

Universidade Federal de Goiás para a obtenção do título de Mestre em História. 

 

 

Aprovada em 15 de julho de 2013 pela seguinte Banca Examinadora: 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Cristina de Cássia Pereira Moraes  

Universidade Federal de Goiás – UFG 

Presidente 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Pinto de Medeiros 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Titular  

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Lena Castello Branco Ferreira de Freitas 

Universidade Federal de Goiás – UFG  

Titular  

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Danilo Rabelo  

Universidade Federal de Goiás – UFG  

Suplente  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minha mãe, Márcia; 

Meu pai, Hielo (in memorian); 

Minha irmã, Serena;  

E Larissa, meu grande amor. 

Exemplos de vida e fontes de luz nos meus caminhos. 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Fazer uma dissertação de mestrado atualmente não é tarefa das mais fáceis. A 

abrangência dos temas e os reduzidos prazos tornam a empreitada cada vez mais penosa, 

principalmente quando o tema tem um “quê” de novo, como o que ora nos propomos a 

pesquisar. Desta forma, o apoio de inúmeras pessoas ao longo desses dois anos foi um elemento 

de extrema importância para a consolidação deste projeto. Não é demais afirmar que sem a 

presença das mesmas em minha caminhada nada disso teria sido possível. Portanto, as páginas 

que seguem possuem algo de cada um dos amigos, familiares e pessoas queridas que comigo 

compartilharam momentos de alegrias e dificuldades desde a aprovação do projeto pelo 

Programa de Pós-Graduação em 2011. 

Primeiramente gostaria de agradecer aos meus familiares, pois, como disse na 

dedicatória, são para mim grandes exemplos de vida, com quem eu aprendo muito nas sutilezas 

de cada ação, pessoas maravilhosas que abrilhantam minha existência. À minha mãe, Márcia, 

pelo carinho insubstituível e pelo apoio incondicional aos diferentes planos que estabeleci para 

minha vida, por mais loucos ou absurdos que pudessem parecer. O diálogo próximo, a 

preocupação sincera, o amor profundo demonstrado por meio de palavras e atitudes contribuíram 

para que me tornasse quem sou. Devo-lhe também o incentivo à curiosidade científica, o gosto 

pela pesquisa, e a vontade de mudar o mundo que me cerca. 

Ao meu pai, Hielo, que sempre torceu por mim desde minha infância, me deixando 

confiante para superar qualquer obstáculo e para acreditar na certeza do meu sucesso. Por ter 

enchido meu ser com sua alma de artista, seu espírito crítico e com o carinho de um pai 

dedicado. A ele direciono não só minha admiração, como também a gratidão mais pura e sincera 

por tudo que fez por mim, por ter me ensinado tanto! 

À minha irmã, Serena, pela paciência prodigiosa e pelo tato para lidar com meus 

momentos de estresse – inevitáveis durante esses dois anos; por ser um exemplo de 

compreensão, que me direcionou sempre palavras carinhosas, principalmente nas etapas mais 

difíceis do percurso; e pelo enorme apoio fornecido nas ocasiões em que tinha que correr com os 

prazos. 

À Larissa, companheira de todos os momentos e pessoa com quem escolhi trilhar 

essa existência, sem a qual dificilmente conseguiria superar mais esta grande etapa de minha 



 

vida acadêmica. Pelo amor que me consagra diariamente, pela preocupação que me alcança em 

forma de carinho, compreensão, paciência (e quanta!), dedicação plena e amizade sincera. Por ter 

me incentivado nos momentos de desânimo e me encorajado a não esmorecer nos momentos de 

fraqueza. Pelas críticas construtivas, conselhos e puxões de orelha que se fizeram necessários 

durante o percurso. Sou-lhe eternamente agradecido! 

À orientadora Cristina de Cássia pelo incentivo à pesquisa desde os tempos de 

graduação, por ter acompanhado com empenho meu amadurecimento enquanto pesquisador, e 

ter concorrido muito para esse fim. Pelas discussões profícuas que muito ajudaram no 

direcionamento de minha dissertação, bem como pela paciência na resposta de minhas 

indagações. Muito obrigado! Gostaria de agradecer também aos professores Danilo Rabelo e 

Eduardo Quadros, que com suas sugestões e apontamentos me auxiliaram na lapidação do texto e 

no descobrimento de novas perspectivas que puderam ser aproveitadas na versão final. 

Ademais, agradeço aos colegas do mestrado que contribuíram com a troca de ideias 

tão imprescindível no exercício do historiador, fosse por meio das conversas informais, dos 

debates acalorados nas disciplinas, ou de sugestões nas apresentações de trabalhos e nos 

congressos. 

Receio não conseguir listar todos que foram de fundamental importância nesses 

últimos anos, mas agradeço àqueles que direta ou indiretamente colaboraram para a superação 

dos obstáculos e dos meus limites pessoais, de modo a tornar possível mais essa grande 

realização. A todos vocês, meu muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOS CORPOS MILITARES NO TERRITÓRIO DO OURO: A composição 

da Força Militar nas minas e capitania de Goiás (1736-1770). 
 

 

 

RESUMO 

 

 

 

O período inicial do descobrimento das minas auríferas em Goiás abarcou, além das glórias 

cantadas pelos escritores de sua história, as intensas disparidades tão características dos processos 

de gold rush. O império da ganância trouxe a necessidade do estabelecimento de forças capazes 

de impor a ordem e defenderem os interesses do reino em tão diletas terras. A chegada da 

primeira companhia de Dragões da Cavalaria naquelas distantes minas remonta a 1736, 

antecedendo mesmo a instalação de Vila Boa, única vila dos Goyases até o início do século XIX. 

Seu contingente tinha o dever de sentar praça por um período mínimo de dez anos, até que a força 

defensiva da região fosse devidamente estruturada, fator para o qual concorreram a organização 

das primeiras tropas de Ordenanças, em 1739, e a criação do Regimento de Cavalaria de 

Auxiliares, no ano de 1764. Na medida em que a administração do território fincava suas raízes e 

começava a organizar suas bases, as tropas goianas não só influenciaram como foram 

influenciadas por este processo. Nosso objetivo neste trabalho é analisar a formação e o 

fortalecimento das referidas forças armadas no tocante à consolidação da estrutura militar em 

Goiás até 1770. 

 

 

 

Palavras-Chave: corpos militares; minas e capitania de Goiás; século XVIII; consolidação 

defensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OF MILITARY CORPORATIONS IN THE GOLD TERRITORY: The 

composition of the Military Force in the mines and captaincy of Goiás (1736-

1770). 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The initial period of the discovery of gold mines in Goiás comprehended, beyond the glories sung 

by the writers of its history, the intense and typical disparities of the processes of gold rush. The 

empire of greed has brought the need for the establishment of forces capable of imposing order 

and defends the interests of the kingdom in such valuable lands. The arrival of the first company 

of Dragons Cavalry on those distant mines dates back to 1736, preceding even the installation of 

Vila Boa, single village of Goyases until the early nineteenth century. Its contingent had to stand 

there for a minimum period of ten years, until the defensive strength of the region was properly 

structured, a factor for which contributed the organization of the first troops of Ordinances in 

1739, and the creation of the Regiment of Auxiliary Cavalry in 1764. As the administration of the 

territory settled roots and began to organize their bases, Goyases’ troops influenced and were 

influenced by this process. Our goal in this work is to analyze the formation and strengthening of 

such forces regarding the consolidation of the military structure in Goiás until 1770. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação é um estudo sobre a instauração dos elementos basilares de 

defesa dos sertões dos Goyases no século XVIII. Para tal, discorre sobre a trajetória que 

possibilitou a configuração e a consolidação dos corpos militares na região, destrinchando as 

medidas administrativas levadas a cabo pela Coroa portuguesa no intuito de dar forma mais 

definida ao governo que aos poucos se estruturava nas terras do coração do Brasil. 

Nossa pesquisa é fruto de dois anos de investigação no âmbito do mestrado realizado 

pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Partimos da 

documentação presente no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa – digitalizada através do 

Projeto Barão do Rio Branco – acerca das forças militares que se estabeleceram na região no 

decorrer do setecentos, mais especificamente até 1770, ano que marcou o fim do governo de João 

Manuel de Melo em virtude de sua morte. A escolha do recorte temporal em questão se deve ao 

fato de abranger os principais momentos da organização militar em Goiás, com elementos que se 

configuraram como os pontapés iniciais para o fortalecimento desta instituição nos distantes, mas 

preciosíssimos territórios mineiros. 

O tema deste trabalho me incitou a curiosidade desde os tempos da graduação. À 

época, decidido a iniciar alguma pesquisa, mas perdido entre os tantos temas e possibilidades que 

a história oferece, trilhei muitos caminhos que, por fim, acabaram me levando à capitania de 

Goiás. Nunca imaginara que pudesse me interessar pelo regional quando havia tantos objetos de 

estudo que, à primeira vista, fascinam qualquer aspirante a historiador no início do curso de 

história. Feliz fui eu, pois a negligência à temática teria me impossibilitado a compreensão de um 

dos períodos mais intrigantes de nossa trajetória. Ao ter os primeiros contatos com os 

documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, me deparei com um mundo amplo, novo e cheio 

de possibilidades. Situar-me dentro desta vasta gama de opções também foi um desafio. No 

entanto, a resposta veio logo. Ao encontrar uma curiosa carta do então governador e capitão 

general de Goiás, José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho (1772-1778), a um 

funcionário real, decidi despender certo tempo para tentar compreender mais sobre o primeiro 

século da ocupação luso-americana naquelas terras. Tratava-se de um documento no qual o 
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governador fazia menção a uma ordem d’El Rei acerca da criação de um Regimento de Cavalaria 

de Auxiliares composto por índios civilizados
1
. 

Ao mergulhar nesta realidade, me surgiram alguns questionamentos que refletiram a 

peculiaridade da missiva em questão. O estudo das fontes e da bibliografia pertinente ao tema –

gentilmente cedidas pela futura orientadora Cristina de Cássia P. Moraes – elucidou-me o 

funcionamento do universo militar nos domínios portugueses do ultramar. Percebi, então, que a 

carta na qual Soveral e Carvalho evidenciava suas dificuldades acerca do cumprimento da 

diligência supracitada, consistia-se na chave para a interpretação das mudanças que tiveram lugar 

na América portuguesa durante a segunda metade do setecentos. Como poderia haver tropas 

indígenas, se os cargos nas esferas militares eram preferencialmente lotados por descendentes de 

portugueses? E mais: como existir uma cavalaria de índios, se estes corpos eram exclusivos aos 

brancos com condição financeira suficiente para bancar a montaria? Sentindo a necessidade de 

aprofundar meus conhecimentos no assunto, me propus a formular um projeto de pesquisa para o 

mestrado, visando à investigação deste intrigante evento. 

 Uma das belezas do conhecimento histórico reside no fato de que um acontecimento 

ou fenômeno nunca está isolado e não pode ser explicado – de maneira satisfatória – a partir dele 

mesmo. Na realidade, é possível estabelecer uma infinidade de conexões que nos levam a uma 

compreensão cada vez mais abrangente e ordenada acerca do objeto de estudo. Percebi que não 

poderia me limitar somente às especificidades da cavalaria em questão, escolha que acabou 

dando um direcionamento mais amplo à minha pesquisa. Aos poucos, o escopo outrora adotado 

foi ampliado, e, com isso, nosso objeto de investigação passou a ser os fatores que conduziram à 

própria criação e consolidação das esferas militares na capitania goiana. 

Outro elemento nos serviu como motivo para a necessidade de abertura do foco que 

até então tínhamos definido. Após realizarmos o levantamento inicial da bibliografia pertinente 

ao tema, nos deparamos com uma ausência gritante de estudos ou trabalhos sobre qualquer 

aspecto da situação militar em Goiás no século XVIII. Os poucos artigos encontrados diziam 

respeito à segunda metade do setecentos e, por mais interessantes que fossem, não eram 

suficientes para responder aos questionamentos que nos fazíamos sobre os aspectos da vida 

militar em um território marcado pelo signo do ouro. Felizmente, a historiografia militar sobre 

                                                
1 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Administração Central (ACL), Ultramarino (CU), Documentos avulsos da 

Capitania de Goiás (Série 008). Doravante AHU, Goiás, cx. 27, doc. 1730. Data (1773). A descrição completa da 

documentação utilizada nesta dissertação encontra-se arrolada na sessão “Referências bibliográficas”. 
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Minas Gerais no referido período explora cada vez mais o assunto a partir de horizontes dos mais 

diversos e intrigantes, o que nos possibilitou construir uma noção do funcionamento da força 

militar em um território bastante semelhante ao goiano, porquanto ambos fossem territórios 

mineiros. No entanto, realizar uma pesquisa de mestrado sem uma base bibliográfica satisfatória 

– ao menos no que dizia respeito à região escolhida – não seria tarefa fácil e, certamente, foi um 

dos maiores desafios que encontramos durante esses dois anos que nos debruçamos sobre o tema. 

Existe hoje uma quantidade cada vez mais crescente de trabalhos sobre os diversos aspectos e 

particularidades da vida militar nas capitanias e províncias do Estado do Brasil. No entanto, se 

nos ativermos ao século XVIII, perceberemos uma redução considerável de produções 

historiográficas. Não obstante, ainda é um ramo em crescimento, permeado por perspectivas 

inovadoras e novas correntes na historiografia. 

Ainda que dispondo de poucos trabalhos na área, decidimos nos manter firmes no 

estudo do objeto escolhido. A tarefa de fazer o levantamento documental e a análise de fontes até 

então pouco exploradas foi, de fato, bastante cansativo, mas também se caracterizou como uma 

tarefa extremamente gratificante, por observarmos que, mesmo minimamente, pudemos 

contribuir com nossos estudos em uma área relativamente inédita. Obviamente, não temos a 

pretensão de estabelecer quaisquer conclusões definitivas a respeito dessa temática, mas 

proporcionar um vislumbre mais amplo sobre as medidas administrativas que visaram à 

formação, o fortalecimento, e às tentativas de consolidação dos corpos militares nas minas e 

capitania de Goiás. Também por isso escolhemos o recorte temporal em questão, já que o período 

pós-1770 recebeu maior atenção da historiografia concernente ao tema, sendo, desta forma, mais 

extensivamente explorado. Outrossim, intentamos chamar a atenção para as diferentes questões 

suscitadas, na medida em que a análise das estratégias da Coroa para a guarnição e manutenção 

da ordem nos territórios auríferos amplia o modo como se percebe as redes de poder e as 

dinâmicas sociais nestas localidades. 

Para que possamos compreender o papel das instituições militares no seio da 

sociedade goiana, faz-se essencial vislumbrarmos como se dava o funcionamento da organização 

bélica portuguesa e sobre quais elementos se assentavam suas estruturas, levando em conta as 

especificidades de sua atuação em terras que repousavam sob a efígie do ouro, fator que moldou a 

conduta dos militares em Goiás durante todo o século XVIII. Por se tratar de um território onde a 

conjuntura econômica era imperiosa na definição da vida social, a força militar necessitou se 
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adaptar – ou ser adaptada – para lidar com as situações cotidianas que tinham espaço na vila e 

nos arraiais goianos do setecentos. Apresentando uma interessante fórmula de maleabilidade para 

que lograssem êxito no cumprimento de suas diligências, os membros das esferas militares 

deviam ser capacitados para tarefas que iam desde a proteção contra as populações indígenas 

consideradas hostis, até a conduta dos quintos reais de Sua Majestade, um dos elementos de 

maior importância para o governo português. Ademais, o campo de ação destes corpos estava 

diretamente condicionado pela relação entre os poderes locais, representados principalmente 

pelos oficiais da única Câmara Municipal dos Goyases, e as medidas metropolitanas, o que 

tornou imprescindível para nossa pesquisa apreciar o objeto em questão por meio das 

perspectivas relacionadas à dinâmica administrativa no Brasil setecentista. 

No decorrer dos séculos da dominação portuguesa na terra brasilis, a necessária 

estrutura defensiva fora, assim como o arcabouço administrativo, gradualmente adaptada à 

realidade colonial, tendo como base os modelos adotados no distante reino português. Tais 

medidas foram possíveis em virtude da intensa negociação entre as diferentes realidades – 

metropolitana e colonial –, bem como devido aos jogos de poder que incessantemente se 

desenrolavam em âmbito local, fatores que delineavam as políticas a serem adotadas em todo o 

Império português. Antes de iniciarmos, convém fazermos um esboço contextual da região das 

minas e capitania de Goiás nos idos dos setecentos, ou seja, nos primórdios do processo de 

ocupação das terras recém-descobertas. 

Os anos finais do século XVII significaram para a Coroa de Portugal uma mudança 

no que tange à forma como administrava seus domínios d’além-mar. A expansão dos territórios 

conhecidos pelos portugueses rumo ao oeste, e as consequentes descobertas das minas auríferas, 

trouxeram consigo novas necessidades, como a da consolidação de novas vilas e centros urbanos 

nos dilatados sertões coloniais. Nos locais onde reinavam as disputas pessoais movidas por 

preocupações distintas e particulares, fez-se urgente a presença de uma força capaz de impor 

parâmetros organizacionais e defender os interesses metropolitanos em terras tão distantes das 

principais zonas urbanas e centros decisórios do Brasil, fator que orientou os esforços da Coroa 

para sanar esta prejudicial carência. Ademais, desde as primeiras décadas do século XVIII, com o 

descobrimento do metal dourado na colônia portuguesa, as Coroas ibéricas mergulharam em um 

período de inconstância acentuada em suas possessões do ultramar.  
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O fausto oriundo do ouro fora consequência da descaracterização do Tratado de 

Tordesilhas por parte dos lusitanos, que através da ocupação das terras a oeste do referido 

meridiano – definido quase dois séculos antes – semeou a necessidade de um novo arranjo 

limítrofe que fosse capaz de manter o equilíbrio nas disputas diplomáticas, medida que seria 

auxiliada pela criação dos corpos militares, que garantiriam pela coação e força a autoridade 

sobre as terras assentadas em domínio espanhol. O povoamento do interior do Brasil tornou-se 

outra prioridade, visando à possibilidade de invocar por meios legais o direito à posse das 

referidas terras. 

Ao longo do século XVIII, no reino de Portugal e em suas possessões ultramarinas, 

havia três esferas militares com diferentes atribuições e áreas de atuação: as tropas de 1ª linha, 

pagas e, portanto, profissionais; as tropas de 2ª linha, também chamadas de Auxiliares, e as tropas 

de 3ª linha, ou Ordenanças, ambas compostas por civis. Todas elas foram devidamente 

estabelecidas em solo goiano, mas as Cartas Régias por meio das quais o Rei ordenou sua criação 

foram emitidas em diferentes momentos, de acordo com as necessidades que despontavam e as 

esferas de atuação peculiares a cada uma. Obviamente, o conjunto de corpos militares criados nos 

domínios do ultramar não se resumia a estes três, havendo agremiações defensivas das mais 

variadas, em consonância com as especificidades locais de cada capitania. Em Goiás, por 

exemplo, devido à conflituosa relação dos colonos com algumas populações indígenas, foram 

também criados os chamados Pedestres – ou soldados aventureiros – além de organizadas 

bandeiras e tropas de sertanistas para lidar diretamente com estes grupos. Abordaremos os 

alicerces organizacionais destes corpos ao longo da dissertação. No entanto, fizemos a opção de 

nos focar nas três principais forças militares do período, motivo pelo qual ordenamos o texto com 

base em cada uma delas, considerando suas diferentes datas de criação nas minas e capitania de 

Goiás.  

A base deste trabalho confirmou a opção teórico-metodológica que fizemos, qual seja 

a de construir o objeto a partir do corpus documental consultado. Por um lado, tentamos 

apreender a sociedade dos Goyases na própria documentação da época; por outro, a investigação 

nos mostrou o caminho a ser analisado por meio da historiografia produzida sobre o setecentos e 

sobre o próprio tema em outras capitanias brasileiras. Para além disso, faz-se necessário enfatizar 

a dificuldade em encontrarmos interlocutores, não somente sobre o objeto da pesquisa, mas 

também sobre a produção bibliográfica da historia regional referente aos primórdios da ocupação, 
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povoamento e defesa de tão vasto território. Desse modo, a historiografia, que seria a principio 

uma resposta ao exame profundo das questões, dependente de diligências, documentos, 

testemunhas, dentre outros, e com largo debate das partes interessadas, se encontrou prejudicada. 

Nossa saída foi quase sempre abordar os trabalhos já consolidados sobre o setecentos na capitania 

de Goiás, pois contribuíram abundantemente para a construção de nosso “cenário” de pesquisa e 

para a visibilidade dos homens e das mulheres que ocuparam aqueles sertões.  

Embora sejam vastíssimas as opções para se averiguar os desdobramentos da análise 

desses documentos sob a abordagem da História Cultural, que é o enfoque do Programa de Pós-

Graduação, optamos por analisar o nosso objeto de pesquisa detendo-nos nas representações 

ocorridas entre o discurso oficial que se impunha e as necessidades reais da sociedade à qual se 

destinava, o que viria a permitir visões e distorções de toda natureza, além de incompatibilidades 

de interesses, maculando, assim, os resultados objetivados por um projeto de ocupação e 

povoamento português devido ao costume e ao direito comum. 

Para mapear a presença dos corpos militares criados no período proposto e levantar os 

elementos de sustentação para seu efetivo estabelecimento naqueles sertões, nos valemos da 

documentação avulsa presente no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (AHU), acerca das 

três linhas que compunham o sistema militar goiano, a saber: os Dragões (1ª linha), o Regimento 

de Auxiliares (2ª linha) e as companhias de Ordenanças (3ª linha). Deste modo, identificamos os 

esforços perpetrados pelo governo português – e por seus representantes nos Goyases – para a 

consolidação das forças militares, reconhecendo, de igual forma, os diversos sucessos e 

problemas oriundos destas medidas. Ademais, dentro das atribuições dos corpos militares no 

recorte em questão – reguladas pelo sistema legislativo português – apontamos as 

particularidades daqueles que ali foram constituídos, consequência das condições políticas, 

sociais, econômicas e geográficas da terra. 

Fizemos, incialmente, um trabalho de catalogação, compilação e criação de um 

banco de dados com a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino referente ao objeto 

pesquisado. Posteriormente, realizamos a transcrição desta documentação, que em sua maioria se 

tratava de cartas enviadas pelos governadores e demais funcionários reais – responsáveis pela 

administração em Goiás – aos órgãos competentes em Portugal. Enfim, procedemos com a 

análise documental e a avaliação dos dados coletados. 
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A par destas informações, objetiva-se neste trabalho caracterizar o processo de 

constituição, fortalecimento e consolidação do poderio militar nas minas dos Goyases, 

apresentando as dificuldades provenientes da realização das diversas atribuições destes corpos. 

A dissertação foi dividida em três capítulos de forma a permitir melhor visualização 

de como se constituíram essas forças. O capítulo primeiro, intitulado: “Forças militares para a 

contenção das desordens: Os Dragões da Cavalaria”, aborda o processo que levou ao 

estabelecimento da companhia dos Dragões em meio às dificuldades oriundas dos desequilíbrios 

iniciais que reinavam na sociedade goiana, ressaltando as políticas adotadas para a sua 

organização, bem como as dificuldades enfrentadas nos anos iniciais da estruturação do poderio 

armado nos Goyases. 

No capítulo 2, de nome “Forças militares para a submissão ao Poder Real: As 

Ordenanças”, apresentamos as bases organizacionais e legislativas referentes ao longo processo 

de sistematização das Ordenanças – fator que levou à criação desses corpos naquelas minas – 

problematizando sua eficiência em uma região influenciada pelo signo do ouro e pelo reduzido 

controle militar por parte da Coroa, principalmente em virtude de sua extensão territorial. 

Por fim, no capítulo 3, intitulado “Forças militares para o controle territorial: Os 

Auxiliares” tratamos das tropas de 2ª linha, buscando explicitar a maneira como as ações desta 

força militar contribuíram para o fortalecimento da autonomia de Goiás como capitania de grande 

importância aos interesses expansionistas de Portugal, visto que por volta de 1764 – o ano de sua 

criação – houve uma intensificação dos conflitos luso-castelhanos na fronteira oeste, situação que 

condicionou a criação da referida tropa nos sertões goianos. 

Convém elucidar que no território em questão, todos os três corpos militares 

desempenharam funções diversas ao sabor das necessidades da administração da capitania. No 

entanto, escolhemos os títulos de cada capítulo tendo como base as contribuições mais 

características e as esferas de atuação mais relevantes de cada uma dessas forças, com o fim de 

tornar o trabalho mais objetivo. 

Enfim, esperamos apresentar algumas respostas aos inúmeros questionamentos feitos 

pelos historiadores sobre a defesa e a manutenção da ordem nos Goyases e contribuir com novas 

indagações para futuras pesquisas sobre a temática. 
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Capitulo I – Forças militares para a contenção das desordens: 

Os Dragões da Cavalaria 

 

Tendo presente que a ocupação inicial dos sertões mineiros ocorreu, essencialmente, 

por meio dos esforços dispensados pelos paulistas em meados do século XVII, observamos que a 

bravura intrépida de homens ambiciosos e a força do imaginário do Eldorado no coração do 

Brasil foram elementos essenciais para a fórmula do achamento do ouro, fase inaugurada com a 

chegada das bandeiras em diversas regiões da atual Minas Gerais, entre os anos de 1693 e 1695 

(BOXER, 2000, p. 61). Quando as boas novas foram recebidas por Sua Majestade Pedro II, já 

haviam se espalhado com uma rapidez vertiginosa entre os homens das terras d’além-mar, 

alcançando posteriormente os habitantes do reino através dos inúmeros relatos sobre as 

infindáveis riquezas das terras tupiniquins. 

A princípio, o ouro descoberto nas Geraes influenciou o processo de luta entre a 

aristocracia agrária e o governo português, pois concomitantemente ao período dos primeiros 

achados, em 1695, o Brasil fora palco da instauração de um ambicioso programa de estrutura 

fundiária que visava não só as terras agriculturáveis, como também aquelas destinadas à 

mineração. Tal elemento fundamentou os esforços futuros para regular as disputas provocadas 

pela nova realidade nos domínios ultramarinos
2
. A primeira lei agrária definiu que as sesmarias

3
 

deveriam ter uma extensão de quatro léguas de comprimento por uma de largura, sendo aprovada 

uma alteração posterior que definiu a proporção de três por uma, condicionada pela 

obrigatoriedade de haver entre as porções de terra o espaço de uma légua quadrada. Tais 

elementos possibilitariam a passagem para as futuras minas que, aos olhos da Coroa, certamente 

ainda seriam descobertas (DELSON, 1979, p. 11-12). 

Com o decorrer dos anos, as regiões auríferas foram ganhando cada vez mais 

notoriedade nas possessões lusas, atraindo a atenção não só do governo e habitantes de Portugal, 

                                                
2  Conceituamos domínios ultramarinos partindo da perspectiva do Império português, definição corrente entre 

aqueles incumbidos da administração no reino e nas possessões lusas. Com base nos estudos de Manoel Hespanha, 
verifica-se que com o encurtamento das distâncias provocado pelo movimento das grandes navegações, o conceito de 

Império adquire um sentido mais lato, pois que era composto por espaços geográficos separados por distâncias 

continentais, bem como por realidades locais muito diversas das do reino. Ademais, o Império português seria 

fundado tanto no controle do espaço terrestre como no domínio das rotas marítimas. Cf. HE PA HA, Ant nio 

 anoel;  A  O ,  aria  atarina. Os poderes num império oce nico. In:                                       

(1620-1807). Lisboa: Editorial Estampa, 1998. 
3  Terras não cultivadas a serem distribuídas pela Coroa para exploração particular, cuja principal função era 

proporcionar o estímulo à produção nas terras de além-mar. 
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como também das ilhas atlânticas e do litoral brasileiro. Embriagados pela ganância e pela ideia 

de enriquecimento rápido, sonhavam com o acesso às resplandecentes minas de gemas e metais 

preciosos que ali supunham existir. Desta forma, o processo de gold rush, com suas já tão 

conhecidas repercussões, se caracterizou pela vinda de milhares de almas em reduzido espaço de 

tempo (PALACIN, 2001, p. 13), indivíduos estes que, em sua grande maioria, almejavam extrair 

as riquezas da terra e logo retornar à sua querida pátria. 

A formação de diversos núcleos de povoamento à beira dos rios e córregos auríferos, 

onde eram estabelecidas as lavras de aluvião, deu origem a aglomerados populacionais com 

enorme grau de volatilidade – por se desfazerem tão rapidamente quanto se formavam – 

carregando, portanto, o caráter de transitoriedade. Estes núcleos se caracterizaram como a porta 

de entrada dos indômitos sertões da terra brasilis, possibilitando àquelas regiões que outrora 

tinham mínima relevância – justamente por serem pouco conhecidas – se integrarem às esferas 

de domínio e administração portuguesa. Assim, as atividades econômicas, a vida religiosa
4
 e as 

medidas político-administrativas do governo de Portugal dariam a liga para a fixação desta 

avultada quantia de aventureiros que viriam a estabelecer os primeiros arraiais e vilas nos 

territórios anexados à capitania de São Paulo. 

Apesar da busca do ouro e a consequente penetração dos sertões brasileiros terem 

ocorrido, a princípio, de maneira isolada e por iniciativa de particulares, nas décadas finais do 

seiscentos passariam a contar com o foral do Poder Real português. Os empreendimentos 

paulistas eram realizados por homens que se lançavam ante o desconhecido, não só em busca de 

riquezas, mas também do prestígio a ser angariado através dos títulos e privilégios prometidos 

pelo monarca em caso de sucesso. Tão logo foram encontradas as primeiras minas auríferas – 

inicialmente as Geraes (primeira metade da década de 1690), logo após Cuyabá (1719) e, por 

fim, Goyases (1725) – ocorrera a Lisboa a necessidade de assegurar a exploração das ditas 

localidades. Aos poucos, a ocupação mineradora foi pontilhando a extensa área que ia dos 

primeiros descobertos em Minas Gerais, até as vizinhanças das missões castelhanas de Moxos e 

Chiquitos, a extremo oeste (LIMA, 2010, p. 16). A difícil fixação das populações nas diversas 

áreas de exploração – em virtude do abandono resultante da grande concorrência ou do aparente 

                                                
4 Em sua tese de doutorado, Moraes explicita a importância da religiosidade popular como elemento aglutinador das 

forças dispersivas nos territórios auríferos do ultramar. Tal fator teria sido essencial para a organização dos primeiros 

arraiais, por meio da constituição do espaço sagrado através da dotação de capelas. Cf. MORAES, Cristina de Cássia 

Pereira. Do corpo místico de Cristo: irmandades e confrarias na Capitania de Goiás. 1736-1800. Tese (Doutorado 

em História) Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2005. 
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esgotamento das lavras – demandou de Portugal ações para assegurar o domínio das terras, bem 

como a estabilidade da receita nos cofres da Real Fazenda, sendo esta última de caráter essencial 

para uma economia fortemente permeada pela arrecadação aurífera, como a de Portugal no 

século XVIII. Para tal, organizou a doação de pequenas parcelas do território aurífero – as 

chamadas datas – para multidões de insaciáveis mineradores, que disputavam energicamente sua 

posse (MORAES, 2005, p. 28). Desta forma, acreditava a Coroa proporcionar o efetivo 

estabelecimento dos aventureiros em tão dilatados e longínquos sertões. 

À época dos primeiros descobrimentos, o governo português ainda se via limitado 

pela força diplomática representada pela linha raiana das Tordesilhas, que dividia os domínios 

americanos entre as duas potências ibéricas desde 1494. Tal meridiano imaginário delegava aos 

portugueses a porção leste do referido território, fixando às 370 léguas de distância a oeste da 

ilha de Santo Antão – arquipélago de Cabo Verde – sua faixa limítrofe (BRAZIL, 2000, p. 3). 

Obviamente, a incerteza advinda da falta de uma fronteira física entre as possessões d’além-mar 

acarretaria inúmeros desencontros entre Portugal e Espanha, o que futuramente ocasionaria, para 

além de discussões diplomáticas, conflitos armados, principalmente nas fronteiras sul e oeste
5
. O 

êxito advindo das incansáveis empresas realizadas pelos paulistas, que aos poucos foram 

encontrando as cobiçadas minas de metais e pedras preciosas, trouxera consigo o gérmen da 

necessidade de reajuste do arranjo fronteiriço entre as ditas Coroas, considerando-se a 

localização das novas terras em referência ao tratado firmado mais de 150 anos antes. Deste 

modo, cabia a Portugal promover a efetiva – e ilegítima – ocupação das terras que outrora eram 

de Espanha, fator que esteve presente nos meandres da administração lusitana durante todo o 

século XVIII, objeto de muitas ponderações e acordos com o reino vizinho. 

Em virtude das urgências que despontavam, tornava-se mister a elaboração de 

mecanismos que regulamentassem a concessão dos sítios de extração, objetivando justamente o 

estabelecimento e a fixação dos videirinhos
6
 nas novas terras, assegurando, assim, o controle do 

interior brasileiro diante das rivalidades centenárias com a Coroa espanhola, bem como a 

possibilidade de instauração de um necessário aparelho fiscal. Para tal, no ano de 1700, criou-se 

o chamado “Regimento das minas” com o fim de orientar os procedimentos para a distribuição 

das datas entre os mineiros. Sobre o dito Regimento, explica Moraes: 

                                                
5 Abordaremos o tema mais detidamente no capítulo 3 de nossa dissertação. 
6 Homens que lançavam mão da vida nos garimpos para garantir o sucesso de seus interesses econômicos. 



 

 21 

 

Esse Regimento determinava que todo aquele que descobrisse ouro tinha o direito de 

demarcar 60 braças quadradas para si, uma superfície igual era reservada para a Coroa e 
seu representante no distrito de mineração. Os outros lotes auríferos eram delimitados e 

adjudicados de acordo com o número de escravos que o minerador tinha a seu serviço 

(MORAES, 2005, p. 28). 

 

Podemos perceber que a intenção da Coroa era a de fazer com que aqueles homens se 

apossassem dos novos territórios – pouco conhecidos até então – criando laços fortes e 

duradouros em localidades distantes, não obstante povoadas por diversas nações indígenas e 

animais selvagens, cercadas por matas fechadas e desertas, dentre outros “perigos” ocultos 

ampliados pelo imaginário português, principalmente daqueles que se arriscavam longe da 

realidade das zonas urbanas do ultramar. A presença do ouro bastava para atraí-los. Fixá-los, 

porém, exigia ações planejadas do governo lusitano. 

Mais de duas décadas depois, a chegada de Bartolomeu Bueno Filho às terras 

goianas inauguraria novos movimentos migratórios, tão acentuados e incessantes como os do 

início do século. No entanto, a despeito dos anseios de Portugal, a extensão dos sítios auríferos e 

a quantidade de ouro nos novos descobertos pouco se comparavam aos da recém-criada capitania 

das Minas Gerais. A febre do ouro atingira, enfim, a região localizada entre as duas faixas 

mineradoras em exploração, trazendo uma heterogeneidade de povos em dimensões 

inimagináveis, principalmente paulistas, que nas Geraes foram expulsos pelos “emboabas”
7
, 

sendo obrigados a se dividirem entre os achados das minas goianas e as do Cuyabá. Tal 

diversidade trazia em si a essência dos desentendimentos entre aqueles que ali se instalaram 

(CHAIM, 1987, p. 28). Eram as velhas disputas violentas – como ocorrera outrora em outras 

regiões auríferas – se fazendo explícitas novamente. 

Os choques pessoais, além da intensa mobilidade resultante dos novos 

descobrimentos e/ou do esgotamento dos já conhecidos, fizeram parte do cenário vigente nos 

anos iniciais da gradual ocupação das minas dos Goyases, quadro este permeado pelas desordens 

tão comuns do rush aurífero. Como superintendente das minas, Bueno devia instaurar o 

arcabouço tributário e o mínimo de ordem possível nas novas terras, papel que, ao ser 

desempenhado de maneira a priorizar interesses pessoais, fora insuficiente para que se fizesse 

reinar a pacificidade em solo onde imperava a ambição. Destarte, o bandeirante se apresentava 

                                                
7 Sobre o conflito há um capítulo detalhado na obra de BOXER, Charles Ralph. A idade de Ouro no Brasil: dores de 

crescimento de uma sociedade colonial. 3ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 87-109. 
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não só como uma figura administrativa, mas também militar, cumprindo através de um sistema 

de poder familiar – uma vez que os cargos de mando eram preenchidos por parentes e amigos 

próximos – as prerrogativas do governo. Para a Coroa, tal panorama era desanimador. Apesar da 

autoridade do bandeirante ter se mostrado relativamente eficaz nos tempos iniciais do processo 

de ocupação dos Goyases (PALACIN, 2001, p. 34), posteriormente, em virtude do grande 

número de mineiros, da diversificação das redes de poder e da distinção de interesses, houve a 

necessidade de adoção de outras medidas imediatas para equilibrar a vida em locais tão distantes 

da civilização e da ordem lusitana. 

A conquista das terras goianas por Bartolomeu Bueno lhe rendeu diversos privilégios 

além de cargos burocráticos, dentre os quais o de capitão-mor das minas (1726). Esta patente lhe 

conferia os poderes de comandante militar da população civil, sendo responsável direto pela 

defesa dos arraiais e povoados estabelecidos naquela região. Como tal, suas obrigações estavam 

contidas no Regimento das Ordenanças de 1570
8
, formulado ainda no governo do Rei D. 

Sebastião. O posto dizia respeito à direção superior dos chamados Terços de Ordenanças, 

compostos por companhias formadas pela população civil apta a pegar em armas, com idade 

entre 18 e 60 anos (FILHO, 1998, p. 8). A nosso ver, por se tratar de uma época em que nem o 

poder político havia se estabelecido plenamente em Goiás, a concessão de tal patente se consistia 

mais em distinção honorífica – o que proporcionava status e respeito àquele que a possuía – do 

que em reais atribuições militares. Certamente, cabia a Bueno lançar os alicerces para que em um 

futuro próximo se instituísse, de fato, a organização militar, vista como essencial para o controle 

do clima de violência e extravasamento das paixões individuais dos primeiros tempos, bem como 

para a proteção ante os assaltos das nações indígenas consideradas belicosas. 

O caso supracitado não é único nos Goyases. De forma semelhante a ocorrida na 

concessão dos cargos de caráter administrativo, a outorga de funções militares, mesmo em 

momento anterior a presença de uma força defensiva efetivamente estabelecida, era também 

prática corriqueira nos primeiros anos da ocupação, como a exemplo de algumas posições nas 

Ordenanças concedidas a oficiais vindos das Minas Gerais
 9

. Outrossim, em 1731, o Conselho 

                                                
8 Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem 

que terão em se exercitarem. 10 de dezembro de 1570. Disponível na íntegra em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html Acesso em: 22/05/2012. 
9 Ver capítulo 2. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html
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Ultramarino
10

 expôs ao então Rei D. João V (1707-1750) um parecer acerca da nomeação de 

pessoas aptas para tomar posse do cargo de mestre de campo nos novos descobertos por um 

período de seis anos
11

. Esta foi uma das diversas medidas aplicadas pelo Poder Real português 

para cercear gradativamente as atribuições de Bueno, de modo a possibilitar a instauração de 

uma estrutura administrativa mais coesa nos anos vindouros. Tal documento explicita o processo 

de eleição do novo oficial, no qual cada um dos cinco conselheiros indicaram as três pessoas – 

1º, 2º e 3º lugares – que consideravam mais capazes de encabeçar as funções inerentes ao cargo 

em questão, auxiliando o Rei em matéria de grande relevância para a gerência daquela região 

mineira. Vale lembrar que, nesta época, as minas de Goiás ainda não contavam com uma Câmara 

Municipal própria, sendo este o órgão responsável pela indicação dos oficiais militares locais, 

como o da patente que ora nos referimos
12

. 

Entre os nomes mais sugeridos pelos conselheiros estava o de D. Manoel Henriques 

de Noronha, indicado em 1º lugar por três deles, e o de João Ferreira Tavares, 1º lugar para os 

outros dois. Consta no parecer do Ultramarino a argumentação detalhada de apenas dois de seus 

membros, quais sejam Antônio Roriz da Costa e Manoel Fernandes Varges, ambos em favor do 

oficial João Tavares. Em aproximadamente uma página, Costa explana as razões de sua escolha, 

oportunidade na qual aponta as qualidades de seu protegido, considerado um oficial de grande 

prestígio em virtude de sua experiência de 14 anos como tenente-general nas Minas Gerais. 

Explica que a frente de tal posto João Ferreira Tavares cumprira efetivamente inúmeras 

diligências, como a supressão dos descaminhos do ouro e a manutenção da ordem, sossegando os 

tumultos tão frequentes naquelas paragens
13

. A lealdade ao serviço de Sua Majestade o teria 

dignificado como homem de boa índole, além de dotado das qualidades essenciais para assegurar 

a posse do cargo e a boa execução de suas atribuições. Ressalta, adiante, que em virtude de se 

tratar de minas novas, local onde a administração gradativamente se instalava, o posto a ser 

preenchido não era meram.
te
 militar mas quasi todo civil e pratica de hua practica [sic] m

to
 

                                                
10 Órgão criado em 1642 para se ocupar das matérias de qualquer qualidade referentes aos domínios portugueses do 

ultramar. Desempenhou desde sua criação até sua extinção, em 1833, o papel de uniformização da administração do 

Império português. 
11 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 2. (1731). 
12 Uma análise da legislação que norteava o processo de eleição dos oficiais das Ordenanças no Brasil está presente 

no capítulo 2 de nossa dissertação. 
13 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 2. (1731). 



 

 24 

especial qual he o regimen civil de gente solta e nao militar
14

, sendo que a pessoa indicada 

certamente seria a mais capaz de preenchê-lo. 

Com um discurso semelhante, Manoel Varges considerava que para a lotação de tal 

cargo o candidato deveria ser pesoa de valor, e prompta rezolução, e zelo, qualidades que, 

conforme observamos, eram os requisitos mínimos para a escolha a ser realizada pelos 

conselheiros. Entretanto, apontava como diferencial – destacando ser este o quesito principal – o 

fato de João Tavares ter experiência nas Minas Geraes, sendo conhecedor dos descubridores e 

habitadores delas, elementos sem os quais mas se não podem conservar, e estender [os 

territórios mineiros]
15

. Por isso, já teria certa prática nos lides com os habitantes dos sertões, 

habilidade que poderia ser muito útil nas novas minas. Por fim, argumentava Varges que o 

oficial tinha melhor patente que os demais indicados, já que a de tenente-general he de posto 

imediato a de M.
e
 de Campo. Sustentava, assim, que João Ferreira Tavares era o que mais 

possuía condições para exercer nos Goyases a função supracitada. 

Da parte de D. Manoel Henriques, aqueles que o defendiam fizeram coro ante a 

argumentação de um dos conselheiros, que fundamentara sua escolha por haver o fidalgo servido 

a V. Mag.
de

 com grande satisfação, e se fazer pela sua capacidade, e distinsão da sua pessoa 

muy proprio para este emprego
16

. Enquanto as referências acerca de suas habilidades e 

qualidades são arroladas em apenas um parágrafo – por não haver na documentação nenhum 

discurso mais abrangente de seus partidários – ao seu concorrente direto é destinada uma página 

para cada conselheiro que o indicou. Apesar de não haver nos documentos consultados uma 

resposta precisa no tocante ao resultado, pela lógica do sistema de indicações, D. Manoel 

Henriques vencera o pleito por três votos a dois, adquirindo legalmente o direito de tomar posse 

da patente de mestre de campo das terras goianas – ao que tudo indica, o primeiro oficialmente 

eleito para aquelas minas. 

Percebe-se que nos primórdios do estabelecimento português em Goiás, a 

necessidade de uma eficiente administração civil estava equiparada a da presença, mesmo que 

simplória, de uma estrutura militar, qualidades que foram unidas de maneira perspicaz na figura 

dos seus oficiais de patente, a exemplo do mestre de campo. Tal como referenciamos, o cargo em 

questão era essencialmente militar, já que sua principal função era a de comandar os Terços de 

                                                
14 Idem. 
15 Idem. Grifo nosso. 
16 Idem. 



 

 25 

Ordenanças (COTTA, 2000, p. 3), os Terços de Infantaria de Auxiliares, ou os Terços de 

Infantaria de 1ª linha (COSTA, 2006, p. 111-112), sendo que cada uma dessas organizações 

contava com o referido posto em sua hierarquia. Veremos adiante que a Tropa Regular 

incumbida da defesa dos Goyases só se instalou efetivamente em 1736, portanto, cinco anos após 

a nomeação do oficial que preencheria o cargo supracitado; as Ordenanças foram criadas apenas 

oito anos depois, e, se formos destacar o caso das companhias de Auxiliares, o primeiro 

Regimento data de 1764, mais de 30 anos após a indicação do primeiro mestre de campo para 

Goiás. Tendo isso em vista, a qual dos três domínios pertencia o oficial nomeado, considerando-

se a ausência de tropas militares propriamente ditas no período? 

Apesar de não ser evidente no documento acima, a situação em questão certamente 

dizia respeito à escolha de um mestre de campo para as Ordenanças, não só em virtude da 

destacada valorização de suas relações com a esfera civil – cujos membros deveriam ser 

subordinados ao seu comando –, como também devido ao peculiar processo de seleção, pautado 

pela indicação de três pessoas pelos conselheiros do Ultramarino em virtude da ausência de uma 

Câmara Municipal que o fizesse. Ademais, podemos levantar outros elementos que excluem a 

possibilidade de se tratar de um membro dos Regulares ou dos Auxiliares. A primeira e única 

tropa de 1ª linha dos Goyases foram os Dragões, e todo o seu contingente já estava definido em 

momento anterior a eleição supracitada, visto terem sido selecionados de uma companhia já 

existente nas Minas Gerais. No tocante às tropas de 2ª linha, percebemos que as primeiras ordens 

para sua criação foram emitidas nas instruções secretas do governador e capitão general João 

Manuel de Melo (1759-1770), sendo a distância temporal, por si só, um elemento que reduz 

drasticamente tal possibilidade, visto até então não se fazerem necessárias naquelas terras.  

Considerando se tratar de um homem das Ordenanças, o momento da escolha deste 

oficial indica a necessidade de uma figura forte capaz de auxiliar na promoção da paz ante os 

frequentes tumultos ocasionados pelos descontentes garimpeiros daqueles sertões. 

Isso posto, podemos perceber que a Coroa portuguesa se valia da força militar 

representada por alguns notáveis indivíduos, não só a fim de assegurar o equilíbrio social nas 

terras onde aos poucos se instalava, mas, também, intentando preparar a população dos arraiais 

para o estabelecimento gradual do poder lusitano naquele cenário considerado caótico, onde os 

interesses de alguns ricos e influentes homens entravam em conflito com os do governo de 

Portugal. 
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O fato de Bartolomeu Bueno ostentar grandes poderes em terras que eram palco de 

interesses díspares e frequentes ebulições sociais, certamente se tornaria fator de conflitos de 

ordem política e econômica. Tais dissenções encontraram lugar entre os mineradores mais 

poderosos – lê-se aqueles que possuíam mais escravos – que se estabeleceram nos achados dos 

Pireneus, local onde se fundou o arraial de Meia Ponte, o qual viria a se tornar um dos mais 

populosos da região (PALACIN, 2001, p. 34-35). Os desmandos
17

 do bandeirante, 

superintendente das minas com jurisdição sobre as esferas cível, política e militar, alcançava, 

segundo os videirinhos, um ponto intolerável, obviamente por terem seus interesses 

prejudicados. A pressão desses grupos concorreu para que o Rei de Portugal enviasse a região 

Gregório Dias da Silva, ouvidor da capitania de São Paulo e substituto de Bartolomeu no cargo 

de superintendente das minas dos Goyases, com a incumbência de checar a veracidade das 

notícias sobre a suposta opressão dos habitantes. Sua nomeação em 1734 corroborou para a 

gradual diminuição do prestígio e influência do bandeirante nas terras goianas. Em carta datada 

de janeiro de 1735, dizia Silva ao Rei: 

 

Não ha duvida ser Bartolomeu Bueno discubridor destas minas mas tambem he certo 

que as pessoas que aponta o G.or na sua carta fizerão os discubertos e nestes se lhe não 

deu a perferencia do Regimento, não mi he possivel averiguar por si não acharem os tais 

discubridores nestas minas
18

. 

 

Pode-se constatar no discurso do novo superintendente as motivações dos grupos 

locais em comprovar as faltas cometidas por Bartolomeu Bueno, principalmente no que diz 

respeito ao mau cumprimento do Regimento das minas para a divisão das terras. Dias reclama 

que, enquanto no papel de superintendente das minas de Goiás, usava o bandeirante de sua 

autoridade para se beneficiar da posse dos novos achados, operando com má vontade as ordens 

da Real Coroa expressas nos mecanismos legais. 

Quando o futuro intendente do ouro partiu para as terras goianas, lhe foi ordenado 

que trouxesse consigo um contingente de alguns soldados para sua proteção, visto que São Paulo 

de Piratininga e as ditas terras eram separados por vários dias de jornada, e seus caminhos 

                                                
17 Observamos na documentação que, segundo os grupos locais, Bartolomeu Bueno governava em prejuízo dos 

habitantes daquelas minas, agindo de maneira a aumentar seus cabedais e ignorando os anseios da coletividade. As 

práticas ilegais do descobridor iam desde a posse arbitrária dos bens dos defuntos até a distribuição ilícita de terras 

aos seus parentes no descoberto de Crixás, o que despertou a revolta dos mineiros que passaram a clamar ao poder 

régio por justiça. Cf. AHU, Goiás, cx. 1, doc. 1. (1731); AHU, Goiás, cx. 1, doc. 9. (1735). 
18 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 13. (1735). 
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infestados de perigos, representados em menor parte pela selvageria dos animais dos indômitos 

sertões, e em maior escala pela “selvageria” dos naturais da terra. Segundo Palacin (2001, p. 39) 

tal escolta fora a princípio recusada, e, de fato, parece não ter sido necessária, pois trilhara seu 

percurso com certa tranquilidade. No entanto, ao chegar à região, Gregório Dias teria mudado de 

ideia, certamente em virtude dos intensos conflitos e do ambiente permeado de excessos que 

reinavam, quase impunes, nas terras que naquela ocasião se descortinavam aos seus olhos. 

Assim, requereu imediatamente ao governador de São Paulo o auxílio de um destacamento 

composto por dez soldados, homens que carregavam o símbolo da autoridade: os primeiros 

militares legítimos
19

 a pisarem em solo goiano para desempenharem função tão imprescindível 

aos olhos do governo português
20

. 

Alguns anos depois, o estabelecimento do sistema de capitação nas regiões auríferas 

do Brasil e a definição de uma taxa mais elevada para o Tocantins trouxe nova necessidade da 

intervenção do então superintendente. Para tal, requereu outro corpo de tropa – desta vez mais 

imponente – de modo a possibilitar o controle da revolta e chegar a um acordo com os mineiros 

(PALACIN, 2001, p. 39). Prontamente, saiu do porto de Santos uma companhia de infantaria 

para prestar auxílio ao oficial (TELES, 1998, p. 84), tropa esta que se constituía em uma 

salvaguarda temporária em virtude de ser de grande necessidade nas terras paulistas. 

Concomitantemente, a Coroa já planejava a vinda de um Regimento fixo para as minas goianas. 

Entre os primeiros arraiais fundados nos sertões dos Goyases estão o da Barra, 

Ferreiro, Ouro Fino e o de  ant’Ana (1726), este último estabelecido visando disciplinar os 

contingentes populacionais que se deslocavam para as minas, resguardando os interesses da 

Coroa e orientando os até então dispersos centros mineradores, de maneira a organizar uma 

pequena rede de arraiais no entorno (MORAES, 2005, p. 32). Com o tempo, se caracterizaria por 

ser um dos mais populosos da região. Fundado pelo bandeirante Bartolomeu Bueno quando do 

                                                
19 Entenda-se aqui aqueles militares que recebiam o devido treinamento para a execução de seu ofício, constituindo-

se, portanto, de soldados profissionais adestrados nos lides das armas, e que delas tiravam seu sustento.  
20 Um dos prismas que nos permite observar a grande relevância das forças militares no período colonial, diz respeito 
ao grau de militarização da sociedade. Maria Fernanda Bicalho defende que a relação entre a Metrópole e os 

domínios do ultramar era fortemente permeada pela influência da guerra, pois por meio desta perspectiva militar não 

só se legitimava o controle dos homens pelo Estado português, como também se organizava a defesa e a conservação 

de suas possessões. O exercício do poder se dava, dentre outros fatores, através das práticas de arregimentação de 

soldados nas três esferas militares. Em Goiás, devemos ainda considerar o fato de se tratar de um território aurífero, 

que por sua natureza proporcionava ebulições sociais que tornavam imperiosa a presença das autoridades militares. 

Cf. BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira, 2003. 
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seu retorno aos novos descobertos, floresceu nas margens e nas encostas do Rio Vermelho, 

respeitando a velha fórmula que condicionava a ereção dos diversos acampamentos mineradores: 

a presença de água e ouro. À beira-rio os primeiros povoadores colhiam em bateias o ouro de 

aluvião, local onde também levantaram, inicialmente, os débeis mocambos de pau-a-pique 

barreados e cobertos por telhados de palha que lhes serviam de residência temporária. Tão logo o 

arraial foi crescendo – tanto em população quanto em extensão – passou a contar com 

construções mais sólidas, erguidas, em sua grande maioria, ao longo dos diversos caminhos que 

levavam ao rio, centro de todas as atividades mineradoras. 

Chegado às novas minas em 26 de setembro de 1734, o objetivo primordial de 

Gregório Dias em sua visitação era o de ali estabelecer uma vila (MORAES, 2005, p. 50), 

principalmente em virtude dos protestos que emanavam dos poderosos locais acerca da má 

administração e das arbitrariedades diversas, atitudes que posteriormente foram por ele 

constatadas. As frequentes reclamações endereçadas ao governador e capitão general de São 

Paulo – Antônio Luís da Távora, 4º Conde de Sarzedas – certamente chegaram aos ouvidos do 

Rei, que cuidou em achar uma solução mais efetiva para a situação. Considerava-se essencial a 

criação do concelho, Câmaras Municipais portuguesas compostas por habitantes da terra que não 

apresentassem impedimentos de qualidade ou de condição, quais sejam as pessoas mais 

eminentes da região, que, por angariarem fortunas, podiam sustentar o padrão de vida necessário 

para o exercício destas funções. Em suma, os chamados homens bons. Ademais, as Ordenações 

Filipinas eram claras quanto à necessidade da ereção de vilas e da instalação de um concelho nas 

localidades que apresentassem número de habitantes suficientes
21

.  

Outrossim, a região do arraial de  ant’Ana preenchia facilmente este quesito, em 

virtude da proximidade com os demais arraiais – de Barra, Anta, Ferreiro e Ouro Fino – e das 

riquezas do Rio Vermelho, que atraíam inúmeros mineradores àquela localidade, sendo o que 

oferecia as melhores condições até então. Tal missão, no entanto, não seria cumprida pelo 

superintendente das minas de Goiás e sim pelo governador e capitão general competente, em 

                                                
21 No Brasil, as Câmaras Municipais eram regidas pelas Ordenações  anuelinas e, posteriormente, pelas Ordenações 

Filipinas, que versavam, dentre outros assuntos, sobre sua organização, funcionamento, bem como sobre as 

atribuições e direitos de seus oficiais. A versão consultada foi digitalizada da edição de Cândido Mendes, e está 

disponível em: http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm . Acesso em: 20/03/2012. 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
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virtude de ser um representante da nobreza nomeado para lidar com as matérias referentes à 

administração regional
22

. 

No ano de 1736, a mando de D. João V, se dirigiu o Conde de Sarzedas ao arraial de 

Meia Ponte em companhia do tenente-general Luiz Antônio de Sá Queiroga, o ajudante de 

tenente Antônio da Silveira e Mota e o secretário Antônio da Silva e Almeida (ALENCASTRE, 

1979, p. 62). Estava ele munido de uma provisão régia para fundar Vila Boa de Goiás
23

. Na 

solenidade de criação, padrão a todas as vilas dos domínios ultramarinos, foram nomeadas as 

autoridades que cuidariam da manutenção da vida em sociedade, bem como eleitos os futuros 

oficiais da Câmara Municipal – os membros do concelho – incumbidos de exercer os poderes 

legislativo, executivo e judiciário por tempo determinado
24

. A partir de então, as eleições 

ocorreriam de três em três anos, escolhendo-se um concelho para cada ano
25

. 

Ademais, legitimou-se o poder local através da figura de alguns destacados homens, 

aos quais eram atribuídas incumbências no sentido de manter a paz, a ordem e aplicar as reais 

provisões e instruções no coração do Brasil. Em síntese, a ação do concelho deveria ser orientada 

a fim de coibir quaisquer irregularidades, injustiças, arbitrariedades e ações consideradas ilegais, 

não só entre os moradores das proximidades, como também dos arraiais mais distantes de Vila 

Boa, visto ser a única Câmara ou república municipal
26

 de toda a região até 1809, quando foi 

criada a Câmara de São João das Duas Barras no norte de Goiás. 

Deste modo, o arraial de  ant’Ana foi legalmente elevado à condição de Vila Boa no 

ano de 1736, sendo o único a adquirir o referido status até o início do século XIX. Nesta ocasião, 

                                                
22 Conforme costume, as vilas eram fundadas pelos governadores e capitães generais do Brasil, homens escolhidos 

diretamente pelo poder real para representá-lo nas terras do ultramar. A ereção das vilas se consistia em um ato de 

efetiva instalação política que também representava a instalação de instrumento de controle local. Cf. BASTOS, 

Rodrigo Almeida. Regularidade e ordem das povoações mineiras no século XVIII. Revista do IEB, nº44, p. 27-54, 

Fev. 2007. 
23 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 26. (1736). 
24 Em pesquisa realizada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT/Lisboa), Cristina de Cássia P. Moraes 

encontrou uma ata de vereança realizada em 1738, o que comprova a existência de um concelho antes de 1739, data 

a qual a historiografia tradicional goiana atribui a primeira vereança destas terras. Cf. MORAES, Cristina de Cássia 

Pereira. Do corpo místico de Cristo: irmandades e confrarias na Capitania de Goiás. 1736-1800. Tese (Doutorado 

em História) Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2005. 
25 Ordenações Filipinas, Livro I Título 67 – Em que modo se fará a eleição dos Juízes, Vereadores, Almotaces e 

outros Oficiais. Disponível na íntegra em: http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p153.htm Data de acesso: 

20/03/12. 
26 Eram chamadas de repúblicas municipais porque seus membros eram eleitos entre os homens bons pelo próprio 

povo, exercendo o mandato por tempo determinado. O Rei não poderia interferir, direta ou indiretamente, na escolha 

de tais pessoas, nem mesmo na organização e funcionamento interno das referidas Câmaras, salvo o que estava 

previsto em lei. Em contrapartida, os eleitos deviam lealdade e fidelidade ao monarca, devendo respeitar suas 

obrigações no tocante ao bom cumprimento das regras e das leis pelos habitantes locais (FERREIRA, 1980). 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p153.htm
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com a instituição de uma administração aos moldes das governanças portuguesas – já presente 

em tantas outras vilas do Brasil – Bartolomeu Bueno perdeu os privilégios políticos concedidos 

pela graça de Sua Majestade, em virtude de não se fazerem mais necessários à Coroa, mantendo, 

porém, o título de capitão-mor. A ereção definitiva de Vila Boa de Goiás só viria a acontecer 

alguns anos depois, em 25 de julho de 1739, com a vinda do então governador e capitão general 

de São Paulo D. Luís de Mascarenhas, sucessor de Antônio Luís da Távora, em virtude de seu 

falecimento no arraial de Traíras (TELES, 1998, p. 84-85). Após se instalar com sua comitiva de 

militares, realizou a demarcação e a construção dos logradouros públicos, espaços de 

representação do Poder Real português e da força quase autônoma das repúblicas municipais, 

devido ao grande poder de negociação dos potentados locais
27

 no tocante às instruções de Sua 

Majestade
28

. Após a instalação da Câmara Municipal, também de grande importância, fora 

realizada a escolha do local da Igreja Matriz que, juntamente com o poder político e 

administrativo, se alinhava aos moldes das ordenações reais nos sertões goianos. Estava 

efetivamente levantada a vila criada pela Provisão Real de 11 de fevereiro de 1736. 

Situada a 15º 56’ 02’’ de latitude sul, pouco a oeste do meridiano de Tordesilhas, 

Vila Boa fora assentada no fundo de um vale circundado por serras, implantada em um terreno 

irregular cortado pelo Rio Vermelho. Disposta nas proximidades do arraial de  ant’Ana, foi aos 

poucos se sobrepondo ao mesmo, aglutinando seu espaço e expandindo-se além, de modo que 

com o crescimento do número de residências foi tomando a forma como conhecemos hoje, 

consequência da convergência dos grupos humanos que no período das glórias auríferas dos 

Goyases para lá se deslocaram. A vida urbana se intensificava gradativamente, sendo regulada 

pelo concelho para a manutenção da disciplina e do bem estar da sociedade vilaboense. 

                                                
27 Partimos do conceito proposto por Botelho, que definiu potentados como poderosos homens cujos vastos cabedais 

permitiam o exercício do mando de maneira autônoma, ficando, muitas vezes, à margem das tentativas de controle 

metropolitano. Cf. BOTELHO, Ângela Vianna; REIS, Liana Maria. Dicionário Histórico Brasil. Colônia e Império. 

6. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
28 Sobre a dinâmica de poder e a autonomia dos grupos locais no setecentos, conferir os trabalhos: SOUZA, Laura de 

Mello e.                                                                                 .  ão Paulo:  ompanhia 

das Letras, 2007; BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003; MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. Forças militares no Brasil 

colonial: Corpos de Auxiliares e de Ordenanças na segunda metade do Século XVIII. Rio de Janeiro: E-Papers, 

2009; SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre na colônia. São Paulo: Ed. UNESP, 2005; FRAGOSO, João e 

GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs). Na trama das redes: política e negócio no império português, séculos XVI-XVIII. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010; GOUVÊA, Maria de Fátima. Poder político e administração na 

formação do complexo atlântico português (1645-1808). In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda & 

GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 285-315. 
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Já em fins da primeira metade do século XVIII, Vila Boa contaria com uma 

população de cerca de dois mil habitantes, enquanto a recém-fundada capitania de Goiás (1749) 

estaria com seu contingente populacional na casa das 35 mil almas (PALACIN, 2001, p. 77). 

Logicamente, o censo realizado a mando do governo não contabilizava as inúmeras populações 

indígenas que existiam naquelas localidades. Sabe-se que não eram poucos, havendo um sem 

número que vivia nos aldeamentos instituídos pela ação colonizadora portuguesa (a partir da 

década de 1750), e outros incontáveis espalhados pelos sertões, os quais por diversas vezes 

atacavam os caminhos entre as povoações e outras capitanias da terra brasilis. Muitos eram, de 

fato, vistos nas proximidades dos arraiais goianos, se caracterizando como presença indesejável 

em virtude de “seu comportamento bélico e hostil”, conforme as reclamações constantes na 

documentação do período. Há que se considerar que tal comportamento era em muito 

influenciado pela ação dos bandeirantes paulistas, que subjugavam, desde o início da ocupação 

goiana, diversos grupos indígenas que tinham nestas terras seus domínios naturais. Era a 

resistência ante aqueles que, invasores de suas terras originais, matavam seus pares aos milhares 

e capturavam inúmeros indivíduos em consonância com seus projetos políticos e econômicos. 

Não devemos nos esquecer, de igual forma, das populações de negros africanos 

escravizados e ladinos
29

 que eram trazidas dos portos da África para aqui servirem como mão de 

obra no trabalho das minas. A extração do ouro na beira dos rios era realizada, em menor parte, 

pelos chamados faiscadores, homens de reduzidas posses que tentavam a sorte à procura de 

algumas oitavas de ouro, e em maior proporção, pelo numeroso contingente de trabalhadores 

escravos, propriedade dos ricos mineiros que vinham seguindo o rastro do ouro nas zonas 

centrais do ultramar. Laboravam também no sopé das montanhas, com técnicas rudimentares de 

coleta do metal, onde arriscavam suas vidas com os esporádicos desabamentos tão temidos por 

seus senhores, em virtude dos prejuízos incalculáveis. Estima-se que sua presença oscilou entre 

10.000 indivíduos, em 1735, e 19.889, no ano de 1804, tornando-se cada vez mais reduzida no 

decorrer do século XIX, quando as lavras não rendiam tanto quanto nos tempos iniciais 

(SALLES, 1992, p. 276). 

Apesar de uma população reduzida e da pequena expressão política – se comparadas 

aos grandes conglomerados litorâneos – Vila Boa de Goiás, juntamente com Cuiabá, e 

posteriormente Vila Bela (no extremo oeste da colônia), figuraram como centros de referência 

                                                
29 Africanos que haviam interiorizado a cultura e a língua dos portugueses. 
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consolidados pela ação governativa em tão dilatados sertões. No primeiro capítulo de sua 

dissertação de mestrado, Lima defende que essas povoações eram importantes elementos 

estratégicos que, mesmo separados por distâncias continentais, se faziam imprescindíveis para a 

ocupação definitiva e para expansão das malhas administrativas do Poder Real português nos 

desconhecidos territórios do oeste
30

.  

Ademais, não se pode dizer que a conquista e o povoamento dos Goyases se deu 

unicamente por meio do casuísmo do estabelecimento aleatório das levas humanas nas terras do 

ouro, sem que houvesse uma devida preocupação por parte da Coroa portuguesa no tocante ao 

estabelecimento dos arraiais e povoações. Outrossim, considerar a criação da única vila goiana 

no século XVIII como simples produto do natural desenvolvimento e expansão do número de 

residências em virtude da chegada de novos arrivistas que a todo momento para lá se dirigiam, é 

recorrer a simplismos que devemos evitar. Faz-se mister ressaltar a preocupação prévia do 

governo português na fixação das levas de garimpeiros nos novos domínios, bem como os 

motivos de ordem política e econômica que permearam estes processos nas primeiras décadas do 

setecentos. Dentre eles merecem destaque o já citado e imprescindível controle da desregrada 

vida dos habitantes no tocante ao respeito às normas da boa convivência, fator que impulsionava 

o comportamento violento oriundo da avidez pela posse do ouro; ou mesmo a necessidade de 

colocar freios na má administração de Bueno que contrariava as vontades da Coroa, elementos 

que levaram à organização das instituições militares no seio dos sertões brasileiros. 

Como observamos páginas atrás, a vinda da primeira força militar para as minas 

goianas se deu anteriormente à criação de Vila Boa, portanto, antes da instalação efetiva do 

aparato administrativo aos moldes das governanças portuguesas. Tal instituição se mostrava 

essencial para a manutenção da ordem e guarnição dos novos descobertos, figurando como um 

mecanismo de representação das vontades da Coroa naqueles sertões. Já salientamos que, 

inicialmente, fora inserida nestas terras objetivando a proteção do recém-chegado 

superintendente das minas e a contenção dos motins diversos praticados pelos mineiros. No 

entanto, este foi o passo inicial para seu estabelecimento definitivo, fato que viria a ocorrer em 

1736, com a chegada do primeiro Regimento de Dragões da Cavalaria em auxílio ao Conde de 

Sarzedas. Para que possamos compreender o papel das instituições militares em Goiás, faz-se 

                                                
30 LIMA, André Nicácio. Caminhos da integração, fronteiras da política: a formação das províncias de Goiás e 

Mato Grosso. Dissertação (Mestrado em História). São Paulo: FFLCH/ USP, 2010. Ver capítulo 1. 
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essencial vislumbrarmos o funcionamento da organização militar luso-brasileira no século 

XVIII. 

O poder militar português no setecentos era dividido em três bases, cada qual com 

suas atribuições e áreas de influência na esfera colonial: as tropas de 1ª linha, também 

conhecidas como Regulares, ou pagas; os Auxiliares ou Milícias, e, por fim, as Ordenanças. Esta 

típica divisão foi organizada de maneira que as duas últimas se caracterizassem como tropas 

paramilitares, incumbidas de auxiliarem no serviço das tropas Regulares (COTTA, 2000, p. 3), 

principalmente em situações de urgência, como nas guerras travadas por Portugal. Segundo Filho 

(1998, p. 2) a origem das instituições militares no reino português remonta às chamadas guerras 

de reconquista da Península Ibérica, empreendidas com vistas a expulsar os povos de cultura 

árabe-muçulmana – os conhecidos mouros, ou infiéis – do território que outrora lhe pertencia. 

Ademais, defende que, em essência, as próprias cavalarias da Idade Média já se caracterizavam 

como representantes da germinal força militar portuguesa, obviamente, desprovidas de uma 

organização burocrática mais definida. O processo de evolução da configuração das tropas 

portuguesas foi paulatina, fruto de diversos dispositivos legislativos que orientavam mudanças 

na formação, lotação dos cargos, e nas funções dos postos que as compunham.  

As tropas de 1ª linha eram os corpos permanentes e regulares, formados por oficiais e 

soldados com devida instrução e treinamento especializado, portanto, experimentados e 

profissionais no manejo das armas e no conhecimento tático (SILVA, 2001, p. 13-14). Em Goiás 

constituíam uma espécie de infantaria montada, pois se caracterizavam por se deslocarem a 

cavalo, mas combaterem a pé. Todos eles, desde o mais raso soldado até o oficial de mais alta 

patente tinham direito a soldo, que nos domínios ultramarinos variava de acordo com a capitania 

a qual serviam
31

. Ressalta Cotta (2002, p. 73) que, ao menos em tese, também recebiam 

fardamento, armamento, farinha, azeite, capim, cavalos e assistência hospitalar
32

. Estas tropas 

                                                
31 Existem referências feitas por alguns governadores e capitães generais de Goiás acerca da diferença do soldo pago 

aos oficiais daquela região para com os do reino ou de outras capitanias. Há mesmo reclamações de oficiais da 

companhia de Dragões dizendo serem reduzidos os ordenados se comparados ao que recebiam os de igual patente 
nas Minas Gerais, o que denota uma diferenciação no soldo inclusive entre os territórios mineiros. Cf. PALACIN, 

Luís. O século do ouro em Goiás (1722-1822): Estrutura e conjuntura numa Capitania de minas. 4ª. ed. Goiânia: 

Ed. UCG, 2001. p. 120-121; AHU, Goiás, cx. 6, doc. 496. (1751); AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
32 Na documentação consultada referente à Goiás, há exemplos que corroboram o direito ao recebimento destes 

gêneros. Deve-se, entretanto, considerar as reclamações feitas pelos soldados Dragões, de que, muitas vezes, até 

mesmo os ordenados que lhes competiam eram pagos com certo atraso, o que revela um discurso de insatisfação com 

a perspectiva de vida nos territórios auríferos, não obstante serem os valores dos soldos superiores aos de diversas 

outras regiões do Brasil e aos do próprio reino. Cf. SALLES, Gilka Vasconcelos Ferreira de. Economia e escravidão 
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eram geralmente compostas por homens brancos com notável distinção social. A princípio 

exigia-se a obrigatoriedade de serem portugueses, sendo que, não raras vezes, muitos praças que 

no Brasil serviam já o haviam sido no reino (PAULA, 2010, p. 67). Note-se, no entanto, que tal 

condição não encontrou terreno fértil na América portuguesa em virtude das dificuldades no 

suprimento desta demanda, fator que direcionou a composição destas tropas no sentido de 

permitir, nas mais diversas situações, que fossem complementadas com brancos aqui nascidos. A 

principal função destas tropas era a de guarnecer o território português contra os ataques do 

inimigo externo, podendo ser deslocadas para o exterior caso assim fosse necessário. Portanto, 

em muitos casos faziam o trabalho de fiscalização das fronteiras, justamente com o intuito de 

barrar quaisquer invasões ou movimentos que prejudicassem a integridade das possessões 

lusitanas (FILHO, 1998, p. 3). Todavia, sabe-se que desempenhavam funções diversas, a 

exemplo dos Dragões nos Goyases, como veremos adiante. 

Os Auxiliares, ou Milícias (a partir de 1796 por decreto de D. Maria I), constituíam-

se de civis e não logravam soldo, exceto aos mais altos oficiais, que não raras vezes eram 

deslocados das tropas de 1ª linha para a ocupação destes postos. Inicialmente os quadros de 

oficiais superiores eram preenchidos por portugueses, sendo que, a posteriori, ocorreu uma 

adequação às condições sociais da América lusa. Tais tropas deviam receber o devido 

treinamento militar, que eram realizados aos domingos e dias santos, orientados por seus oficiais 

já graduados na ciência da guerra, manejo das armas e no combate tático. Cotta (2002, p. 75) 

explica que por serem civis dedicavam-se em tempos de paz às atividades importantes ao 

desenvolvimento do país, como o cultivo da terra, a criação de gado e a indústria. Não obstante, 

por meio dos exercícios semanais, esperava-se ser possível alcançar um padrão mínimo para que 

seus soldados pudessem substituir a qualquer momento, principalmente em caso de guerra, as 

tropas Regulares (COSTA, 2006, p. 18). 

Tais corpos eram organizados em Regimentos de Cavalaria e Terços de Infantaria e 

podiam ser deslocados de acordo com as necessidades, inclusive, caso necessário, ocupando as 

essenciais zonas fronteiriças. Seus próprios componentes deviam custear os equipamentos e o 

fardamento, e, no caso da cavalaria, tinham que ser brancos, possuir um cavalo de seu andar e 

um escravo incumbido do sustento do animal. Em caso negativo, não eram proibidos de fazer 

                                                                                                                                                        
na Capitania de Goiás. Goiânia: CEGRAF, 1992. p. 123-124; COTTA, Francis Albert. Breve história da Polícia 

Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte: Crisálida, 2006. p. 46.  
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parte da força, no entanto, seriam imediatamente redirecionados para a infantaria, onde também 

eram permitidos pretos forros e pardos, organizados em corpos exclusivos – para não se dizer 

segregados – chamados de Henriques e de Pardos
33

 (COTTA, 2002, p. 74). Ademais, o 

contingente dos Auxiliares gozava de uma série de privilégios, regalias, liberdades, recompensas, 

honras de um foro militar, isenções de tributos e outros diversos (MELLO, 2009, p. 62-63). 

As Ordenanças eram tropas a nível local, não podendo, desta forma, ser deslocadas. 

Eram compostas por toda a população masculina de 18 a 60 anos apta a atuar no serviço militar e 

que não estivessem prestando serviços para os corpos Auxiliares ou Regulares. Destes se 

excluíam o magistrado régio e os eclesiásticos. Sem instrução militar sistemática, seus membros 

não recebiam soldo e só eram convocados em caso de perturbação da ordem pública
34

, ocasiões 

nas quais abandonavam suas atividades particulares e se apresentavam aos oficiais das 

companhias (COSTA, 2006, p. 19). Tal como os Auxiliares, deviam custear o armamento 

necessário para a execução de suas atribuições. De acordo com o Regimento de 10 de dezembro 

de 1570
35

, também tinham a obrigação de se exercitar aos domingos e dias santos, portanto, com 

certa periodicidade, imposição esta que visava prepará-los para defenderem os interesses da 

Coroa. A posse do número de equipamentos, desde os armamentos até a montaria e os artigos de 

defesa, era proporcional à renda do indivíduo, em acordo com a Lei de Armas de nove de 

dezembro de 1569. A força era organizada em companhias, e, onde fosse possível, eram reunidas 

em Terços compostos, inicialmente, por quatro companhias, totalizando o número de mil 

soldados. Cada Terço tinha como responsáveis diretos o já citado capitão-mor, um sargento-mor 

e um ajudante de sargento-mor (FILHO, 1998, p. 7-8). 

                                                
33 Os Terços de Homens Pretos e Mulatos remontam à guerra de expulsão dos holandeses no nordeste açucareiro do 

século XVII, quando em Pernambuco foram formados corpos militares compostos por africanos oriundos dos 

engenhos conquistados. Tal força era comandada pelo negro Henrique Dias, que ostentava a patente de capitão-mor. 

Havia também tropas compostas por indígenas sob o comando do índio Felipe Camarão. Ambas desempenharam um 

importante papel nos conflitos luso-neerlandeses com a utilização de táticas de emboscada e de guerrilha. A partir de 

então, os corpos militares compostos por negros passaram a ser chamados de Henriques. Mais sobre o tema, Cf. 

BOXER, Charles Ralph. Os holandeses no Brasil (1624-1654). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1961; 

COTTA, Francis Albert. Militares negros numa sociedade escravista. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 

23, 2005, Londrina. Anais do XXIII Simpósio Nacional de História – História: guerra e paz. Londrina: ANPUH, 
2005. Disponível em: http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S23.0385.pdf Acesso em: 

25/11/2010; MELLO, Evaldo Cabral de. O Negócio do Brasil. Portugal, os Países Baixos e o Nordeste, 1641-1669. 

Rio de Janeiro: Editora Topbooks, 1998. 
34  Nos Goyases a prática se mostrava bem diferente, pois acabavam desempenhando inúmeras funções, como 

veremos mais especificamente no capítulo 2. 
35 Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem 

que terão em se exercitarem. Tratava-se do instrumento legal que as regulava. Disponível em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html Acesso em: 22/05/2012. 

http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S23.0385.pdf
http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html
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A partir das Ordenanças podemos ver o quanto a sociedade colonial tinha um caráter 

militar, visto que submetia todos os homens aptos a pegarem em armas à sua égide. Sua estrutura 

fora transplantada de Portugal, onde foram institucionalizadas desde 1570, período no qual 

sofreram uma intensa reformulação que culminou na organização definitiva dos séculos 

posteriores, passando a abrigar o caráter de uma defesa local e específica em detrimento da geral 

e mais abrangente. Em cada localidade, através de nomeação privativa do governador e capitão 

general competente – após o concelho indicar três pessoas da melhor nobreza e cristandade –, era 

escolhido um comandante máximo das Ordenanças, o capitão-mor, responsável pelo alistamento 

de toda a população sob sua supervisão, levantando os equipamentos militares e montarias de 

cada habitante (FILHO, 1998, p. 5). Em tais corpos era permitida a participação de pretos e 

pardos, principalmente após a intensificação dos conflitos luso-castelhanos no sul do território 

brasileiro. A concessão de patentes aos oficiais das Ordenanças lhes rendiam grandes privilégios 

e prestígio ante a população, apesar de não vencerem soldo, sendo que o mesmo ocorria entre as 

gentes de cor, que certamente gozariam de uma posição de maior destaque ante seus iguais, e, 

em alguns casos, ante a própria sociedade como um todo.   

Para além das citadas forças militares, provenientes de estruturas pré-concebidas no 

reino, cabe ressaltar também os chamados corpos de soldados aventureyros, ou Pedestres, 

formados no ultramar em virtude de necessidades diversas ligadas ao controle das regiões 

consideradas essenciais aos Cofres Reais, como as terras diamantinas; bem como no combate a 

grupos indesejados nos sertões do Brasil, a exemplo dos habitantes dos quilombos e das 

populações indígenas hostis. A proposta era que fosse composto por pretos forros e pardos, 

todos bem regulados e bem disciplinados para o exercício de contenção dos garimpeiros ilegais e 

contrabandistas dos distritos diamantinos, igualmente de pretos fugidos e índios inimigos, sendo, 

para tais missões, comandados por um capitão branco (COTTA, 2005, p. 5-6). Eram, desde o 

princípio, acostumados a andar no mato, razão pela qual também recebiam o nome de soldados-

do-mato. Logravam soldo, pago diretamente pelo Erário Real, de onde vinham também seus 

uniformes, facões e clavinas
36

, que se consistiam no equipamento utilizado para a execução de 

seus serviços
37

. 

                                                
36 Arma semelhante a uma espingarda, só que mais curta e, geralmente, sem preparo para o uso de baioneta – espécie 

de estilete adaptável à boca do cano de algumas armas de fogo. 
37 Conferir a relação dos gêneros necessários ao fardamento e armamento da companhia de Pedestres de Goiás em 

1775: AHU, Goiás, cx. 28, doc. 1803. (1775). 
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Ilustração nº 1: 

SOLDADO DA COMPANHIA DE PEDESTRES DA CAPITANIA DE GOIÁS 

 

 

Fonte: AHU – ICON – CU – 008, F. D. 129. 

 

O uniforme em questão fora desenhado pelo governador e capitão general Luís da 

Cunha Menezes, que governou Goiás entre 1778 e 1783 e se interessou bastante pelos assuntos 

militares da capitania, principalmente o que concernia à situação dos homens de cor. Convém 

ressaltar que não obstante a imagem acima tratar-se de uma representação ideal de um soldado 

Pedestre, consideramos conveniente apresentá-la, de modo a termos uma ideia da gradativa 

relevância que este corpo foi adquirindo para a administração portuguesa nos sertões goianos. 

Note-se que apesar da certa “pompa militar” explicitada por meio da farda, os soldados Pedestres 

se apresentavam descalços, traço que determina a posição destes homens na ordem social das 

minas e capitania de Goiás, enquanto reflexo da organização social do Antigo Regime. A pele 

morena evidencia a natureza dos membros deste corpo: mulatos, mestiços, pretos e índios, que 

em muitos casos completavam a tropa quando fosse necessário. A arma em ombro destacada na 

imagem era a clavina, e, atado à cintura, podemos perceber uma espada curta no lugar do facão, 

outro exemplo de representação idealizada, já que este último era mais comumente utilizado para 
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que pudessem adentrar os densos matagais em busca de fugitivos da lei, contrabandistas, índios 

hostis ou quilombolas. 

Elucidados esses pontos, voltemos ao estabelecimento dos primeiros corpos militares 

nas minas em questão. Como dito anteriormente, no ano de 1736, dirigiu-se a mando do Rei o 

governador e capitão general de São Paulo, Conde de Sarzedas, às novas minas, levando consigo 

as cópias da legislação do planejamento urbano, com vistas à criação da já citada primeira vila de 

Goiás – Vila Boa – nas proximidades do arraial de  ant’Ana. Obviamente, tal viagem 

necessitava cuidados especiais no tocante ao bom cumprimento de sua missão, que era a de 

estabelecer devidamente a ordem nas terras do oeste colonial. Além disso, a chegada do ouvidor 

Gregório Dias à região do Tocantins (norte de Goiás) explicitou a intensidade dos problemas 

concernentes à violência dos povos, visto que o achamento de algumas minas havia causado 

grande alvoroço entre os garimpeiros, requerendo solução imediata. Para tanto, expediu Sua 

Majestade D. João V por meio de carta régia endereçada a Gomes Freire de Andrade, governador 

e capitão general do Rio de Janeiro, a ordem de enviar às minas de Goiás um destacamento de 40 

Dragões montados para assistir ao Conde de Sarzedas em suas diligências. Este corpo regulado 

seria enviado das Geraes para o arraial de  ant’Ana, objetivando constituir ali a primeira 

companhia de Dragões destas terras, que se comporá de soldados veteranos dessas Minas 

geraes, e de novos, reenchendosse logo com soldados novos, os que se tirarem dos corpos 

velhos
38

. 

O primeiro corpo Regular dos Goyases seria, assim, composto por alguns dos mais 

experimentados soldados das Geraes, subtraídos de uma de suas três companhias de Dragões, 

que foram as primeiras a se estabelecerem em território brasileiro. Tal capitania contava com 

uma organização militar paga desde 1719, quando em virtude dos levantes mineiros e da 

necessidade de aprimorar o aparato fiscal da região, o Conde de Assumar – D. Pedro Miguel de 

Almeida – recorreu a D. João V, que lhe enviou duas companhias de Dragões, recrutadas quase 

integralmente no norte de Portugal – com exceção dos soldados tambores – para lhe prestar 

assistência (COTTA, 2000, p. 6). A terceira companhia só seria criada em território mineiro no 

ano de 1729, contando com um efetivo inicial de 113 praças armados (COTTA, 2006, p. 47). 

Note-se que semelhantes motivações trouxeram os Dragões montados à Goiás, visto que a 

simples presença do metal dourado em novos territórios trazia consigo algumas especificidades 

                                                
38 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 30. (1736). 
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com relação aos demais domínios portugueses na América. Ao todo, a companhia goiana somava 

quatro praças além do ordenado pelo Rei, totalizando 44 homens, dentre: 37 soldados, um 

capitão, um tenente, um alferes, um furriel, um tambor e dois cabos de esquadra
39

.  

Ao chegar à região, deveriam sentar praça por um período mínimo de dez anos, 

tempo necessário para acalmar os ânimos e estabilizar a vida na vila e nos arraiais, incumbidos 

da defesa e do policiamento destas terras, fatores necessários ao bom convívio dos povos. 

Ademais, este único contingente militar nos anos iniciais deveria desempenhar funções de 

guarnição das fronteiras, proteção dos reais tesouros de Sua Majestade, coibindo assim as 

práticas de contrabando – ou os chamados descaminhos do ouro –, o transporte destes valores, o 

patrulhamento das regiões dos rios Claro e Pilões à época da descoberta dos diamantes, a 

condução de presos ao Rio de Janeiro, dentre outras atribuições
40

. 

Como podemos perceber, a imensa variedade de disposições a serem cumpridas por 

tão reduzido contingente militar parece tarefa hercúlea, principalmente se levarmos em 

consideração a vastidão daquele território, que se estendia desde as fronteiras das Geraes (a 

sudeste) e Mato Grosso (a oeste) até o norte da colônia nas capitanias do Grão-Pará e Maranhão. 

Com uma extensão inferior, Minas Gerais tinha para além de três vezes mais o contingente das 

tropas de 1ª linha dos Goyases. Por mais reduzido que fosse seu efetivo, a presença da 

companhia de Dragões era um elemento necessário ao devido controle e domínio da Coroa 

portuguesa nas novas terras, que pelas grandes distâncias das principais zonas administrativas do 

Brasil setecentista e por sua dilatada extensão geográfica, exigia maiores esforços para conexão 

dos fios da gerência e instalação do aparato fundamental à regulação dos eixos político, 

econômico e social. Obviamente, tudo em acordo com os modelos estruturais adotados no reino 

e transpostos para as outras capitanias. Os empecilhos relacionados à gestão daqueles territórios 

eram tais, que logo em 1739 D. Luís de Mascarenhas aconselhou à Majestade que o melhor seria 

criar ali um governo próprio
41

, o que de fato seria cumprido alguns anos depois. 

 

 

 

 

                                                
39 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 428. (1750).  
40 Idem. 
41 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 68. (1739). 
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Ilustração nº 2: 

PRINCIPAIS ARRAIAIS/VILAS DE GOIÁS NO SÉCULO XVIII 

 

  
Fonte: ROCHA, Leandro M; MORAES, Cristina de C.P.; WUST, Irmhild.                           -Colonial e 

Colonial. Goi nia: Ed.  E A , 200 , p.  6. 



 

 41 

Outrossim, por meio da correspondência oficial é notável que o estabelecimento da 

autoridade não foi tarefa fácil, principalmente em se tratando de populações acostumadas às 

liberdades resultantes da precária influência do Estado em um território mineiro, característica 

que marcou os primeiros anos da ocupação dos Goyases. Como já era de se esperar, certamente 

haveria alguma rejeição aos agentes da ordem que ali começavam a se estabelecer, ainda mais 

por se tratarem de homens que promoveriam a coerção através das armas. 

A exemplo do citado, relata Palacin algumas das dificuldades enfrentadas pela 

companhia de infantaria do porto de Santos e pelo Regimento de Dragões, primeiros corpos de 1ª 

linha enviados à região como medida de urgência para a instauração das estruturas basilares das 

forças armadas goianas: 

 

Os contrabandistas dos “currais” resistem à expedição enviada contra eles desde Meia 

Ponte e matam o cabo; o capitão do primeiro regimento de soldados dragões chegado a 

Goiás é morto com um tiro, na frente de seus soldados, pelo filho de um dos primeiros 

povoadores [...] os mineradores nos rios proibidos (Claro e Pilões) recebem o oficial e 

os soldados enviados para expulsá-los com o chumbo de suas espingardas, obrigando-os 

a se retirarem (PALACIN, 2001, p. 36-37). 

 

Segundo a documentação analisada pelo historiador, podemos perceber que alguns 

praças pagaram com a vida por suas explícitas “afrontas” ao sistema das vontades individuais 

que vigorava até então. Já nos primeiros anos, um cabo e o capitão foram mortos pelas mãos de 

homens da terra. Ao capitão da companhia de infantaria, figura de maior importância da tropa e 

elemento inspirador dos demais praças, coube, ainda, a humilhação de ter sido assassinado na 

frente dos seus próprios soldados, e, para denegrir ainda mais sua imagem, pelo filho de um dos 

primeiros ocupantes da região, símbolo da (des)ordem que intentavam derrubar
42

. Eram os 

remanescentes dos primeiros tempos lutando para manterem seus privilégios e interesses daquele 

                                                
42 Conta Pedro Tacques em sua “ obiliarchia Paulistana”, que na ocasião do retorno da companhia de infantaria à 

praça de Santos, após cumpridas as diligências de contenção das revoltas mineiras, passaram por uma fazenda 

localizada nos arredores da estrada geral que ligava Goiás a São Paulo – segundo Silva e Souza situada em Catalão. 

Este sítio pertencia a Domingos Rodrigues do Prado – genro de Bartolomeu Bueno da Silva e cunhado de João Leite 
da Silva Ortiz, os primeiros descobridores das minas goianas – que, perseguido pela justiça em Minas Gerais, havia 

se retirado para os Goyases em 1725 e ali fizera grande fortuna. Ao chegarem àquelas terras, o capitão da companhia 

e seus 50 soldados teriam requisitado mantimentos para que pudessem seguir viagem devidamente alimentados. Tal 

situação teria gerado um desentendimento, motivado, de acordo com Tacques, pela arrogância do capitão em virtude 

da falta de farinha para a produção do pão de que necessitavam, havendo, assim, grande alteração de vozes. Ao ouvir 

a discussão, o filho do mineiro, Bartolomeu Bueno do Prado, foi ao encontro dos dois e, em defesa do pai, disparou 

uma arma de fogo contra o capitão, que morrera imediatamente. Cf. TACQUES, Pedro. Nobiliarchia Paulistana. São 

Paulo, 1954. Tomo 2, p. 33. 
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não tão distante período em que as redes de poder se estabeleciam por meio da força e da 

autoridade de alguns influentes homens em detrimento das ordens reais. 

Analisando os documentos avulsos do AHU, observamos que em 1739 o Regimento 

dos Dragões das minas de Goiás se encontrava sem capitão, sendo objeto de preocupação por 

parte das autoridades reais, principalmente na figura do então governador e capitão general de 

São Paulo, D. Luís de Mascarenhas. Tal situação ocorrera em virtude da vacância do cargo por 

José de Moraes Cabral – primeiro capitão da referida companhia – que retornava às Minas 

Gerais, terra de onde partira com seus homens alguns anos antes. Em carta datada de dois de 

outubro daquele ano, relatou o governador à Sua Majestade D. João V o prejuízo na boa 

execução de seus serviços nos Goyases em virtude da falta de homens para o comando da 

companhia, explicitando a ausência do capitão e a existência de apenas um oficial, o ajudante de 

tenente Antônio da Silveira e Mota – o mesmo que viera com o Conde de Sarzedas em 1736 – 

que, por este motivo, acabava tendo que assumir provisoriamente o dito posto. Assim, solicitava 

ao Rei as providências que lhe parecessem necessárias para sanar esta carência
43

.  

Ora, a lógica do sistema militar corporativo que vigorava em meados do setecentos, 

tanto no reino quanto nos domínios do ultramar, delineava a participação de cada membro nas 

esferas militares. Nesta perspectiva, as forças militares eram inseridas em uma concepção prática 

organicista, onde o Rei era a cabeça de todos os corpos militares do Império português. 

Outrossim, o funcionamento interno de cada uma dessas esferas também era orientado por esta 

proposta, sendo que tal modelo serve como parâmetro para a leitura das relações dentro das 

próprias companhias. O comandante do corpo militar era considerado a cabeça, enquanto os 

oficiais, sargentos, cabos e soldados seriam seus membros (COTTA, 2005, p. 4). Apesar de mais 

visível na segunda metade do XVIII, podemos perceber nas sutilezas do discurso do então 

governador de São Paulo elementos claros da essência corporativista das tropas, principalmente 

no que diz respeito à necessidade da ordem naquele organismo militar, cujo rompimento era 

encarado como uma enfermidade a ser tratada para seu reestabelecimento. A falta da cabeça para 

o comando certamente comprometeria sua eficiência nas terras goianas, motivo pelo qual deveria 

ser imediatamente sanada. 

Em vista da imprescindibilidade de um comandante para a direção da companhia, no 

dia 15 de dezembro do mesmo ano, enviou a El Rei outra carta, reiterando a notícia da 

                                                
43 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 74. (1739). 
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exiguidade de oficiais, mas, desta vez, propondo que o tenente Simão da Cunha fosse nomeado 

para lotar o posto de capitão do Regimento dos Dragões daquelas minas
44

. Este oficial também 

seria retirado de uma das companhias das Geraes – a saber, a da comarca de Serro Frio – em 

virtude da necessidade de pessoal capacitado para a posse do cargo em questão, que exigia um 

bom preparo para o treinamento e comando dos praças. Ressalte-se que no decorrer do século 

XVIII a capitania mineira teve grande importância no fornecimento de membros não só para o 

oficialato da tropa de 1ª linha goiana, como também para o dos corpos de 2ª linha criados a partir 

de 1764. 

Reestabelecida a direção dos Dragões, a experiência mostrava aos governantes que o 

tempo era a melhor fórmula para a consolidação da ordem e da força militar nos Goyases, visto 

que sua única tropa paga se adaptava gradativamente ao novo cenário e às situações adversas que 

despontavam. Não obstante indesejáveis, tais obstáculos certamente não eram novidades para 

aqueles soldados que já haviam enfrentado semelhantes dificuldades no cumprimento de suas 

atribuições nos distritos diamantinos das Minas Gerais, capitania que guarneciam antes de serem 

transferidos para as terras goianas. 

Ademais, com o passar dos anos, os governadores tiveram diversos outros problemas 

no que concerne ao efetivo estabelecimento da tropa em Goiás. A falta de oficiais era apenas 

uma dentre as situações relatadas nas cartas dos responsáveis pela administração, sendo que 

muitas delas estavam relacionadas à receita disponível para a devida composição do corpo, bem 

como as dificuldades que advinham da tão citada carestia das minas. Podemos observar que 

sempre se apresentavam aos governantes diversas oportunidades para mencionar o quão 

exorbitantes eram os preços dos gêneros em Goiás, não só os de primeira necessidade, como 

também os referentes aos materiais que eram gastos frequentemente pelas tropas. Segundo o 

discurso corrente nestas cartas, as dificuldades se voltavam para a compra dos armamentos – 

incluindo-se as balas e a pólvora para carregar as armas –, dos cavalos e das selas, necessários à 

manutenção de qualquer cavalaria nos domínios portugueses. Para além do referido, tanto no 

período em que Goiás era apenas um território anexo à capitania de São Paulo, quanto no 

posterior – quando da criação da capitania independente e instituição da autonomia do poder 

goiano – percebe-se que manter uma força tão cara às necessidades da Coroa era deveras 

trabalhoso – para não dizer dispendioso.  

                                                
44 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 90. (1739). 
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É possível verificar na historiografia alguns esforços para a desconstrução do 

difundido discurso da carestia em Goiás e no Mato Grosso do século XVIII, domínios que 

apresentavam características econômicas comuns em virtude, dentre outros fatores, das grandes 

distâncias dos principais centros urbanos coloniais. Esses posicionamentos se contrapõem às 

ideias de isolamento e fragilidade das economias mercantis nessas regiões mineiras – 

consideradas causas primárias dos problemas de abastecimento –, destacando a crescente 

produção de gêneros e a articulação comercial com outras capitanias do Brasil
45

. Entretanto, 

deve-se considerar que a falta de uma casa de pólvora ou bala em Goiás e a consequente 

necessidade de importação desses mantimentos encareciam as despesas gerais relacionadas ao 

abastecimento e conservação das tropas pagas. Os altos preços de tais materiais nas mãos dos 

comerciantes goianos faziam com que fosse mais viável para a Provedoria importá-los 

diretamente, sendo que em muitas ocasiões, durante o século XVIII, os homens encarregados da 

administração requereram auxílio da Coroa portuguesa para reabastecer os estoques dos seus 

armazéns militares. 

Em meio ao extenso rol de reclamações, podemos citar os problemas de desgaste dos 

equipamentos, que precisavam de trocas periódicas em virtude do uso regular nas campanhas 

executadas pelos Dragões. Sobre o assunto, apenas seis anos após a instituição da primeira 

companhia paga destas minas, discorre o Conselho Ultramarino ao Rei D. João V, a partir de 

uma carta enviada pelo então provedor da Fazenda Real de Goiás, Agostinho Pacheco Teles, 

sobre a terrível situação das selas do destacamento dos Dragões, requisitando fossem enviadas 

do reino 41 para o suprimento desta necessidade. Para que tal matéria chegasse às mãos do Rei, 

antes foram necessárias análises acerca da situação, sendo solicitado ao provedor da Fazenda das 

Minas Gerais Domingos da Silva que averiguasse a verdadeira imprescindibilidade das mesmas 

e o custo que tal pedido teria a Real Fazenda. Posteriormente o próprio Conselho Ultramarino 

reiterou o pedido das selas, dando assim seu aval à carta do provedor das Geraes, o que indica 

que, para o governo português, a carência de tal equipamento estava realmente atrapalhando a 

execução das tarefas a serem desempenhadas por este corpo regulado, que tinha sob sua 

responsabilidade a vasta área do território goiano. Note-se que as justificativas utilizadas pelo 

oficial eram justamente as diversas diligências a serem realizadas e a grande extensão das minas: 

                                                
45 Sobre o tema, ver os trabalhos de SALLES, Gilka Vasconcelos Ferreira de. Economia e escravidão na Capitania 

de Goiás. Goiânia: CEGRAF, 1992; OLIVEIRA, Tiago Kramer de. Além da carestia e do isolamento: produção rural 

e redes de comércio nas minas do Cuiabá e do Mato Grosso (1716-1750). História e economia, v. 6, p. 13-31, 2009.  
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O superintendente geral das Minas dos Goyáz Agostinho Pacheco Teles q. serve de 

Provedor da Fazenda em carta de trinta de abril do anno de mil settecentos e quarenta dá 

conta a V. Mag.e por este Concelho q. com as largas viagens que tem feito os soldados 

do destacamento de Dragõez pelos certõez daquellas Minas dos Goyáz se tinhão 

reduzido as selas a estado q. mal admitião já concertos e estes em Pays tão caro 

importavão mais do q. poderião custar nesta Corte as selas novas, e q era muito 

conveniente a Reál fazenda de V. Mag.de se remetesse hum armamento de quarenta e 

hua selas para o mesmo destacamento, cuja despeza e da conducção do Ryo de Janeiro 

áquellas Minas se pagaria por aquella Provedoria da Fazenda por ordem de V. Mag.e 

onde for servido se pague ou se remeta o q. fazia prezente a V. Mag.e para dar a 

providencia q for servido46. 

 

É interessante observar os altíssimos valores atribuídos por Agostinho Pacheco Teles 

à reparação das selas em Goiás, fator que tornaria mais viável a aquisição de peças novas no 

reino mesmo com os custos do traslado do Rio de Janeiro até aquela região. Ao lidar com a 

documentação referente à administração goiana no período, podemos observar que tais 

informações estavam permeadas de recursos retóricos que visavam a total substituição das selas 

utilizadas pelos Dragões, se constituindo, desta forma, em um mecanismo para alcançar o 

objetivo de sanar uma necessidade real, esquivando-se dos meros reparos àquele material. É 

notável que para conseguir favores do monarca, muitas vezes tão necessários nas capitanias do 

ultramar, os governadores e oficiais da administração se valiam de discursos exagerados que lhes 

permitiam assegurar o auxílio devido, frequentemente acentuando um problema factual. 

Entretanto, em algumas ocasiões, a receita arrecadada pelos impostos em Goiás realmente não 

era suficiente para as despesas ordinárias da administração
47

, fator que pode ter aberto espaço 

para uma dependência do suporte Real.  

Ressalte-se que o pedido inicial das selas, levantado na carta do superintendente 

geral e provedor da Fazenda de Goiás, data de 1740, apenas quatro anos após o estabelecimento 

dos Dragões na região, o que leva-nos a crer que, em virtude das tantas diligências a serem 

realizadas pela única companhia de 1ª linha dos Goyases, o desgaste dos equipamentos se dava 

com certa periodicidade. Pelo menos é o que podemos perceber com base nos mapas das receitas 

e despesas das minas e capitania goiana, realizados todos os anos para a prestação de contas dos 

gastos ao governo português. Saltam-nos aos olhos as elevadas quantias de ouro despendidas 

quase anualmente para o conserto das selas e das armas dos Dragões. Naquele decênio, as cifras 

variaram de 355 oitavas e 45 grãos para a reparação das selas em 1741, até 4833 oitavas e 413 

                                                
46 AHU, Goiás, cx. 2, doc. 201. (1742). 
47 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 458. (1750). 
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grãos para o conserto das selas e das armas em 1751
48

. Outro importante ponto a ser notado diz 

respeito ao trajeto do processo instaurado para dar solução ao pedido de Agostinho Teles, tendo 

passado pelas mãos do provedor da Fazenda das Minas Geraes para averiguação inicial, e, 

posteriormente, pelo juízo dos conselheiros do Ultramarino, fazendo com que um requerimento 

partido de Goiás em abril de 1740 só tivesse resposta efetiva em outubro de 1742, portanto, 

quase dois anos e meio depois.  

Obviamente, as inúmeras léguas de distância entre Vila Boa e os centros urbanos 

mineiros, bem como aquelas referentes ao intervalo entre as terras coloniais e o afastado reino, 

por si só não são suficientes para explicar a delonga para a solução de tal problema. A densa 

burocracia da administração portuguesa muitas vezes prolongava em anos a solução de questões 

que requeriam observância imediata, ainda mais nos sertões da colônia que tinham o agravante 

dos difíceis caminhos a serem transpostos, com constantes ataques de grupos indígenas, e sua 

localização afastada dos centros decisórios dos domínios do Atlântico sul
49

. 

Além dos problemas de ordem material, no que tange aos gastos dispensados com 

equipamentos em geral, há relatos na documentação consultada sobre diversas situações de 

abusos de autoridade, perturbações e maus procedimentos nas quais se envolviam alguns oficiais 

da companhia de Dragões, principalmente durante a década de 1740, período de certa turbulência 

no estabelecimento efetivo desta tropa. A gradativa instauração de um forte símbolo da nova 

ordem, qual seja a presença de uma força militar Regular nas terras goianas, parece ter trazido 

consigo uma problemática supervalorização da imagem do corpo de tropa e do oficialato, cujos 

membros exerciam um incontestável papel de agentes do controle social, bem como de invasivos 

reguladores da vida cotidiana. Observa-se na correspondência oficial que em nome de uma 

                                                
48 Mapas das receitas e despesas das minas e capitania de Goiás 1741-1770. Cf. AHU, Goiás, cx. 2, doc. 182. (1742); 

AHU, Goiás, cx. 3, doc. 271. (1745); AHU, Goiás, cx. 4, doc. 305. (1746); AHU, Goiás, cx. 4, doc. 337. (1747); 

AHU, Goiás, cx. 5, doc. 403. (1749); AHU, Goiás, cx. 6, doc. 438. (1750); AHU, Goiás, cx. 6, doc. 482. (1751); 

AHU, Goiás, cx. 8, doc. 579. (1753); AHU, Goiás, cx. 10, doc. 646. (1754); AHU, Goiás, cx. 12, doc. 711. (1755); 

AHU, Goiás, cx. 13, doc. 786. (1756); AHU, Goiás, cx. 14, doc. 845. (1757); AHU, Goiás, cx. 15, doc. 888. (1758); 

AHU, Goiás, cx. 16, doc. 967. (1760); AHU, Goiás, cx. 18, doc. 1104. (1762); AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1148. 

(1763); AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1223. (1764); AHU, Goiás, cx. 21, doc. 1290. (1765); AHU, Goiás, cx. 22, doc. 
1373. (1766); AHU, Goiás, cx. 23, doc. 1461. (1767); AHU, Goiás, cx. 24, doc. 1561. (1769); AHU, Goiás, cx. 26, 

doc. 1641. (1771). 
49 Sobre a estrutura administrativa do Império ultramarino português, conferir: BOXER, Charles Ralph. O império 

marítimo português (1415-1825). Trad. Anna Olga de B. Barreto. São Paulo: Companhia das Letras, 2002; 

FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda & GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). Antigo Regime nos trópicos: a 

dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; HESPANHA, 

António Manuel. Poder e Instituições no Antigo Regime. Lisboa: Edições Cosmos, 1992; SALGADO, Graça (org.). 

Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
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pretexta ordem, expediam prisões indevidas e extermínios – no sentido de extradição – nos 

arraiais, principalmente naqueles próximos aos rios Claro e Pilões, a menina dos olhos do 

governo português em Goiás, onde deviam exercer um maior controle de maneira a impedir a 

extração dos preciosos diamantes. Evidentemente, soma-se a este fator a própria lógica de 

funcionamento das sociedades no período do Antigo Regime, onde a simples posse de uma 

patente militar representava um elemento de diferenciação social, no caso dos Dragões, 

assinadas pelo punho do próprio monarca. 

Em 10 de março de 1746, os   h       v      ’E     
50

, Manuel Antunes da Fonseca 

– ouvidor geral de Goiás – enviou ao seu Senhor uma carta explicando as insólitas inquietações 

provocadas pelo capitão da companhia dos Dragões da Cavalaria, Antônio de Sá Pereira
51

. 

Segundo o oficial, por ocasião do fim da visita empreendida aos Goyases e retorno de D. Luís 

Mascarenhas à São Paulo – após a ereção de Vila Boa e cumprimento das demais diligências – 

os habitantes daquelas minas viviam em um clima de grande paz e harmonia. Entretanto, ressalta 

que nos anos posteriores, uma onda de perturbações e temores tomara conta da população da 

vila, ocasionada pelas absolutas prisões
52

 feitas por aquele capitão dos Dragões, efeituandoas 

nos paizanos, e no tronco das cazas q servem de quarteis aos soldados arrogando ali actos 

potenciozos de Gov.
or53

, tamanha a autoridade declarada. De acordo com o ouvidor, ao todo 

foram quatro detenções voluntárias, consideradas explicitamente impetuosas, cada qual com seus 

motivos específicos. 

A historiografia do direito qualifica o final do século XVIII e início do XIX como 

marco para a formação das raízes do direito penitenciário a partir dos ideais humanistas que 

gradativamente tomavam lugar na vida cotidiana das sociedades europeias. No Brasil, até a 

formulação do Código Criminal do Império do Brasil, em 1830, a legislação que regulava o 

                                                
50 Isabele de Matos Pereira de Mello defende em sua dissertação de mestrado que a afirmação comum de que os 

ouvidores eram apenas agentes da centralização do Poder Régio tem que ser revista. Os recentes esforços da 

historiografia em compreender a dinâmica administrativa no Império ultramarino apontam para a pluralidade dos 

espaços decisórios, ambientes permeados por complexas redes de poder que influenciavam diretamente na tomada de 

decisões. Representados tradicionalmente como juízes que agiam sempre em nome do monarca – olhos e ouvidos do 
Rei no ultramar – os ouvidores não devem ser apreendidos como agentes que pouco interferiam na dinâmica local, 

mas compreendidos dentro de um grau de liberdade e por meio de suas relações com os projetos políticos locais, o 

que explicita até mesmo certa capacidade autônoma ante as diretrizes e ordens emanadas da Coroa. Cf. MELLO, 

Isabele de Matos Pereira de. Poder, Administração e Justiça: os ouvidores gerais no Rio de Janeiro (1624-1696). 

Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2010. 
51 AHU, Goiás, cx. 4, doc. 290. (1746). 
52 Nesta situação refere-se ao autoritarismo com que foram executadas, se constituindo em abuso de poder. 
53 AHU, Goiás, cx. 4, doc. 290. (1746). 
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cárcere – como diversos outros aspectos legais – estava contida nas Ordenações Filipinas. 

Conhecido por seus importantes serviços na esfera judicial, o ouvidor era uma figura de extrema 

relevância para a devida conexão entre a realidade colonial – imersa em inúmeras 

especificidades – e os modelos jurídico-administrativos hauridos das estruturas adotadas em 

Portugal. As distâncias continentais que separavam metrópole e domínios ultramarinos traziam a 

necessidade de personalidades que servissem como canais de comunicação entre o Poder Real e 

os poderes locais, tendo-se em vista a dinâmica administrativa colonial e a necessidade por parte 

da Coroa de um controle mais efetivo da vida administrativa nas terras do ultramar.  

Neste trabalho adotamos o posicionamento de autores que buscaram revisar os 

meandres do processo administrativo colonial revisitando modelos de interpretação já 

consolidados na historiografia brasileira, como os icônicos trabalhos de Raimundo Faoro
54

 e 

Caio Prado Júnior
55

. Uma expoente desta vertente é a historiadora Laura de Mello e Souza, que 

em sua obra “O sol e a sombra”
56

 atribuiu à dinâmica administrativa do Império português no 

setecentos um movimento pendular, ora inclinado aos poderes locais – representados pelos 

concelhos e oficiais municipais – ora tendendo aos esforços centralizadores da Coroa portuguesa. 

O processo de governança, principalmente no século XVIII, se daria por meio do diálogo e do 

equilíbrio de forças entre essas duas esferas, movimentos essenciais para a sobrevivência do 

Império. 

Por se tratar de alguém incumbido de um ofício de tamanha importância para o 

governo luso, e no total direito de suas atribuições, o ouvidor Manuel Antunes expressou sua 

indignação ante as prisões realizadas por Antônio de Sá Pereira, arrolando em quatro páginas as 

razões alegadas pelo captor: a primeira foi realizada em Ildefonço Correa de Freitas, em 

fevereiro de 1745, devido a um suposto desacato à autoridade do capitão dos Dragões, declarada 

abertamente aos seus companheiros durante um acto de máscaras. A segunda em Luis da S.ª 

Bellas em virtude de um desentendimento com um soldado de nome Rodrigo da Costa, do qual 

saiu ferido por uma estocada perigosa, sendo metido no tronco não obstante ferido. A terceira 

em Timoteo V.
ra

, ao declará-lo culpado por delitos realizados nas capitanias de Rio Grande e São 

Paulo. Finalmente, a última prisão se deu em Luis Fran.
co

, em razão de apresentar dúvidas 

                                                
54 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3ª ed., Rio de Janeiro: 

Globo, 2001. 
55 PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000. 
56 SOUZA, Laura de Mello e.                                                                                 . 
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quanto a assentar praça, fator que levou o capitão a tentar fazê-lo forçadamente; a resistência lhe 

teria sido motivo suficiente para sua captura. 

Relatava Antunes que em razão de tão odiosas prisões, grande era a insatisfação 

popular, visto que se sentiam impotentes ante tamanhos desmandos. Mas por que tais detenções 

teriam causado tanta estranheza ao povo e aos oficiais de Goiás? 

À época, determinava as Ordenações Filipinas que as prisões só deveriam ser 

efetuadas caso fosse comprovada a culpa do acusado na execução do delito ou em caso de 

flagrante, uma vez que não havia necessidade de encarcerar aqueles que não mereciam o 

cerceamento de sua liberdade individual
57

. Para que fossem realizadas, o capitão da companhia 

de Dragões deveria possuir em mãos um mandado do oficial de justiça, salvo se o mesmo 

estivesse ausente na ocasião, situação na qual poderia efetivá-las, levando os homens à cadeia até 

que o dito lhe remetesse o documento. Outrossim, a prisão não era prevista como pena, e sim 

como meio de reter o acusado até a sentença, momento em que lhe seria atribuída a sanção, não 

cumprindo, destarte, o papel de ressocialização do criminoso. Não obstante, podemos perceber 

por que aos olhos do ouvidor e da população vilaboense tais detenções haviam soado tão 

absurdas e infundadas: Pereira agiu acima dos limites da lei, desrespeitando a autoridade do 

oficial de justiça competente e os direitos dos civis encarcerados injustamente. 

O fato de três das quatro prisões terem sido realizadas no tronco dos soldados, 

localizado nas casas que serviam de quartel à companhia de Dragões de Vila Boa, foi um dos 

elementos que mais parece ter causado indignação, afinal de contas, eram civis e não poderiam 

ser livremente subordinados às vontades do capitão. Portanto, em vista dos exaltados ânimos dos 

vilaboenses, concorreu o juiz ordinário Francisco Alimão de Sirneiros para a soltura do primeiro 

e do segundo prisioneiro, sendo que este último, mesmo contando com maior movim.
to

 nas 

popullares vozes, nem pode retornar a sua casa devido a qualidade de suas feridas, que 

necessitavam cuidado médico. O terceiro prisioneiro – o único a ser detido na cadeia própria aos 

civis
58

 – contou com o auxílio direto do ouvidor Manuel Antunes, que o soltou imediatamente 

                                                
57 Sobre os parâmetros legislativos que regulavam a justiça criminal no Brasil durante o século XVIII, Cf. Livro V 

Ordenações Filipinas. Neste caso, mais especificamente: Livro V Tit. 119: Como serão presos os malfeitores. 

Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1279.htm Acesso em: 19/04/2012. 
58 Situada até os dias atuais na parte mais alta do Largo do Chafariz, cidade de Goiás e antiga Vila Boa, a Casa de 

Câmara e cadeia foi inicialmente adaptada de um conjunto de residências alugadas para cumprir a função de cárcere 

e de assembleia, como em muitas outras vilas setecentistas. Constitui-se de um sobrado com grossas paredes de taipa 

de pilão com dois pavimentos: o térreo destinado à prisão, e o superior às salas da assembleia e do judiciário. Em 

1746 os oficiais da Câmara requisitaram ao Rei a permissão para a construção de uma nova cadeia e pelourinho em 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1279.htm
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por não ter culpa no juízo dos Goyases, sendo logo em seguida extraditado. Finalmente, a quarta 

prisão, por se consistir na que mais chamou a atenção da população, foi também a de maior 

envolvimento dos populares, que ofereceram todo o auxílio necessário para sua soltura.  

Ademais, explica o ouvidor que ao questionar o capitão acerca das referidas atitudes, 

este não reconhecera que seu poder como comandante se restringia apenas aos seus soldados, 

ressaltando em sua missiva que de forma alguma o oficial poderia utilizá-lo para constranger e 

colocar em cativeiro de maneira tão arbitrária os paisanos. Prossegue argumentando que Pereira 

mostrava através de suas atitudes acreditar q sem patente de Gov.
r
 e Regim.

to
, e só com a dassua 

Companhia goze da autoridade, e poder pottenciozo de governador
59

. 

Para a execução de suas intenções, Antônio de Sá Pereira estava munido de uma 

carta. Esta fora copiada pelo tabelião do publico judicial e nottas de Vila Boa, e se encontra 

anexada à documentação aqui tratada, enumerada como “certidão nº  ”. Tal carta fora enviada 

por D. Luís Mascarenhas ao capitão, com data de primeiro de junho de 1745, em resposta a outra 

missiva enviada por Pereira, onde certamente comentava acerca da prisão do primeiro paisano, 

realizada ainda no mês de fevereiro do dito ano. Sobre o assunto, dizia o governador de São 

Paulo que o capitão agiu corretamente em prender Ildefonço Correa de Freyttas, pella 

dezatenção que lhe fizera; poiz não hera juzto que ficace impugne semelhante atrevimento. 

Prossegue: 

 

[...] e quando vossa merce não ezteja satisfeito, vay a portaria incluza, para vossa merce 

lhe mandar assentar praça de Soldado, ficandolhe por este modo debaixo da mão, para o 
ezpremer como quizer, e porque podera sobrevir algum incidente, e que seja precizo 

acudirce com remedio pronpto vossa merce, lhe dará logo a providencia necessaria 

prendendo o agreçor ou agreçores nos quarteiz dos soldados; em cuja prizão oz 

concervará o tempo que lhe parecer, e comforme o cazo pedir60. 

 

Sendo assim, podemos perceber que a autoridade do capitão da companhia de 

Dragões das minas de Goiás tinha o aval completo do próprio governador e capitão general de 

                                                                                                                                                        
Vila Boa, sendo que somente em 1766, no governo de João Manuel de Melo, o edifício fora realmente finalizado. É 
provável que este novo edifício tenha sido construído sobre o local de seu antecessor, aproveitando o terrapleno e os 

arranques de pedra das antigas paredes. Mais sobre o tema, conferir: COELHO, Gustavo Neiva. O espaço urbano em 

Vila Boa: entre o erudito e o vernacular. Goiânia: Ed. da UCG, 2001; JÚNIOR, Wilson Vieira; BARBO, Lenora de 

Castro. Casa de Câmara e Cadeia da Capitania de Goyaz: espaço e representação. IV SIMPÓSIO LUSO-

BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA HISTÓRICA. Universidade do Porto, 2011. Disponível em: 

http://eventos.letras.up.pt/ivslbch/comunicacoes/43.pdf Acesso em: 15/03/2012. 
59 AHU, Goiás, cx. 4, doc. 290. (1746). 
60 Idem. 

http://eventos.letras.up.pt/ivslbch/comunicacoes/43.pdf
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São Paulo. Legalmente, Pereira não podia agir sobre os paisanos, motivo pelo qual sugeriu o 

governador que obrigasse Ildefonço a assentar praça de soldado. Segundo o discurso do ouvidor, 

era justamente este o motivo pelo qual, mesmo se tratando de oficial de uma ordem militar – 

contando, portanto, com atribuições próprias e específicas – Antônio de Sá Pereira se 

comportava como se tivesse plenos poderes para atuar sobre os moradores da vila e arraiais 

goianos, o que se configurava como obstáculo à devida implantação das estruturas que visavam 

acabar com os desmandos tão perniciosos a vida comum nas povoações do século XVIII. Era 

justamente essa a razão da presença dos oficiais de justiça e outros funcionários régios nos 

centros urbanos que gradativamente cresciam e se desenvolviam nas terras além do Atlântico. 

Em vista dos acontecimentos, ao fim de sua missiva, Manuel Antunes da Fonseca 

requereu que o Soberano não desconsiderasse a imprudência de tais procedimentos, bem como 

de outros semelhantes, suplicando que fossem tomadas as devidas providências para remediar as 

futuras vexações de que se viam ameaçados os habitantes dos Goyases. Solicitou, ainda, que 

adotasse alguma medida com relação aos poderes do capitão, de maneira que os interesses da 

administração portuguesa não continuassem sendo prejudicados, principalmente no que tange à 

ordem em seus domínios auríferos, impedindo as consiquencias ruinozas, e prejudiciaes, e 

offencivas a boa armonia, e admenistração da justiça, e do serviço de Vossa Magestade
61

. 

Algumas soluções são apontadas pelo Conselho, que chega a sugerir a substituição 

do oficial por pessoa mais capaz para o preenchimento deste cargo, alguém que cumprisse o 

papel de comandante do corpo de Dragões de Goiás e agisse corretamente nos limites de suas 

atribuições. Para tanto, Antônio Pereira teria que ir embora daquelas minas. Ademais, o próprio 

governador de São Paulo D. Luís Mascarenhas deveria ser alertado para que se abstivesse de 

expedir ordens que causassem as citadas queixas, ou tivessem consequências negativas para a 

harmonia da sociedade goiana
62

. 

Um dos elementos que acabou por se tornar motivo de dispêndio e preocupação para 

a Coroa portuguesa foi a suposta presença de diamantes no sul do território goiano. Em meados 

de 1733, a incessante busca por vias de enriquecimento fácil levou os ousados garimpeiros a 

região dos rios Claro e Pilões, onde divulgaram ter encontrado as verdadeiras imagens do 

                                                
61 Idem. 
62 AHU, Goiás, cx. 4, doc. 341. (1747). 
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Eldorado nos sertões dos Goyases: as preciosas minas de diamantes. Coletadas em estado bruto, 

as pedras eram lapidadas em gemas, apresentando altíssimo valor agregado. 

 

Ilustração nº 3: 

SERTÃO DE PILÕES E RIO CLARO COM DESTAQUE AOS RIOS DIAMANTINOS 

 

RENGER, E. Friedrich; MACHADO, Maria Márcia M. Os primórdios da História do distrito dos diamantes em 

mapas. In: II SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA HISTÓRICA. Disponível em: 

http://www.igeo.pt/servicos/DPCA/PDF/008_%20Renger_Machado.pdf  
 

Tal como acontecia com os achados auríferos, os relatos rapidamente se espalharam, 

fato que requereu uma ação rápida por parte da Coroa para averiguar a situação. Bartolomeu 

Bueno recebera a ordem para atestar a veracidade das notícias, sendo que, nesta situação, tanto o 

governo português como os garimpeiros tiveram sua ânsia refreada, visto encontrarem sérios 

obstáculos no tocante ao acesso da região: a presença em grande número de índios do grupo 

Cayapó, considerados hostis à presença dos lusitanos, dificultava o estabelecimento dos ávidos 

http://www.igeo.pt/servicos/DPCA/PDF/008_%20Renger_Machado.pdf
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homens naquelas paragens. O grande número do gentio, além da falta de uma força armada nas 

minas de Goiás, impossibilitou a fiscalização de tais rios nos primeiros anos da década de 1730. 

Tempos depois a situação se tornou mais favorável, principalmente com o 

estabelecimento do Regimento dos Dragões nos Goyases, fator que propiciou o envio de homens 

treinados para o devido policiamento e a expulsão de mineradores que ali estavam sem a 

permissão do governo português. No entanto, muitos foram os obstáculos. A extensão da região 

impossibilitava o controle e a vigilância efetiva do acesso aos rios, para o qual surgiam, 

esporadicamente, picadas diversas. Para dificultar ainda mais o sucesso dos esforços reais, o 

número de homens destinados à formação de um destacamento com vistas ao serviço de 

patrulhamento era irrisório, uma vez que cabia àquela única companhia de Dragões inúmeros 

serviços a serem desempenhados em diversas localidades. Não eram raros os conflitos armados e 

prisões no sudoeste das minas, trabalho realizado por poucos soldados do Regimento que eram 

destacados de Vila Boa para montar guarda e vigiar os “descobertos”, tendo que enfrentar, em 

diversas situações, homens mais bem armados e em maior número. A problemática se acentuou 

quando começaram a surgir relatos de procedimentos inadequados dos praças da companhia de 

Dragões destacados nos rios Claro e Pilões, entre os quais se encontrava o já citado capitão 

Antônio de Sá Pereira. 

Não fossem suficientes os problemas advindos do comportamento do oficial em Vila 

Boa no ano anterior, em consulta de maio de 1747, discorrem os conselheiros do Ultramarino 

acerca dos maus procedimentos dos membros de sua companhia na guarnição dos distritos 

diamantinos. As prisões arbitrárias e a expulsão inadequada de alguns mineiros que ali haviam se 

estabelecido levou o Conselho a considerar a incompetência dos Dragões da Cavalaria na 

proteção efetiva e combate aos garimpeiros ilegais, fator que, juntamente à negligência e 

inaptidão de seu capitão, os levou a propor à Sua Majestade que fosse conveniente recolher este 

corpo Regular de volta para as Minas Geraes
63

. Convém notar que não haveria nenhum 

impedimento de ordem legal quanto ao deslocamento da companhia para aquele território, por já 

terem transcorrido mais de dez anos desde a data do estabelecimento desta tropa paga em solo 

goiano (1736). Em substituição, sugeriu o Conselho que ao governador e capitão general Gomes 

Freire de Andrade – encarregado da administração daquelas minas – fosse ordenado enviar aos 

                                                
63 Idem.  
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Goyases uma das duas companhias de Dragões que guarneciam a região de Serro Frio
64

, para 

que assim se restaurasse a harmonia e se obrasse verdadeiramente em favor dos interesses da 

Coroa de Portugal.  

É certo que os problemas precedentes com o capitão concorreram para a decisão 

supracitada, mas, tudo leva a crer que o interesse maior era o de uma proteção mais efetiva dos 

rios diamantíferos, o que significa que os aspectos econômicos foram mais priorizados que os 

sociais. Apesar das constantes reclamações que tinham como alvo o capitão e os praças da 

companhia de Dragões de Goiás, existem evidências na documentação que indicam não terem 

sido transferidos para as Geraes, já que Antônio de Sá Pereira permanecera ocupando o mesmo 

cargo até o ano de sua morte, em 1766, ocasião na qual o governador e capitão general João 

Manuel de Melo proveu José Rodrigues Freire, antigo ajudante dos Auxiliares para tal posto
65

. 

Tantos foram os obstáculos para a guarnição dos rios diamantíferos, e tão poucos foram os 

sucessos em sua exploração que, não obstante as medidas de fiscalização do governo português, 

a situação alcançou um ponto em que os próprios camaristas de Vila Boa e mesmo o governador 

de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, sugeriram à Coroa que se abrisse os caminhos e fosse 

liberada a exploração dos rios proibidos
66

. Em 1749 o governo de Portugal estabeleceu o 

contrato dos diamantes com os irmãos Caldeira Brant (PALACIN, 2001, p. 57). 

Os problemas encontrados no tocante ao estabelecimento da força militar paga de 

Goiás não se restringiram às primeiras décadas, enquanto as minas ainda estavam subordinadas 

administrativamente à capitania de São Paulo. Houve, ainda, situações posteriores que 

explicitavam as dificuldades referentes às condições mínimas para a existência de um corpo 

regulado em terras de tamanha importância para a Coroa de Portugal. Desde a segunda década 

do setecentos, o governo português percebeu fazer-se mister o estabelecimento de unidades 

administrativas autônomas, bem estruturadas e de uma população que fixasse raízes nas terras do 

oeste colonial, fatores estes que orientaram fortemente suas medidas no que dizia respeito às 

novas minas auríferas. No intuito de dar continuidade a esse projeto, primeiramente as Geraes 

foram elevadas à condição de capitania em 12 de setembro de 1720, mudança esta que teve um 

efeito visível na melhoria administrativa, desenvolvimento e controle da região. As minas 

posteriormente descobertas não ficariam de fora desta política. Para tanto, acerca dos governos 

                                                
64 Idem. 
65 AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1367. (1766); AHU, Goiás, cx. 23, doc. 1442. (1767). 
66 AHU, Goiás, cx. 4, doc. 338. (1747). 
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dos Goyases e Cuyabá, em 29 de janeiro de 1748, respondia o Conselho Ultramarino a uma 

consulta do Rei D. João V: 

 

Se fazer presente o mesmo Concelho ser muito importante asserviço de S. Mag. e ao 

bem publico o regulamento dos novos Governos das Minas dos Goyaz e do Cuyabá, e 

as ponderações e providencias q a este respeito se lhes offerecem e vay a Consulta q se 

accuza67. 

 

Dada a importância das referidas regiões, tendo em vista o sucesso do 

estabelecimento da capitania das Geraes e objetivando o mesmo aprimoramento na direção 

destes últimos descobertos, em 1748 é ordenada a separação das minas goianas e matogrossenses 

da capitania de São Paulo, elevadas à condição de capitania de Goiás e do Mato Grosso, 

respectivamente, constituindo, deste modo, jurisdição e administração próprias. Estabelecidas 

institucionalmente por ordem régia, foram designados, no mesmo ano, os respectivos 

governadores e capitães generais, escolhidos entre as gentes da alta nobreza e fieis cumpridores 

dos reais serviços. A 26 de julho de 1748, El Rei de Portugal baixa um decreto nomeando o 

então governador de Pernambuco D. Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, para assumir o 

governo da nova capitania de Goiás: 

 

Tendo consideração as qualidades, merecimentos e serviços, que concorrem na pessoa 

de D. Marcos de Noronha, e aqui dará inteira satisfação a tudo o que lhe for 

encarregado: Hey por bem nomeallo Governador e Capitão General da Capitania do 

Goyás por tempo de tres annos. O Conselho Ultramarino o tenha assim entendido, e lhe 

mandará passar os despachos necessarios68. 

 

Solicitada a ajuda de custo para o traslado
69

 e após oitenta e cinco dias de penosa 

viagem, em oito de novembro de 1749, toma posse o Conde dos Arcos perante os membros da 

Câmara de Vila Boa da recém-fundada capitania (MORAES, 2005, p. 53). Diversos foram os 

obstáculos enfrentados com sua instalação, já que exigia uma estrutura mínima para seu 

adequado funcionamento. Ao encabeçar o governo de Goiás, Noronha percebeu serem enormes 

os gastos da administração, acentuados com o elevado número de arraiais e com as grandes 

distâncias entre os mesmos, o que significava despesas excessivas no que concernia à gerência e 

                                                
67 AHU, Goiás, cx. 5, doc. 349. (1748). 
68 AHU, Goiás, cx. 5, doc. 374. (1748). 
69 AHU, Goiás, cx. 5, doc. 377. (1748). 
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ao transporte. No tocante à organização militar Regular, qual seja a única companhia de Dragões 

ali existente, persistiam alguns antigos problemas e se apresentavam outros novos. 

Em carta datada de dois de janeiro de 1750, menos de dois meses após tomar posse 

de seu cargo, Noronha escreveu ao secretário de estado dos Negócios Estrangeiros, Marcos 

Antônio de Azevedo Coutinho, sobre um problema que persistia desde os tempos em que Goiás 

era ligado administrativamente a São Paulo: a falta de militares. Pouco tempo antes do Conde 

dos Arcos empossar o referido cargo, expediu o Tribunal do Conselho Ultramarino no dia 12 de 

agosto do mesmo ano uma provisão determinando que a companhia de Dragões que guarnecia o 

território goiano ficasse sob sua jurisdição, saindo, assim, do juízo paulista. Esta companhia se 

manteve com a mesma quantidade de oficiais e soldados, com um total de 44 praças, até 19 de 

agosto de 1749, quando por ordem de V. Mag.
de

 o Governador Gomes Fr.ª de Andrade, 

acrecentou a lotação desta comp.ª e a pos na de sincoenta e sinco praças
70

. À formação original 

acrescera-se nove soldados – totalizando 46 – e dois cabos de esquadra – alcançando, assim, um 

total de quatro: 11 praças a mais que a formação anterior. 

Comenta o Conde dos Arcos que, ainda assim, este número era deveras reduzido para 

o cumprimento das tantas diligências ordenadas pelo monarca, sendo necessária uma estratégia 

que o historiador Palacin (2001, p. 120) considerou “enxadrística” para um melhor 

aproveitamento do corpo da tropa com enfoque na economia e mobilidade. Para tanto, eram 

divididos visando o cumprimento de diversas funções. 

Entre os soldados fixos, isto é, que não podiam ser direcionados para outras 

atribuições, havia 39: seis de guarda para a defesa do contrato das entradas, oito nas intendências 

e comissárias da capitação, e, por fim, 24 destacados para a guarnição dos rios Claro e Pilões, 

que, juntamente com o capitão, alferes e furriel, evitavam a extração dos diamantes, soldados 

que nunca podem ser perdidos por não haver outros
71

. Ademais, ficavam apenas dois guardas na 

segurança da Intendência, onde se encontravam os cofres com o ouro da Majestade, local que 

exigia tantos soldados quanto houvessem por ser de vital interesse da Coroa; dois soldados para a 

proteção pessoal do governador, que por ser figura de maior importância na capitania necessitava 

mais homens para sua segurança; seis soldados e um cabo de esquadra retirados de outras 

diligências para a conduta dos quintos da Intendência do Tocantins – ao norte – para a vila; bem 

                                                
70 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 428. (1750). 
71 Idem. 
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como aqueles empregados na conduta deste ouro para o Rio de Janeiro, geralmente seis. O 

ouvidor, a quem deveria ser reservada uma guarda pessoal, acabava sendo prejudicado por não 

poder contar com nenhuma.  

Destarte, pode-se perceber que não era exagero da parte do governador em pedir 

alguma providência no que concernia ao número de praças que compunham o corpo dos Dragões 

em Goiás. Com tão reduzido efetivo, caso algum ficasse doente, inválido ou morresse, 

certamente seria grande a falta. Ressaltava Noronha que nas Geraes, as ditas companhias eram 

compostas por 75 praças, sendo que o oficialato contava com dois tenentes e dois alferes ao 

invés de um, como no caso dos Goyases. Em vista disso, considerava não ser: 

 

[...] menos necessario neste Governo, que a comp.ª se ponha nesta lotação e se lhe 

ponhas os mesmos officiaes, porque de outra sorte hé impossivel que S. Mag.de para ser 

bem servido, sendo tantas as guardas que devem fazer os soldados, e tão pequeno o 

numero delles que há para isto72. 
 

Em outras palavras, defendia o governador que a relação existente entre a vastidão 

territorial dos Goyases, o reduzido contingente dos Dragões e a grande quantidade de funções e 

diligências a serem cumpridas a mando do Rei, dificultava o sucesso do estabelecimento de uma 

força militar efetiva e coesa, por mais que fosse extremamente necessária para a regulação da 

vida social e proteção fiscal nos arraiais e vila da recém-criada capitania. 

Outrossim, pode-se também observar o caráter ainda inicial na consolidação da tropa 

Regular goiana em virtude do recebimento de alguns recursos essenciais para o cumprimento das 

funções dos soldados nos primórdios da instituição da capitania. Através de carta enviada ao Rei 

D. João V em 28 de dezembro de 1749, o mesmo Conde dos Arcos relatava que na ocasião da 

visita de Gomes Freire de Andrade à Vila Boa – oportunidade em que ampliara o corpo da tropa 

dos Dragões – deliberaram acerca da grande necessidade que havia de cavallos capazes pª 

poderem continuar os soldados Dragões o laboriozo trabalho que tem nesta Cap.
nia73

. Em tal 

conferência, estudaram o melhor meio de sanar esta carência, concluindo ser extremamente 

viável que o próprio Andrade expedisse uma ordem ao Rio Grande de São Pedro para que de lá 

fossem enviados 300 cavalos ao governo de Goiás.  

                                                
72 Idem. 
73 AHU, Goiás, cx. 5, doc. 425. (1749). 
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Deste número, 150 seriam deduzidos para servirem de montaria no Cuyabá, que 

como capitania recém-instituída também apresentava carências semelhantes, de modo que 

fossem auxiliados os dois governos com apenas uma medida, atenuando, assim, os gastos em 

matéria tão essencial. Sobre estes, diz D. Marcos que, em virtude de não haver a necessidade da 

compra dos cavalos, os custos à Real Fazenda seriam bastante reduzidos, limitados apenas à 

condução dos animais daquelas estâncias para o governo de Goiás – e posteriormente ao Cuyabá 

–, além dos referentes à compra de alguns campos com bons pastos não só pª refazerem os 

cavallos q aqui chegarem; mas tambem p.ª ficar servindo pª os cavalos da Comp.ª que guarnesse 

esta V.ª, porque o do que até agora se servirão hoje se acha quazi inutel, e dem.
to
 pouco 

prestimo
74

. Pelo que pudemos constatar nos mapas das receitas e despesas da capitania, os gastos 

com a compra de montarias para a tropa de 1ª linha eram realizados anualmente – não obstante a 

longevidade desses animais – importando à Provedoria quantias consideráveis
75

. De acordo com 

a documentação analisada, esta foi a primeira vez em que foi realizado um pedido desta ordem 

para a companhia dos Dragões, fator que explicita o levantamento ainda primordial de alguns 

recursos dos quais se valia a tropa. 

De todas as dificuldades encontradas neste percurso, acreditamos que as mais 

problemáticas diziam respeito aos elevados preços dos diversos gêneros necessários para o 

treinamento e as missões desempenhadas pelos soldados. As distâncias que separavam os centros 

populacionais goianos dos outros governos sugavam rapidamente os tênues recursos dos cofres 

daquela Provedoria, ouro levantado por meio dos altos impostos cobrados aos seus moradores. 

Em virtude dessas distâncias, se tornava dificultoso o abastecimento da capitania de Goiás, fator 

que aumentava sobremaneira os preços não só dos alimentos e outros víveres, como também das 

munições, armas, pólvoras e balas usadas pelos Dragões da Cavalaria. Sabe-se que em diversos 

casos o governo pagava estes altos valores para a compra de tais mantimentos, mas, muitas 

vezes, as quantidades não bastavam para o provimento necessário a qualquer expedição, 

justamente por não as haverem suficientes naquelas terras
76

. Só no ano de 1749, as tropas pagas 

dos Goyases haviam consumido uma quantia de 200 libras de pólvora, compradas ao valor de 

1$125 cada, totalizando a despesa de 225$000 aos cofres da Provedoria. Soma-se a estes gastos 

                                                
74 Idem. 
75 Mapas das receitas e despesas da capitania de Goiás: 1741-1770. 
76 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 430. (1750). 
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os referentes ao chumbo utilizado como munição em suas armas: 800 libras a 200 réis cada, 

resultando no valor de 360$000
77

. 

 

Tabela nº1: 

DESPESA MILITAR E POLÍTICA FEITA PELA FAZENDA REAL DA CAPITANIA DE 

GOIÁS NO ANO DE 1749. 

Despesa feita com as tropas pagas 36:608$880 

Despesa feita com o soldo do Governador 4:000$000 

Despesa feita com o ordenado do Secretário 480$000 

Despesa feita com o ordenado do Ouvidor
 

600$000 

Despesa feita por empréstimo ao Contratador 

dos Diamantes
 

20:000$000 

Com ordenado do Intendente e oficiais da 

Intendência de Vila Boa 

5:360$000 

Com ordenado do Intendente e oficiais da 

Intendência do Tocantins 

4:500$000 

Com o ordenado do Intendente e oficiais da 

Intendência dos rios Claro e Pilões 

3:900$000 

Com a despesa dos oficiais das Intendências 

comissárias de Meia Ponte, Crixás e 

Natividade 

1:200$000 

Com as despesas
 
ordinárias que se fazem pela 

Provedoria 

1:800$000 

Com as restituições da Capitania aos 

Eclesiásticos e mais pessoas a que se 

concedem  

798$000 

Com a despesa feita com a condução dos 1:266$630 

                                                
77 Idem. 
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quintos 

Com a despesa
 
feita com o aluguel das casas 

do Governador 

396$000 

Total de toda a despesa em cada ano 80:909$510 

 

Fonte: AHU, Goiás, cx. 6, doc. 430. (1750). 

 

D. Marcos de Noronha apontou tais dificuldades em mais de uma ocasião, todas elas 

denotando urgência na resolução de tão grandes obstáculos para a guarnição daquele território. 

Em carta datada de 16 de janeiro de 1750, oportunidade na qual remeteu a Marcos Antônio de 

Azevedo Coutinho – secretário de estado dos Negócios Estrangeiros – mapas acerca da situação 

militar, econômica e administrativa da capitania sob sua responsabilidade, explicou não haver 

em Goiás sobrecedente algum, tanto de armas, como de pólvora, ou Balla, e assim tambem de 

todas as mais monições necessarias, pª q.
al

q.
er

 occazião em que forem precizas
78

. Ressaltou que 

a necessidade de tais mantimentos era elevadíssima, pois eram frequentes os ataques do gentio 

naqueles sertões, tornando inevitáveis os encontros dos soldados com os guerreiros, fator que por 

si só explicava a imprescindibilidade de estarem sempre municiados de pólvora e bala para que 

pudessem se defender. 

Acerca da solicitada urgência, quase 11 meses depois, em consulta de dois de 

dezembro do mesmo ano, o Conselho Ultramarino expôs ao Rei de Portugal o resultado de seus 

esforços para averiguar a situação em questão. Neste documento, consta também uma 

reclamação do Conde dos Arcos no tocante às despesas da Provedoria da Real Fazenda, dizendo 

que estas ultrapassavam em muito seu rendimento, fator que impossibilitava o governo da 

capitania de Goiás de pagar a todos os filhos da folha
79

. Fato é que ao tomar posse do governo, 

Noronha verificou os exorbitantes gastos oriundos da administração dos Goyases, valores que 

representavam um grande déficit, pois enquanto os rendimentos anuais alcançavam 56:630$833, 

as despesas chegavam à casa dos 80:909$510, faltando uma quantia de 24:837$637 para cumprir 

o pagamento anual da folha dos funcionários. 

                                                
78 Idem. 
79 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 458. (1750). 
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Para a resolução da referida situação, determinou o Conselho Ultramarino que o 

governador e capitão general de Goiás declarasse exatamente o número de armas, a quantidade 

necessária de pólvora e balas, bem como o valor que faltava para o pagamento da folha dos 

funcionários, de modo que com estes dados pudesse dar a solução cabida. Tais informações 

foram remetidas ao Procurador da Fazenda, que considerou fosse provida tal capitania de armas 

e das munições precisas para o bom funcionamento de sua força militar.  

Segundo o oficial, no que dizia respeito aos barris de pólvora, não haveria nenhum 

gasto à Fazenda d’El Rei além do necessário para o transporte do reino ao Rio de Janeiro, pois o 

Cons.º tem muitas, a que se deve dar sahida antes que se destrua e esta e os mais materiais se 

podem remetter ao Governador do Rio, para que este os mande conduzir pella forma que julgar 

melhor e mais accommodada
80

. Destarte, seriam remetidas a quantia de 500 barris àquela 

localidade para serem depositados em seus armazéns, de modo que servissem de mantimentos 

para as outras regiões dos domínios portugueses na América. Ficariam lá guardados a espera da 

deliberação de Gomes Freire de Andrade, a quem seria ordenado decidisse com base nos valores 

próximos à necessidade do governo de Goiás, para ali enviar a quantidade escolhida.  

Em relação aos armamentos, seriam remetidos na mesma frota aqueles que o Rei D. 

João V possuía em seus armazéns. Consistia-se de 500 espingardas, que, de igual forma, 

deveriam ser repartidas pelo governador do Rio de Janeiro para as outras praças da terra brasilis 

segundo critérios pessoais. A maior preocupação do Procurador era, na verdade, com relação aos 

meios que faltavam à capitania para o suprimento das ordinárias despesas de sua folha. Como os 

cofres do reino não dispunham de recursos para auxiliá-la neste sentido, sugeriu que fosse 

concedida a D. Marcos de Noronha a permissão para inteirar a quantidade necessária para o 

pagamento da folha dos funcionários, podendo subtrair tais quantias do rendimento do quinto do 

ouro. No entanto, esta soma seria disponibilizada somente a título de empréstimo, a ser pago: 

 

[...] ou quando diminuão os gastos os emprestimos dos contrattadores, e os guardas dos 

diamantes do Rio Claro (o que se poderá vir a fazer a menos custo) ou quando cresca o 

rendim.to com o mayor numero de povoadores, menoz carestia dos generos, e augmento 

dos dizimos81. 

 

                                                
80 Idem. 
81 Idem. 
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Outrossim, para alcançar a redução destes gastos na administração da capitania, 

aconselhou, ainda, o investimento na descoberta de novos veios auríferos, recomendando que se 

desse aos garimpeiros o auxílio necessário para tais empreendimentos, pois, só assim, seria 

possível aumentar a receita disponível na região. Obviamente, tais medidas deveriam ser 

acompanhadas por outras, sendo que a principal, segundo o próprio Procurador, seria a mudança 

do método de cobrança para a do quinto, em virtude dos embaraços que o outro sistema, no 

período a capitação
82

, causava à vida econômica dos Goyases. 

É importante destacarmos, ainda, que para as altíssimas despesas da administração 

goiana contribuíam com uma significante parcela as vultosas quantias despendidas com as forças 

militares pagas na capitania. No ano de 1750, portanto, pouco após o estabelecimento da 

autonomia administrativa de Goiás, tais dispêndios representavam em torno de 45% do 

orçamento do governo. Em outras palavras, de um total de 80:909$510, gastos anualmente com 

os ordenados do governador, secretários, oficiais das Intendências, aluguel das casas usadas pela 

administração pública, empréstimos, dentre outros, cerca de 36:608$880 estavam destinados às 

despesas feitas com a manutenção das tropas pagas, incluindo-se nesta conta aquelas referentes 

aos praças da companhia dos Pedestres
83

. 

Nas minas e capitania goiana, os Pedestres, ou a companhia de Aventureiros, 

surgiram por volta de 1743, em virtude da grande necessidade de fazer frente aos ataques do 

gentio Cayapó, grupo indígena que assaltava os caminhos que ligavam aqueles sertões a outras 

capitanias brasileiras, principalmente a estrada de São Paulo. Da mesma forma que se faziam 

imprescindíveis à segurança daqueles que se deslocavam por estas regiões, havia um segundo 

destacamento que servia a sua Majestade nos distritos dos rios Claro e Pilões, locais onde, tão 

logo se tornou possível ocupar, fora devidamente cercado e protegido pela Coroa portuguesa. A 

companhia era dividida nestes dois grupos com vistas a proporcionar a cobertura militar das ditas 

regiões, locais onde se fazia necessária a presença de homens aptos e experimentados nos lides 

com os sertões. O primeiro destacamento – que cumpria diligências nos caminhos para São 

                                                
82 A capitação foi um sistema instituído pela Coroa portuguesa para diminuir os altíssimos níveis de contrabando nos 

territórios onde havia exploração aurífera. Foi instituído em 1736 no lugar do quinto, método que vigorava até então, 

se consistindo no recolhimento de uma quantia fixa baseada no número de escravos que o indivíduo possuísse. Em 

termos práticos, a capitação desagradou os garimpeiros e os poderosos locais não só de Goiás como também de 

Minas Gerais e do Mato Grosso, o que levou a frequentes reclamações em virtude de ser mais pesado do que o 

quinto, que já era considerado um imposto abusivo. A capitação foi abolida em 1752 devido a sua ineficácia e à 

diminuição da receita aurífera, cabendo à Coroa reestabelecer o método do quinto. 
83 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 430. (1750). 
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Paulo – contava com 20 soldados comandados por um alferes. O segundo, dos rios Claro e 

Pilões, somava 24 homens sob o comando de outro alferes. Cada um destes superiores recebia o 

equivalente a 15$000 por mês, sendo que os soldados venciam diariamente 167 réis e meio
84

. 

De igual forma pagos pela Coroa de Portugal, os “avultados” soldos destinados aos 

membros dos Dragões da Cavalaria foram motivo de grande indignação por parte de alguns 

governadores da capitania no decorrer do setecentos, a exemplo de Luís da Cunha Menezes 

(1778-1783), que em um bando de 1778 explicitou sua consternação, dizendo que em nenhum 

lugar da Europa havia praças com tamanho ordenado (PALACIN, 2001, p. 120-121). 

Considerando-se que os valores recebidos mensalmente pelos Dragões se mantiveram quase sem 

nenhuma alteração no decorrer do século XVIII, vejamos um trecho do mapa das despesas de 

1749
85

: 

 

Tabela nº 2: 

SOLDOS PAGOS AOS PRAÇAS DA COMPANHIA DE DRAGÕES DE GOIÁS EM 1750 

Capitão por mês 80$000 

Tenente por mês 60$000 

Alferes por mês 48$000 

Furriel por mês 24$000 

Tambor por dia  758 reis e ½ 

4 Cabos de Esquadra, cada um por dia 375 reis 

46 soldados, cada um por dia 335 reis e ½  

TOTAL 8:999$572 

 

Fonte: AHU, Goiás, cx. 6, doc. 430. (1750). 

 

Podemos perceber que dos 36:608$880 gastos com o contingente das tropas pagas 

nos Goyases, a quantia de 8:999$572, ou cerca de 24% do total, dizia respeito apenas as despesas 

feitas com os salários pagos à companhia de Dragões da Cavalaria.  

                                                
84 Idem. 
85 Idem. 
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Os altos valores seriam justificados por uma simples razão: o elevado custo de vida 

nos sertões goianos. Como vimos anteriormente, as distâncias e os obstáculos nas estradas que 

levavam àquelas terras aumentavam de maneira vertiginosa o valor agregado dos gêneros e 

artigos comercializáveis, se configurando como uma dificuldade constante na vida dos 

moradores, motivo de diversas reclamações por parte dos homens da administração. Tanto é que, 

segundo Palacin (2001, p. 121), D. José de Almeida, governador e capitão general durante os 

anos de 1772 a 1778, encontrou razões de sobra para o espanto inicial com os valores dos soldos 

pagos pelo governo aos oficiais goianos. No entanto, passado algum tempo na liderança da 

capitania, relatava que mesmo com tal retribuição, em região onde a vida era tão cara, os 

Dragões dificilmente conseguiriam se sustentar.  

É certo que devemos considerar os frequentes atrasos dos soldos como catalisador 

dessas dificuldades cotidianas, pois, como vimos, a compra a crédito era uma prática muito 

comum que, somada aos altos valores dos gêneros necessários, definiam a coerência da 

justificativa do governador. Comentando o caso de Minas Gerais, Cotta (2006, p. 46) acrescenta 

que, a priori, os soldos elevados se configuravam como um atrativo para a lotação das praças 

daqueles sertões, medida que também reduziria a probabilidade das possíveis deserções. 

Tendo isso em vista, ainda no início do primeiro governo da recém-estabelecida 

capitania, já havia reclamações de alguns oficiais alegando serem muito reduzidos os ordenados 

concedidos por aquela administração. Em 1751, o tenente e mestre de campo João de Abreu, o já 

citado Antônio Silveira e Mota e Antônio Francisco Barris – ambos ajudantes de tenente – 

remeteram ao governador D. Marcos de Noronha um requerimento no qual solicitavam vencer o 

mesmo soldo concedido aos oficiais de igual patente nas Minas Geraes, além de receber a ajuda 

de custo que constava na provisão de 20 de outubro de 1739, concedida a alguns membros do 

oficialato em razão de terem acompanhado o Conde de Sarzedas às minas goianas na ocasião de 

sua vinda no ano de 1736
86

. À época, Antônio Silveira e Mota, já ajudante de tenente, recebera 

600$000 de auxílio, sendo que o tenente Luiz Antônio de Sá Queiroga recebera 800$000 

(TELES, 1998, p. 85). Foi com base neste fato que os outros dois oficiais fundamentaram sua 

argumentação ante a necessidade do cumprimento deste “direito”. 

Após ponderar acerca da referida petição, Noronha remeteu, em 23 de dezembro 

daquele ano, uma carta ao então Rei D. José I com seu posicionamento sobre a delicada situação. 

                                                
86 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 496. (1751). 
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Sabe-se que em dois de agosto de 1748, o monarca ordenara que os mesmos oficiais de ordens 

que assistiam ao governador de São Paulo servissem na capitania goiana, fazendo com que estes 

se dirigissem a esta região com a premissa de que venceriam o mesmo soldo pago aos oficiais de 

sua graduação nas Geraes. Tal condição, ao que parece, não estava sendo cumprida, motivo pelo 

qual os ditos oficiais apresentaram sua indignação ao governador de Goiás, que tomou partido de 

sua petição. Segundo Noronha, além do fato de servirem em um posto de igual patente ao da 

capitania mineira, portanto, com as mesmas incumbências e privilégios, no Mato Grosso os 

mesmos oficiais recebiam a remuneração competente, restando aos Goyases a incontestável falta 

na execução destas medidas. 

De acordo com o governador, enquanto nas Geraes um tenente e mestre de campo 

vencia 80$000 mensalmente, em Goiás recebia metade desta quantia: 40$000. No caso dos 

ajudantes de mestre de campo, na primeira capitania eram pagos 60$000 por mês, sendo que na 

última, o soldo chegava a 40% de seu valor, pois não se pagava mais que 16$000 por seus 

serviços. Noronha considerava isso injusto, pois não deveriam ser tratados como oficiais de 

condição inferior não só a respeyto dos officiaes dos mais governos; mas ainda aos deste, 

porque todos os de que se compoem a Companhia de Dragões até os proprios soldados dela 

vencem igual soldo ao que se custuma pagar nas M.
as

 Geraes
87

. Prosseguia defendendo que os 

Dragões das Geraes ainda gozavam de certa comodidade no tocante ao soldo percebido 

mensalmente, pois naquelas terras o preço dos gêneros era reduzido em comparação aos de 

Goiás, que, conforme asseverava, chegavam a ser 300% mais elevados em virtude das incríveis 

distâncias dos centros decisórios dos domínios d’além-mar. Outrossim, atestava o Conselho 

Ultramarino – em documento anexo à carta de Noronha – ser digna da comiseração d’El Rei a 

concessão da ajuda de custo, por terem percorrido jornada de mais de 300 léguas de São Paulo 

àquela capitania com suas economias pessoais, tudo em observância à lealdade que deviam ao 

seu suserano e em prol dos interesses da Real Coroa portuguesa
88

. 

Ademais, sabemos que os gastos referentes à ajuda de custo paga aos soldados que 

faziam o transporte dos quintos reais contribuía, em muito, com as avultadas despesas militares 

em Goiás. Como citado anteriormente, os quintos eram, na grande maioria das vezes, conduzidos 

por um pequeno contingente de soldados da companhia dos Dragões, geralmente seis praças bem 

                                                
87 Idem. 
88 Idem. 
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armados que iam com suas despesas pagas pelo Erário Real. Algumas preocupações permeavam 

a execução de tais funções para os governantes das minas e da capitania goiana. Não obstante o 

reduzido número de soldados, os valores com tal matéria eram muito elevados. Além disso, 

havia problemas a serem enfrentados nos extensos caminhos que levavam às Minas Gerais ou ao 

Rio de Janeiro. 

Em carta de 22 de abril de 1744, Sebastião Mendes de Carvalho, o então intendente 

das minas, escreveu a El Rei D. João V informando-lhe o pedido da ajuda de custo por parte do 

furriel
89

 dos Dragões Antônio Miranda Jordão, para escoltar a conduta dos quintos e fazer delles 

entrega nas minas geraes, no valor de trinta e duas outavas de ouro
90

. Ora, o valor de uma 

oitava de ouro (aproximadamente 3,584 gramas) equivalia, em média, a 1$500 réis
91

. Conforme 

citamos anteriormente, o soldo mensal de um furriel pertencente a uma companhia de Dragões 

nos Goyases era de 24$000, portanto, cerca de 16 oitavas de ouro, metade do valor requerido 

pelo militar. Deste modo, em uma viagem de poucos meses o militar recebia o equivalente ao 

dobro de seu soldo para o custeio dos eventuais gastos. Segundo o remetente, a elevada despesa 

era justificável em vista da grande distância entre as duas regiões, o que, supunha, eliminava 

qualquer dúvida ou acusação de ilegalidade por parte do referido praça. 

A preocupação com o transporte dos reais quintos tinha fundamento. Para arrecadar o 

ouro devidamente, a Coroa sempre teve que lidar com a perspicácia de mineiros ávidos pela 

posse do metal, pois os descaminhos se davam pelas mais diversas maneiras. No ano de 1752, D. 

Marcos de Noronha informa por meio de um ofício a Diogo Mendonça Corte Real, então 

secretário de estado da Marinha e Ultramar, acerca de denúncia recebida sobre um plano de 

assalto do dinheiro dos quintos. A conduta era composta por dois soldados Dragões e mais 

quatro do Paiz – leia-se Ordenanças –, que faziam-na repetidos anos para a Provedoria da 

                                                
89 Oficial inferior das cavalarias de 1ª e 2ª linha, responsável pelas forragens e trato dos cavalos. Hierarquicamente, 

se encontra abaixo dos Alferes e acima dos cabos de esquadra na posição de comando. 
90 AHU, Goiás, cx. 3, doc. 234. (1744). 
91 Silva e Souza relata que até o estabelecimento das casas de fundição de Vila Boa e São Felix (1752 e 1754, 

respectivamente), a oitava do ouro em Goiás valia em média 1$500, sendo que, posteriormente, fora fixada em 
1$200. Alencastre em seus Anais da Província explica que cada oitava de ouro em pó correspondia a 1$200, e o ouro 

quintado, 1$500. Tratando do caso brasileiro, Antônio Luís Monteiro da Costa diz, entretanto, que o valor era de 

mais ou menos 1$600. Consideramos a posição dos primeiros mais conveniente, por abordarem especificamente o 

caso goiano. Cf. ALENCASTRE, José Maria Pereira de. Anais da Província de Goiás. (1ª. Ed.: 1863). Goiânia: 

SUDECO/Governo de Goiás/SEPLAN, 1979. p. 51; TELES, José Mendonça. Vida e obra de Silva e Souza. Coleção 

documentos. Goiânia: Editora UFG, 1998. p. 88; COSTA, Antônio Luís Monteiro da. A idade (literalmente) de ouro 

da moeda brasileira. Disponível em: http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,oi1170197-ei6607,00.html Acesso 

em: 19/04/2012. 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,oi1170197-ei6607,00.html
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Fazenda Real do Rio de Janeiro, de cujos portos saíam os navios que atravessavam o Atlântico 

levando o quinto coletado no Brasil para o reino de Portugal: 

 

Havendo cegado esta conducta ao Ar.al da Meya Ponte, distante desta V.ª trinta e duas 

legoas aonde se achava em correyção o Ouvidor desta comarca Agostinho Luis Ribeyro 

V.ra recebeo hum avizo q me participou logo que na Ribeyra do Paraná, se estava 

preparando hum corpo de foragidos, que se compunha de mais de trinta homens brancos 

huns do Paracatu, e outros criminozos, que havião fogido das cadeas das Minnas g.z, os 

quais vinhão determinados a atacarem nestes certoens a guarda dos quintos; e roubarem 

todo o ouro que fosse na mesma conducção92. 
 

Preocupado, prossegue o Conde dos Arcos explicando que tão logo fora recebida a 

notícia, já despachara as devidas providências para evitar tal fatalidade. Mandou suspender a 

marcha da tropa, reforçando-a com a presença do capitão, alferes e mais oito soldados da 

companhia dos Dragões, além de 30 do Paiz, para que juntos pudessem fazer resistência aos 

assaltantes caso a denúncia fosse verídica. Verdadeira ou não, a possibilidade de perder tamanha 

quantidade do ouro pertencente à Sua Majestade estava fora de cogitação, nem que para sua 

proteção fossem despendidos inúmeros recursos da Provedoria. No fim das contas, relata o 

governador que durante o percurso não ocorreu qualquer investida inimiga, entretanto, tais 

medidas repercutiram em gastos para a Real Fazenda no altíssimo valor de 446 oitavas de ouro. 

Por isso, pediu ao soberano que levasse em consideração o justo motivo que houve para 

semelhante despesa
93

. Não obstante grandes os dispêndios, tais diligências eram extremamente 

necessárias para a sobrevivência tributária do reino de Portugal, e só poderiam ser cumpridas por 

aqueles que recebessem a devida instrução militar para a defesa de seus interesses econômicos. 

Apesar do receio das investidas contra o tesouro d’El Rei, nos tempos do Antigo 

Regime o monarca era considerado representante de Deus na terra, sendo a figura suprema dos 

Estados Nacionais. Ora, tal imaginário permeava a vida cotidiana de todos aqueles considerados 

vassalos de Sua Majestade, fossem do reino ou dos domínios do ultramar, o que, por si só, 

deveria impor certos freios às ações contrárias ou prejudiciais ao Poder Real. De acordo com as 

Ordenações Filipinas, o quinto era um mecanismo oriundo do direito que o Rei tinha sobre o 

subsolo de seus domínios, sendo que, como possuidor das terras, cedia aos súditos o direito de 

explorá-las com a condição de que a quinta parte do metal extraído e fundido lhe fosse 

                                                
92 AHU, Goiás, cx. 7, doc. 501. (1751). 
93 Idem. 



 

 68 

remetida
94

. Portanto, qualquer prática adversa a essas disposições seria enquadrada como crime 

de lesa-majestade, por ferir os direitos do monarca português estabelecidos na legislação. As 

Ordenações definem lesa-majestade como: 

 

[...] traição comettida contra a pessoa do Rey, ou seu Real Stado, que he tão grave e 

abominavel crime, e que os antigos Sabedores tanto estranharão, que o comparavão à 

leprá; porque assi como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais se poder 

curar, e empece ainda aos descendentes de quem a tem, e aos que com elle conversão, 

pelo que he apartado da communicação da gente: assi o erro da traição condena o que a 

commette e empece e infama os que de sua linha descendem, posto que não tenhão 

culpa95. 
 

Os condenados por praticarem tais crimes seriam punidos com execução pública, 

além de terem seus bens confiscados pela Coroa portuguesa, e de sua família ser condenada à 

infâmia
96

. Ademais, práticas muito correntes como a do contrabando – reflexo dos altos impostos 

cobrados – também eram enquadradas nessa categoria. 

A presença de uma companhia de Dragões nos Goyases, como as tropas de 1ª linha 

de outras capitanias, trazia consigo a necessidade de uma estrutura que comportasse seus praças, 

dando-lhes o devido e imprescindível alojamento. Quando do seu estabelecimento inicial, não 

havia um edifício que lhes servisse propriamente de quartel. A princípio, foram alojados em um 

conjunto de residências adaptadas no Largo do futuro Chafariz e da Casa de Câmara e Cadeia, 

em Vila Boa, que eram alugadas justamente com o propósito de aquartelar as tropas. 

Logicamente, com o passar dos anos tal situação se tornou inconveniente – em diversos sentidos 

–, sendo preciso ao governo reconhecer a premência de melhores acomodações e da manutenção 

de edifícios que não carecessem de despesas extraordinárias. 

Da mesma forma como acontecia na capitania de Minas Gerais
97

, a quantia referente 

ao sustento mensal dos Dragões nas ditas casas não vinha dos cofres do governo, e sim, do bolso 

dos próprios moradores de Vila Boa, que deviam mantê-los nestas habitações através do 

pagamento obrigatório de boletos emitidos pela Câmara Municipal daquela localidade. A análise 

                                                
94  Ordenações Filipinas, Livro II Título 26 – Dos Direitos Reais. Disponível na íntegra em: 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2p440.htm Data de acesso: 02/04/2012. 
95  Ordenações Filipinas, Livro V Título 6 – Do crime de Lesa Majestade. Disponível na íntegra em: 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1153.htm Data de acesso: 02/04/2012. 
96  Privação dos culpados da consideração do Poder Régio português, bem como da própria sociedade, caindo, 

portanto, em desonra. 
97 Cotta (2006, p. 48) explica que, a princípio, os soldados Dragões eram aboletados, gozando de favores como 

moradia e alimentação, tudo pago pelos moradores das povoações. 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2p440.htm
http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1153.htm
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da documentação concernente ao tema nos dá ideia da insatisfação popular acerca do assunto em 

questão, pois aos quatro anos de permanência dos soldados Dragões naquelas terras, os 

moradores já asseveravam, enfastiados, seu intenso descontentamento, passando a expressar esta 

indignação por meio de cartas enviadas ao concelho, fator que contribuiu para o início de um 

longo processo que culminou na criação dos primeiros quarteis em Goiás. Pode-se ter, ainda, a 

noção de que a consternação fazia parte da vida cotidiana dos moradores da vila, datando bem 

antes da realização do abaixo assinado que em seguida analisaremos. Sabe-se que além da 

moradia, os Dragões também recebiam alimentação diária concedida pelos proprietários das 

casas, benefícios custeados pelos esforços da população. 

Em oito de abril de 1741, os oficiais do concelho de Vila Boa enviaram uma carta a 

D. João V explicando a situação de descontentamento de seus habitantes no tocante ao sustento 

dos soldados da companhia. Explicitaram, ainda, seu posicionamento favorável à anulação de tal 

imposto – solicitada pelo povo – de maneira a acabar com aquelas vexaçoens que tanto pesavam 

ao bolso dos vassalos daquelas terras
98

. Neste mesmo documento, anexaram a carta da população 

vilaboense onde constam os motivos alegados, bem como suas argumentações e petições, 

enviando, ainda, a transcrição da defesa elaborada pelos soldados da tropa de 1ª linha dos 

Goyases. 

Como vimos anteriormente, ao servir uma companhia Regular paga em qualquer 

localidade dos domínios portugueses na América, seus soldados e oficiais passavam a contar 

com uma série de direitos e privilégios concedidos pela Real Coroa. Em Goiás não era diferente. 

Aos Dragões cabiam além do armamento, fardamento, soldo e cavalos, indispensáveis para o 

exercício de suas funções, o recebimento de uma quarta de farinha, de assistência hospitalar, da 

alimentação e do local para aquartelamento, neste caso, pagos pelos moradores da vila. Diziam 

estes que não conseguiam sustentar àqueles que, com todos estes benefícios, podiam sustentar a 

própria população, pois se vê claram.
te
 dos muitos negros que posuhem, e vestidos super finos de 

que uzam, fora m.
tos

 mais gastos, que não he desente referillos, e juntamente os grandes 

empenhos, que ha p.ª ocupar as praças vagas
99

. O discurso era que muitos dos soldados 

possuíam negros que trabalhavam em faisqueiras, no comércio e em outros negócios, o que 

                                                
98 AHU, Goiás, cx. 2, doc. 141. (1741). 
99 Idem. 
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aumentava sobremaneira a riqueza desses homens, fora o lucro que advinha de sua praça, pois 

ganhavam mais do que um capitão de cavalos no reino
100

. 

Outrossim, um elemento considerado agravante era a cobrança arbitrária da referida 

“contribuição”, o que a transformava, evidentemente, em uma obrigação do povo. Defendiam 

que os exorbitantes soldos pagos mensalmente, bem como os diversos privilégios, permitiam aos 

soldados Dragões uma elevada condição social e financeira, o que, em sua essência, tornava sem 

sentido seu sustento com quantias incompatíveis com a condição financeira daqueles que viviam 

em Vila Boa. Em nome dos moradores, a Câmara chegou a alegar serem tão grandes os 

privilégios oriundos de suas patentes, que havia pessoas servindo sem soldo, como o caso de 

hum official dos Ferreyro, [que] largou o officio, e asentou praça sem vencer soldo, e esta 

servindo de graça, com farda a sua custa somente p.ª preferir quando ouver praça vaga, e 

ganhando duas e tres oitavas de ouro por dia quando travalhava
101

. Em contrapartida, os 

Dragões reclamavam que mal podiam se sustentar com o soldo percebido mensalmente, em vista 

dos elevados preços dos gêneros na capitania; sem contar os diversos casos em que os recebiam 

atrasados, fator considerado deveras prejudicial ao sustento, já que desta forma acabavam tendo 

que abrir “contas” nos mercados locais e, assim, grande parte do soldo recebido ia parar nas 

mãos dos comerciantes.  

Note-se, então, que a questão dos soldos era motivo de reclamação tanto por parte 

dos soldados da companhia – que diziam ser pouco ante as inúmeras despesas e à carestia em 

Goiás –, quanto por parte dos próprios moradores da vila, que alegavam serem demasiado altos, 

mais do que suficientes para o sustento dos praças. Fato é que ambos os grupos se viam 

prejudicados e consideravam sua posição merecedora da atenção d’El Rei, e por isso cada qual 

expunha sua insatisfação através do concelho, disputando o apoio dos camaristas em face 

daquilo que consideravam injusto. O jogo de discursos entre os grupos políticos era uma 

constante na vida cotidiana goiana, sendo mesmo inerente à lógica societária do Antigo Regime. 

Em vista dos acontecimentos, pediam os vilaboenses por meio daquela Câmara 

Municipal que o Rei se apiedasse de sua situação, permitindo que o juiz do concelho se 

abstivesse de distribuir o dito castigo. Levantada esta única exigência, prosseguiram explicando 

as dificuldades advindas com tal despesa, acrescentando que, em caso de se verem anuladas suas 

                                                
100 AHU, Goiás, cx. 3, doc. 218. (1743). 
101 Idem. Grifo nosso. 
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demandas, seriam obrigados a abandonar a vila, seguindo, assim, desterrados pelas vastos sertões 

da colônia. É interessante ressaltar a força do discurso utilizado para a defesa de seus interesses, 

dialogando frequentemente não só com os homens da república que compunham a Câmara, 

como também com os próprios funcionários régios, vias diretas de acesso ao Rei. 

Intentando forçar a decisão em seu favor, os habitantes da vila asseveravam que caso 

o abandono fosse inevitável, seria a Real Fazenda a principal prejudicada, pois teria que arcar 

com as perdas oriundas do não pagamento dos impostos e, consequentemente, da redução dos 

valores arrecadados com a capitação. Segundo os próprios moradores, essa situação já estava 

acontecendo, com a saída de muitos indivíduos em busca de terras onde não fossem tão 

explorados como em Vila Boa. Mal sabiam que o cenário era pior na comarca do norte. 

Enquanto na região sul a taxa cobrada era de quatro oitavas e três quartos – em virtude de sua 

produção ser equiparada a das Geraes – e, nas minas de Crixás, de seis oitavas e um quarto – 

justificada pelos elevados rendimentos –, nas minas do Tocantins o imposto era muito mais 

pesado: por serem consideradas ainda mais ricas que as outras regiões, arcavam com uma taxa de 

sete oitavas e três quartos referente ao imposto da capitação (PALACIN, 2001, p. 53).  

Na carta que ora analisamos, o povo de Vila Boa defendia que o problema não se 

limitava à despesa que tinham com o sustento dos praças, mas, igualmente, as descomposturas 

que delles recebião sendo tudo isto o motivo principal
102

. Em outras palavras, queriam deixar 

claro o quão reduzidos eram os atrativos que os prendiam àquelas minas, se comparados aos 

muitos dissabores. Clamavam, então, providências do Poder Real português, já que além das 

elevadas quantias gastas com os quintos, entradas e dízimos, afirmavam padecer com as despesas 

e com as repreensões dos Dragões, fora a obrigação de uma arroba de ouro paga a um 

sertanista
103

 para financiar a própria defesa contra as incursões dos índios Caiapó: e estes 

                                                
102 AHU, Goiás, cx. 2, doc. 141. (1741). 
103 Expedição chefiada por Antônio Pires de Campos, contratado pela Coroa no início da década de 1740 para dar 

fim ao problema representado pelos Caiapó do Sul, grupo que assaltava os caminhos que ligavam Goiás às outras 

capitanias, principalmente São Paulo. Com 500 índios Bororo sob seu comando – todos trazidos do Cuyabá – o 
sertanista empreendeu uma campanha que durou até meados de 1751, quando foi mortalmente ferido pelos índios. 

Durante o período, os habitantes de Vila Boa deveriam concorrer com uma arroba de ouro para auxiliar nas despesas 

do coronel. Após o ocorrido, seu irmão Manuel de Campos Bicudo encabeçou a missão como maneira de sanar as 

dívidas do falecido para com a  oroa. O “problema”  aiapó só teria fim em 1780, quando durante o governo de Luís 

da Cunha Menezes as negociações deram frutos, o que acarretou no descimento dos índios para o aldeamento de 

Maria I. Sobre o tema, Cf. ATAÍDES, J. M. de. Sob o signo da violência: colonizadores e Kayapó do Sul no Brasil 

Central. Goiânia: Ed. da UCG, 1998; MARTINI, D. M. Na Trilha dos Bororo: Um Histórico das Relações com os 

Paulistas. In: ENCONTRO DE PESQUISA DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, 2008, Campinas. Anais do I 
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soldados servem som.
te
 de comquistarnos, porque em tudo, e por tudo, querem preferir, e 

augmentarem com o nosso damno
104

. 

No início do ano anterior, em 1740, os oficiais da Câmara haviam decidido 

suspender os boletos, em acordo com uma ordem enviada pelo monarca português após avaliar a 

referida situação. No entanto, relataram os moradores da vila que sabiam que os soldados 

estavam insistindo no direito de receber os mesmos, sendo que devido à tamanha obstinação, por 

duas vezes os camaristas quase cederam, motivo que levou a população à coleta de assinaturas 

para o envio do abaixo-assinado em questão.  

Por sua vez, em virtude da anulação do repasse dos boletos, os soldados Dragões 

enviaram novamente suas reclamações ao concelho, desta vez em fevereiro de 1743, transcritas 

pelos oficiais camaristas e anexadas ao presente documento. Expunham as dificuldades oriundas 

da ausência deste tributo, pois além de não possuírem quarteis para se recolherem, diziam que o 

soldo mal dava para se alimentarem, quanto mais para o pagamento do aluguel das casas, sem 

contar outras despesas básicas. Pediam, deste modo, que lhes fosse concedida novamente a graça 

dos boletos, ou que a eles fossem entregues quarteis suficientes p.ª a sua asiztencia
105

. Conforme 

consta no documento, os camaristas deram pouca razão aos praças da companhia, principalmente 

por não apresentarem nenhuma ordem expressa do Rei que desse o aval a este requerimento. 

Em 15 de abril daquele ano de 1743, o concelho de Vila Boa solicitou ao Rei o fim 

definitivo do imposto de aboletagem dos soldados, pois, mesmo com a resolução emitida em 27 

de fevereiro de 1742, cujo conteúdo se resumia ao fim destas cobranças – exceto quando fossem 

extremamente necessárias e, neste caso, não poderiam dar os patroens das casas mais do que 

estava previsto no regimento das ordenanças militares –, a situação continuou exatamente como 

antes, fato que levava a constantes reclamações. Explicaram os oficiais da Câmara que os 

soldados exigiam caza, cama, agoa, lenha, sal e candea; e já dizem que de obrigacão se lhe deve 

dar de comer, ou quarteis
106

, e que eles, como representantes do povo, nada poderiam fazer para 

resolver a querela. Nos períodos em que se abstiveram de conceder os boletos aos soldados, foi 

necessário que os próprios moradores voltassem a lhes dar abrigo, sendo que a maioria residia 

em casas que mal davam para comportar a própria família, que diria de um ou mais soldados da 

                                                                                                                                                        
Encontro de Pesquisa de Graduação em História. Disponível em: 

www.ifch.unicamp.br/graduacao/anais/daniel_martini.pdf  Acesso em: 04/10/2010. 
104 AHU, Goiás, cx. 2, doc. 141. (1741). 
105 Idem. 
106 AHU, Goiás, cx. 3, doc. 218. (1743). 

http://www.ifch.unicamp.br/graduacao/anais/daniel_martini.pdf
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companhia paga de Vila Boa. Note-se, a partir daí, a grande influência que os militares de 1ª 

linha tinham sobre a sociedade goiana no setecentos, justamente por serem agentes de um poder 

coercitivo considerado indispensável pela Coroa portuguesa. 

Não convencidos da necessidade de mandarem os boletos, deixaram de expedi-los 

nos meses de janeiro e fevereiro de 1743, sendo que, em resposta a esta atitude, a pressão dos 

soldados ao concelho se intensificara novamente. O receio de sofrerem alguma repreenda por 

parte do governador de São Paulo – fato que já tinha ocorrido anteriormente – fez com que os 

camaristas remetessem ao tenente comandante da companhia de Dragões uma carta na qual 

explicavam os motivos da citada medida, e, em anexo, enviaram a resolução expedida pelo 

monarca na qual constava o aval para sua adoção. Esclareceram, ainda, que haviam solicitado 

uma lista com os nomes dos praças que estivessem mais necessitados das quantias advindas do 

imposto de aboletamento, de modo que pudessem lhes remeter o dito auxílio. Não os auxiliaram, 

todavia, em virtude da resposta dada pelo tenente, a qual infelizmente não consta na 

documentação analisada. Segundo os membros da Câmara Municipal, os moradores lhes 

pediram para anexar tal carta, com o objetivo de que o posicionamento dos Dragões chegasse ao 

conhecimento de D. João V. 

Para sustentar a postura favorável à causa do povo de Vila Boa, os camaristas 

relataram uma situação ocorrida no governo de D. Pedro II, pai de D. João V, na qual a 

população da cidade de Braga fora castigada em virtude de uma desobediência feita ao 

Arcebispo daquela localidade. A punição fora justamente a obrigatoriedade de sustentar algumas 

tropas através do sistema de aboletamento por tempo determinado, o que, na perspectiva dos 

oficiais da Câmara, colocava os moradores da vila goiana em condições de grande mazela, pois 

deviam pagar os referidos boletos sem justa causa, por um tempo muito superior ao dos 

habitantes daquela cidade. Não estavam sendo punidos, eram obedientes e leais à contribuição 

dos donativos da Coroa, pagavam por sua defesa ante o gentio Cayapó, além de terem que 

despender mais de três arrobas de ouro para a necessária reforma da Igreja Matriz de Vila Boa, 

que já apresentava sinais de ruína nos anos em questão
107

. Ademais, de acordo com o sistema 

tributário português, estavam sujeitos ao desembolso de multa no valor de dez por cento de sua 

produção, referente ao atraso dos pagamentos da capitação. Portanto, os membros do concelho 

clamavam a piedade de Sua Majestade para com vassalos tão leais, de modo que fossem 

                                                
107 Idem. 
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levantadas as referidas vexaçoens que só serviam para empobrecê-los, em detrimento do 

enriquecimento dos soldados da companhia de Dragões. 

Percebe-se que o processo de reinvindicação pela suspensão do sistema de 

aboletamento foi o motor propulsor para a criação do quartel de Vila Boa alguns anos depois. 

Em 1742, período no qual ainda vigorava uma grande tensão entre Dragões e os habitantes da 

vila, os oficiais do concelho contataram o Rei em matéria sobre a solicitação do pagamento dos 

alugueis das casas para Antônio Pereira do Lago, seu proprietário. Haja vista que em 

determinado ponto da querela, nem os soldados da companhia e nem os moradores estavam 

obrigados a custear o valor referente ao tempo de permanência da tropa nas residências alugadas, 

receou o dono ser lesado em seus rendimentos, cobrando, assim, alguma medida para sanar tal 

problema. Por isso, escreveu ao Provedor da Fazenda Real da capitania para que ele retirasse do 

Erário d’El Rei a quantia necessária para o pagamento dos ditos alugueis
108

. 

Em 20 de dezembro de 1749, o primeiro governador e capitão general de Goiás, D. 

Marcos de Noronha, escreveu à D. João V respondendo à provisão sobre o pedido feito pelo 

capitão dos Dragões, Antônio de Sá Pereira, acerca do pagamento dos aluguéis das casas que 

serviam de quartel para os soldados e, requerendo, ainda, a compra das mesmas. A proposta era 

que a Real Fazenda despendesse uma quantia necessária para mandar fabricar huns quarteis em 

situaçam conveniente com todas as comodidades, precizas para hum aquartellamento regular do 

numero dos soldados e officiaes da companhia daquella guarniçam
109

. Reclamava o oficial que 

os edifícios destinados à acomodação dos praças eram bastante limitados, principalmente por 

terem sido adaptados de residências comuns, não comportando, assim, o contingente de soldados 

e o elevado número de apetrechos e equipamentos dos mesmos. Segundo Pereira, as casas: 

 

[...] mal davam lugar a pernoutarem nellas sem comodo para todos se aquartellarem 

juntos vinha sendo suas moradas nam havendo comodo para se arecadarem as 

moniçoens e armamento, nem cavallaria para se recolherem os cavallos, ou cozinha e 

finalmente andando os soldados devididos pela Vila cada hum com sua morada de que 

se seguia alem dos desturbios e incomodos dos moradores, a falta da promptidam para o 

Real serviço e pouca disciplina, e regularidade, que se nam podia com elles praticar sem 
a sivirem juntos em quartel separado dos payzanos110. 

 

                                                
108 AHU, Goiás, cx. 2, doc. 170. (1742). 
109 AHU, Goiás, cx. 5, doc. 421. (1749). 
110 Idem. 



 

 75 

Podemos observar que devido à problemática da falta de espaço nas casas alugadas 

que serviam como quartel, anos depois do fim do imposto de aboletamento muitos soldados 

ainda estavam sendo abrigados nas casas dos civis, o que atrapalhava a boa execução das 

atribuições da tropa, visto que se encontravam longe das ordens de seus oficiais, fator prejudicial 

a prontidão da realização dos serviços para os quais eram pagos. Além disso, segundo o capitão, 

tal situação era bastante incômoda aos moradores, não só pela invasão de privacidade e os gastos 

com o sustento alheio, como também pela falta de organização deste corpo regulado. Os aluguéis 

do “quartel” eram constantemente atrasados, motivo pelo qual Pereira solicitou o pagamento dos 

mesmos para o dono das casas, demandando, se possível, a compra das construções para que as 

mesmas não implicassem em gastos excessivos ao Erário Real. 

Assim, ainda no governo do Conde dos Arcos, autorizou-se a compra das moradias, 

medida que trouxe o desfecho a um processo que levou anos e muita tinta, tantas foram as 

reclamações enviadas ao concelho de Vila Boa. Provavelmente, tais imóveis foram adquiridos a 

elevados preços, tendo em vista que as despesas com os próprios aluguéis alcançavam o valor de 

378$000 anualmente
111

. Houve também o dispêndio de recursos destinados ao pagamento destes 

alugueis ao proprietário pelo período de um ano, prazo para os tão necessários procedimentos de 

adaptação e reformas daqueles precários edifícios. 

A presença da companhia de Dragões nas minas de Goiás foi um dos marcos do 

processo de instituição da ordem e da autoridade, que, juntamente com a organização de uma 

estrutura administrativa mais sólida, aos poucos trazia os ares da civilização portuguesa nas 

terras do coração do Brasil. Todavia, o fato de se concentrarem principalmente em Vila Boa e na 

região dos rios Claro e Pilões, em acordo com as competências a eles atribuídas, fazia com que 

as demais povoações goianas fossem prejudicadas. Ora, o reduzido efetivo da tropa de 1ª linha 

dos Goyases não poderia dar o amparo preciso aos tantos arraiais da capitania; a simples 

matemática explicitava a impossibilidade de tentar tapar o sol com uma peneira: mesmo que 

fossem igualmente divididos, de pouco adiantaria dois ou três soldados em cada distrito.  

No âmbito militar, quais eram as reais diferenças entre os tempos em que 

Bartolomeu Bueno detinha tais poderes, e aqueles em que a função primordial de estabelecer a 

ordem passou às mãos dos Dragões d’El Rei? Na vila, vimos que a companhia conquistou seu 

espaço aos poucos, tanto através de esforços de negociação com a população vilaboense e seus 

                                                
111 AHU, Goiás, cx. 6, doc. 430. (1750). 
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representantes perante o monarca, quanto por meio de medidas de imposição da força, em nome 

de uma suposta ordem que se intentava construir. Entretanto, tais ações pouco alcançavam a 

maior parte dos arraiais e povoações das minas goianas, que em virtude da falta de militares e da 

presença ainda débil das estruturas governamentais, estavam praticamente à mercê dos 

poderosos locais, insensíveis à coerção militar que defendia os interesses da Coroa.  

Ademais, apesar de desempenharem o papel de polícia nos sertões da América 

portuguesa, com suas execuções resumidas em dois eixos: a manutenção da ordem e a 

arrecadação dos impostos, os Dragões da Cavalaria tinham, em essência, a missão de impor o 

poder da Coroa de Portugal sobre os poderosos locais (COTTA, 2006, p. 46), com quem não 

raras vezes travavam embates de interesses. Eis, segundo a ótica da Coroa, a função primordial 

das tropas Regulares e burocráticas do Antigo Regime, que, por estarem diretamente vinculadas 

ao Estado, sendo pagas para o desempenho exclusivo das funções militares, se caracterizavam 

como instrumentos de coerção e de manutenção territorial indispensáveis nos domínios do 

ultramar (SILVA, 2001, p. 44). 

Portanto, é coerente que as áreas de atuação dos Dragões em Goiás se limitassem às 

mais importantes povoações da época – Vila Boa e Meia Ponte –, por se constituírem em centros 

decisórios e de disputas de poder local. Outrossim, como uma das tarefas mais importantes nas 

áreas mineiras era a do controle fiscal – sendo por isso atribuídas à referida tropa paga – deviam 

policiar com extremo cuidado os distritos diamantinos, para que em caso de confirmação das 

suspeitas régias – no tocante à presença das pedras – fosse mantida a integridade das possessões 

reais e dos cofres de Sua Majestade. 

Todavia, a companhia de Dragões não se constituiu no único poderio militar dos 

Goyases. Com seu caráter local, a ser organizada na vila e em todos os arraiais, as Ordenanças 

viriam a agregar mais força e a atribuir uma forma mais concisa à organização armada da região, 

ampliando a malha defensiva e o controle da Coroa nas inestimáveis terras do coração do Brasil. 

O aumento significativo da população dos arraiais em fins da década de 1730 teve como 

consequência a necessidade de desenvolvimento da administração destes centros urbanos, 

elementos que, somados aos esforços de conservação da ordem e sossego público, 

desempenhados pela única companhia de 1ª linha goiana, possibilitaram a criação das primeiras 

companhias de Ordenanças, que à época já se faziam prementes para a consolidação dos 

interesses do governo português nos sertões do Brasil. 
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Capítulo II – Forças militares para a submissão ao Poder Real: 

As Ordenanças 

 

Como vimos no capítulo anterior, os primeiros anos da presença da companhia de 

Dragões nas minas dos Goyases marcaram um processo de instituição da ordem e da autoridade, 

que juntamente com a organização de uma estrutura administrativa mais sólida, aos poucos trazia 

os ares da civilização portuguesa nas terras do coração do Brasil. Todavia, o fato de se 

concentrarem principalmente em Vila Boa e na região dos rios Claro e Pilões, em acordo com as 

competências a eles atribuídas, fazia com que as demais povoações dos territórios goianos 

ficassem em segundo plano no tocante à guarnição territorial. Desta forma, acreditamos que 

enquanto a população vilaboense sentia os lampejos da débil estrutura militar que ali se erguia, a 

maioria dos polos mineradores espalhados por dias de jornada daquele centro decisório não 

podiam perceber alguma mudança significativa em relação aos tempos dos primeiros arraiais, 

quando as minas ainda eram supervisionadas pelo bandeirante paulista Bartolomeu Bueno. 

Em vista disso, de modo a complementar a força defensiva de Goiás e aproximá-la à 

condição de outras capitanias dos domínios ultramarinos portugueses, fazia-se necessária a 

criação de novos corpos armados para compor o poderio militar da região, de modo que se 

tornassem cada vez mais locais e efetivos no tocante ao controle dos desregramentos ainda 

comuns em várias partes daqueles sertões. Logicamente, tais preocupações foram alvo das 

disposições régias no sentido de sanar as visíveis faltas em terras tão importantes para a Coroa 

portuguesa. Neste ponto, nada seria mais adequado do que a organização de tropas de 

Ordenanças na vila e nos arraiais, justamente por apresentarem funções de um contingente que 

agiria nestes limites geográficos, aumentando, assim, a necessária cobertura da autoridade 

portuguesa, bem como a qualidade do poderio armado como um todo. Outrossim, a organização 

das Ordenanças estava diretamente ligada a garantia do bom funcionamento da sociedade 

colonial, já que serviam à Coroa como agentes da normatização, incumbidos do enquadramento 

dos habitantes à imprescindível ordem social (COSTA, 2006, p. 43).  

Os primórdios da organização militar portuguesa se deu no início do século XVI, 

quando em 1508 o então Rei D. Manuel criou através do Alvará Régio de oito de janeiro a 

chamada “Gente de Ordenança das Vinte  anças da Guarda”, um corpo composto por 
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mercenários
112

 do qual se valia a Coroa em tempos de perigo e de guerra (FILHO, 1998, p. 3-4). 

Naquela ocasião o monarca fundamentou as bases das Ordenanças em Portugal. Todavia, 

somente com D. João III, a partir do Alvará de sete de agosto de 1549, as Ordenanças passariam 

a carregar o status de organização permanente, atribuindo a todos os fidalgos o dever de possuir 

armas para a defesa do reino
113

. Esta reestruturação trouxe uma nova característica à força 

militar: destacou a imprescindibilidade da participação da sociedade no corpo de tropa, definida 

como obrigação de alguns súditos para com seu Rei, pois, ao contrário dos mercenários – que 

vendiam sua fidelidade ao tilintar das moedas – os cidadãos eram, em teoria, vassalos leais ao 

monarca português e às causas da Real Coroa.  

Tal documento definiu os termos de militarização da população civil, estipulando a 

quantidade de armas e cavalos de acordo com a renda, os bens e a região, bem como as 

penalidades oriundas do não armamento até a data estipulada: o primeiro dia de maio do ano 

seguinte
114

. Quem delatasse às autoridades o não cumprimento das ordens por parte de algum 

vassalo, receberia 50% da multa cobrada, sendo a outra metade destinada aos cofres da Câmara. 

Estas medidas teriam efeito no reino e nas ilhas atlânticas do Império português, sendo que aos 

habitantes das últimas, não havia a necessidade de terem cavalos, devido às condições peculiares 

da terra
115

. 

Anos depois, no reinado de D. Sebastião, tal organização sofreria um leve avanço 

com a Lei de Armas de 1569, que estabeleceu regras mais específicas para o funcionamento da 

força militar, prescrevendo a necessidade de haver nos domínios portugueses gente armada de pé 

e a cavalo, estes últimos superiores na hierarquia social. A partir de então, todos os homens entre 

20 e 65 anos que estivessem em condições de pegar em armas – excetuando-se o magistrado 

régio e os eclesiásticos – estavam obrigados a prestar serviços de defesa e manutenção da ordem, 

de acordo com as conveniências da Coroa. Ademais, reiterou a divisão censitária no tocante à 

quantidade de armamentos, equipamentos e cavalos que cada vassalo deveria ter: quanto maior a 

renda e as posses, maior a quantidade de recursos e equipamentos a serem colocados à 

                                                
112 Profissionais pagos contratados ao sabor das necessidades – portanto, não permanentes – que serviam geralmente 

a governos estrangeiros. 
113  Ordenaçam sobre hos cavalos e armas de 07 de agosto de 1549. Disponível na íntegra em: 

http://purl.pt/15194/1/index.html Acesso em: 18/05/2012. 
114 Idem. 
115 Idem. 

http://purl.pt/15194/1/index.html
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disposição do serviço militar
116

. Estipulou também novos prazos para a adequação dos vassalos 

às novas ordens, sendo diferenciados em acordo com o grau de cumprimento prévio da lei. A 

fiscalização se daria nas diferentes comarcas por meio dos alcaides-mores, corregedores, juízes 

de fora ou ouvidores, sendo realizada todos os anos no mês de maio (MELLO, 2009, p. 32). 

A Lei das Armas marcou o início das reformas militares empreendidas por D. 

Sebastião. No entanto, armar a população do reino e dos domínios portugueses não significava 

estabelecer um poderio coeso e efetivo, capaz de lidar com as situações adversas que implicam a 

guarnição de determinado território. Outrossim, o dispositivo legal serviu para nortear e delinear 

determinadas práticas consideradas ideais pelo governo luso, fator que não implicou, em termos 

concretos, no cumprimento eficaz daquelas ordens por todos os habitantes. Portanto, estavam 

armados em teoria, assim como em teoria estariam prontos para os tempos de crise. Destarte, 

intentando dar uma forma militar mais definida à população, em 10 de dezembro de 1570 é 

aprovado o Regimento dos capitães-mores, ou, simplesmente, o Regimento das Ordenanças, de 

forma a integrar os habitantes do reino e das possessões portuguesas em corpos militares 

propriamente ditos, aperfeiçoando a rede militar outrora criada e sistematizando sua organização. 

Sobre o dito Regimento, expõe Mello: 

 

[...] disposto em 46 itens, descreve minuciosamente a hierarquia de comando, o 
processo e o critério eletivo, as obrigações de cada posto, a composição das 

companhias, o adestramento militar, os exercícios periódicos e a organização territorial. 

Ao determinar as obrigações militares gerais, declara recrutáveis todos os homens entre 

18 e 60 anos de idade capazes de combater, não podendo estes, a partir de então, 

eximirem-se do serviço militar não remunerado (MELLO, 2009, p. 34). 

 

O aspecto que mais salta aos olhos, inicialmente, é o fato de que com a ratificação de 

tal Regimento as Ordenanças ficaram mais jovens, visto que os limites etários para a composição 

das tropas passaram a ser dos 18 aos 60 anos, mantendo-se as especificidades da Lei das Armas 

no tocante às exceções. Era a estratégia da Coroa para institucionalizar uma força militar 

burocrática sem que para isso tivesse que despender grandiosas quantias com corpos 

permanentes e pagos. Apesar de não figurarem como um sistema militar por excelência, já que 

                                                
116 Jorge da Cunha Pereira Filho fez um levantamento das armas e dos apetrechos que cada indivíduo deveria possuir 

de acordo com sua renda. Havia uma diferenciação entre os equipamentos dos fidalgos e os das pessoas “comuns”. 

Na lista dos fidalgos incluíam-se cavalos e arcabuzes – armas de fogos – cujo número era proporcional à variação da 

renda – de 200$ rs. a 1:500$ rs. Entre as pessoas sem qualquer tipo de fidalguia, eram requeridos arcabuzes, 

espingardas, bestas, lanças, piques, espadas e capacetes, e a variação da renda listada ia de 21$ rs. a 250$ rs. Cf. 

FILHO, Jorge da Cunha Pereira. Tropas militares luso-brasileiras nos séculos XVIII e XIX. In: Boletim do Projeto 

"Pesquisa Genealógica Sobre as Origens da Família Cunha Pereira". Ano 03, nº. 12, 1998. p. 4. 
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não contavam com soldados profissionais, bem treinados e que tomavam a guerra por ofício, as 

Ordenanças permitiram a Portugal certa tranquilidade em vista de tão urgente necessidade, qual 

seja a de estabelecer um organismo preparado para a guarnição do reino e das terras d’além-mar. 

Em todas as cidades e vilas, seus moradores eram divididos em companhias. 

Inicialmente cada companhia era comandada por um capitão, e deveria contar com um 

contingente de 250 praças, repartidas igualmente em dez esquadras de 25 homens, cada qual 

chefiada por um cabo
117

. Assim, o número delas em cada localidade dependia diretamente do 

número de moradores, sendo que para sua formação era necessário que houvesse no mínimo 100 

vassalos aptos a pegarem em armas para o serviço militar. Ao menos idealmente. O Regimento 

estabelecia a divisão hierárquica dentro e fora de cada companhia, sendo que abaixo do capitão 

era escolhido um alferes, um sargento, um meirinho e um escrivão (esses últimos cargos civis), 

os dez cabos de esquadra e um tambor
118

. 

 

Ilustração nº. 4: 

ORGANOGRAMA DE UMA COMPANHIA DE ORDENANÇAS 

 

Extraído de: FILHO, Jorge da Cunha Pereira. Tropas militares luso-brasileiras nos séculos XVIII e XIX. In: Boletim 

do Projeto "Pesquisa Genealógica Sobre as Origens da Família Cunha Pereira". Ano 03, nº. 12, 1998. p. 7. 
 

Os capitães de companhia estavam diretamente subordinados ao capitão-mor, oficial 

responsável pelo comando geral das companhias de Ordenanças. Sua esfera de atuação era a 

                                                
117 Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem 

que terão em se exercitarem. 10 de dezembro de 1570. Disponível na íntegra em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html Acesso em: 22/05/2012. 
118 Idem. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html
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capitania-mor, em acordo com a divisão jurídico-administrativa adotada pelo governo português 

à época. 

Segundo o Regimento, os capitães-mores deveriam ser os senhores das terras, sendo 

que, em caso de não os haver, e nem os alcaides-mores, seriam eleitas outras pessoas para ocupar 

o dito cargo. Estas seriam escolhidas dentre as pessoas principais das terras e que tenham partes 

e qualidades para os ditos cargos
119

, sendo também este o parâmetro para a escolha dos capitães 

de cada companhia. Tal eleição era mediada pelo concelho – Câmara de cada cidade ou vila – 

perante os quais prestavam o juramento aos santos evangelhos
120

 e escolhiam os demais oficiais: 

sargento-mor, capitão de companhia, alferes e sargento. Era dever do capitão-mor determinar a 

formação das companhias de Ordenanças, levantando o nome dos moradores a serem alistados 

em cada região, bem como o número de armas, equipamentos e cavalos que cada um possuía, 

dados estes que compunham um livro especial para o controle da administração real.  

Ademais, com o passar dos anos houve modificações no tocante à estrutura dos 

corpos de Ordenanças, que teve seu efetivo reduzido para 60 homens, geralmente divididos em 

quatro esquadras de 15 soldados (COSTA, 2006, p. 33). Como veremos adiante, a organização 

dessa força nos Goyases foi regulada em acordo com a mudança supracitada. 

O final do século XVI e início do XVII mostrou à Coroa portuguesa a premência do 

aperfeiçoamento do seu poderio terrestre, já que até então seus olhos estavam voltados para o 

mar. A ação de corsários das mais diversas regiões, que ameaçavam não só as embarcações 

comerciais em pleno oceano como também as próprias possessões do atlântico sul – a exemplo 

da invasão do Rio de Janeiro pelos franceses em 1555 –, além da ação de invasores mouros no 

Oriente – como o ocorrido nos territórios da Índia –, foram fatores decisivos para a organização 

militar lusa (MELLO, 2009, p. 29-30). Pode-se, no entanto, ressaltar, que um dos principais 

motivos para a insegurança de Portugal no que tange à guarnição, tinha lugar no fato de que 

dividia fronteiras com uma das maiores potências militares à época, o reino de Espanha. Eis 

algumas das razões que serviram, inclusive, como fundamento para a organização das tropas 

permanentes (SILVA, 2001, p. 41). 

Cabe também reiterarmos que, apesar de não se tratarem de corpos militares 

profissionais, isto é, cujo efetivo fosse experimentado no manejo das armas e táticas de guerra, 

                                                
119 Idem. 
120 Idem. 
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os membros das Ordenanças deveriam receber, de acordo com o Regimento, treinamentos 

periódicos: todos os domingos e dias santos – ou seja, pelo menos de oito em oito dias – o que, 

teoricamente, os tornaria capazes para desempenhar funções de defesa e manutenção da ordem 

pública nas localidades onde serviam
121

. Os treinamentos eram dirigidos pelos oficiais de cada 

companhia, sendo que para os arcabuzeiros, piqueiros e besteiros se consistia da prática de tiros 

(FILHO, 1998, p. 9), diferenciando-se levemente dos demais que eram submetidos a exercícios 

físicos e arranjos táticos. Naturalmente, aqueles obrigados a possuir cavalos também precisavam 

se exercitar com suas montarias, devendo fazê-lo separadamente, pois os treinamentos eram 

distintos.  

Ademais, cada companhia seria submetida a três inspeções anuais, uma no mês de 

maio – definida pela Lei das Armas – e outras duas estabelecidas pelo Regimento de 1570, quais 

sejam: nas oitavas de Páscoa, e no dia de São Miguel de setembro, quando tinham que se reunir 

com seus oficiais no local em que faziam seus exercícios, onde o Capitão-Mor será presente 

para os favorecer e verá a ordem que nisso tem e fará fazer barreira, e atirarão tirados [sic] os 

atiradores um tiro por obrigação
122

 de modo a verificar o desempenho da tropa. Cabia aos cabos 

de esquadra a fiscalização direta de seus homens, devendo delatar aos seus superiores aqueles 

que se ausentassem dos exercícios semanais
123

. Ressalte-se que tamanho controle e fiscalização 

acarretaria certos descontentamentos por parte dos súditos do Rei. 

Percebendo as reclamações de seus vassalos acerca dos constrangimentos causados 

por suas reformas no campo militar, e pretendendo incluir alguns elementos não abordados, D. 

Sebastião iniciou uma série de alterações nos Regimentos anteriores, posteriormente reunidas em 

uma Provisão organizada em  5 de maio de  574, a “Provisão sobre as Ordenanças agora 

novamente feita com algumas declarações que não estavam nos Regimentos”.  al documento 

complementava a Lei das Armas de 1569 e o Regimento de 1570, desta vez levando em 

consideração os problemas práticos percebidos durante os quatro anos transcorridos após a 

institucionalização real das Ordenanças. 

Dentre as novas instruções, alterou o comando da tropa nas localidades onde havia 

apenas uma companhia de Ordenanças, passando a ser exercido pelo capitão de companhia ao 

invés do capitão-mor – exceto se o capitão-mor fosse dono das ditas terras; estabeleceu as 

                                                
121 Idem. 
122 Idem. 
123 Idem. 
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competências do sargento-mor, que teria funções de fiscalização; criou esquadras especiais para 

as pessoas de qualidade, que por causa de sua pobreza não podem sustentar cavalos, impedindo 

os capitães-mores de obrigá-las a se misturarem com gentes sem qualidade
124

; alterou a 

quantidade de inspeções anuais, extinguindo-se a instituída pela Lei das Armas, que ocorria no 

mês de maio; além de reiterar a obrigatoriedade da posse de armas e equipamentos, da aplicação 

das punições, bem como a imprescindibilidade da rigidez na fiscalização
125

. 

O século XVII foi um período no qual as Ordenanças não sofreram alterações 

substanciais no tocante à legislação que a regulava. No entanto, por ocasião do fim dos 60 anos 

da União das Coroas Ibéricas (1580-1640)
126

 e o consequente retorno da autonomia de Portugal, 

D. João IV acabou dando a essas tropas uma utilidade prática ainda mais imprescindível no 

cenário militar, visto que nas guerras de restauração desempenharam funções de guarnição dos 

territórios e defesa das fortalezas. Este contexto também foi marcado pela criação das tropas 

Auxiliares e das tropas Regulares no reino, completando, assim, o tripé das forças militares 

presentes em todos os domínios portugueses até meados do século XIX. Na ocasião, as 

Ordenanças passaram a se constituir como tropas de 3ª linha, que juntamente com os Auxiliares 

(2ª linha), deveriam servir de forças para-militares – ou de reforço – para as recém-criadas tropas 

pagas (1ª linha), que seriam os primeiros corpos profissionais totalmente custeados pelo Estado 

português (SILVA, 2001, p. 39). 

Posteriormente, no século XVIII, a experiência mostrou ao governo a necessidade de 

algumas mudanças, principalmente no que se referia à forma como eram eleitos os oficiais das 

companhias de 3ª linha. Desde o princípio, a instituição das Ordenanças significou um aumento 

do poder e das redes de influências das elites locais, visto que os oficiais superiores, 

principalmente na figura do capitão-mor, tinham sob seu comando a população civil apta a fazer 

parte do serviço militar – a quem podiam impor o treino –, além de possuírem o controle sobre as 

informações concernentes à renda, à posse de armas, e de aplicar as devidas punições àqueles 

que não se enquadrassem nos Regimentos instituídos. 

                                                
124 Neste caso refere-se às pessoas que serviam diretamente aos nobres e ao Rei na corte, que, mesmo, sem condições 

financeiras, não ficaram satisfeitas em se misturarem com aqueles que desempenhavam ofícios mecânicos, 

considerados indignos e inferiores. 
125 Provisão sobre as Ordenanças agora novamente feita com algumas declarações que não estavam nos Regimentos. 

15 de maio de 1574. Disponível na íntegra em: http://www.arqnet.pt/exercito/1574provisao.html Acesso em: 

23/05/2012. 
126 Período em que Portugal esteve diretamente submetido à Coroa do reino de Espanha. Para melhor compreensão 

do tema, conferir: MATTOSO, José (org.). História de Portugal. vol. 3. Lisboa: Ed. Estampa, 1993. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1574provisao.html
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Como vimos, o requisito básico para a ocupação dos postos de comando nas 

Ordenanças, como em todos os cargos da república, era que o indivíduo não possuísse 

impedimento de qualidade e condição, o que orientava a indicação dos chamados homens bons, 

tanto no reino quanto na colônia. Na grande maioria das vezes, eram homens que já prestavam 

algum tipo de serviço nas Câmaras Municipais, fator que reforçava sobremaneira o poder dos 

potentados locais, visto que tinham em suas mãos o controle de distribuição dessas patentes a 

quem considerassem conveniente. Isso acabava gerando disputas entre os elegíveis, pois a posse 

de alguma patente das Ordenanças significava mais do que uma posição de comando militar, 

garantindo certo status na configuração social do Antigo Regime, por estar diretamente 

relacionada à condição de prestígio e honra
127

. No entanto, juntamente com o aumento deste 

poder local, a monarquia portuguesa aumentava sua rede de influências e de dependência, 

através da concessão de mercês e da subordinação direta dos vassalos ao Rei por meio da 

compensação dos serviços prestados à Coroa. Soma-se a isso, o fato de que, doravante, o Rei 

passa a ser considerado o comandante máximo das armas. Eis que a militarização da sociedade 

se consistiu num dos mecanismos de controle e subordinação da população civil. 

Percebendo a necessidade da alteração dos mecanismos de eleição para a composição 

do oficialato nessa instância militar, em 1709 D. João V promulgou um Alvará Régio que 

estipulou a nomeação privativa destes oficiais pelo governador das armas
128

, que no Brasil eram 

os governadores e capitães generais de cada capitania. Destarte, a Câmara Municipal deixaria de 

dar a palavra final na lotação dos cargos de capitão-mor, sargento-mor, capitão de companhia, 

alferes, sargento e cabos – outrora indicados pelos camaristas entre os homens bons –, fator que 

ampliou o controle da Coroa no tocante a essas decisões. Tal medida visava evitar as fraudes tão 

comuns nos processos eletivos, consequência das disputas entre as elites locais, sendo que, de 

acordo com o próprio regulamento, as eleições geralmente eram realizadas: 

 

                                                
127 Mais sobre o tema, conferir: SALGADO, Graça (org.). Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil colonial. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985; OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado Moderno: honra, merc    
venalidade em Portugal (1641- 1789). Lisboa: Estar, 2001; GOUVÊA, Maria de Fátima. Redes de poder na América 

Portuguesa: o caso dos Homens Bons do Rio de Janeiro (1790-1822). In: Revista Brasileira de História, v. 8, nº 36, 

1998. p. 297-330; SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre na colônia. São Paulo: Ed. UNESP, 2005; BICALHO, 

Maria Fernanda. As Câmaras Ultramarinas e o governo do Império. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria 

Fernanda & GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos 

XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 189-221. 
128 Nos governos do Antigo Regime, o governador e capitão general apresentava tanto a função de chefe supremo da 

administração como a de líder militar da capitania. 
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[...] com dolo e violência, de que resultam crimes, despesas e descrédito de famílias 

inteiras, criando-se ódios que se conservam de pais a filhos, em grande desserviço de 

Deus e grave dano à conservação de meus Vassalos, cujos excessos não tem atalhado as 

repetidas ordens que os Senhores Reis meus predecessores mandaram passar em 

corroboração e inteira observância do dito Regimento, nem o castigo que vários lugares 

tem experimentado com as Alçadas a que deu motivo a sua contumácia, antes ter 

mostrado a experiência que cada dia cresce a sua rebeldia, achando-se a maior parte dos 

Concelhos divididos em parcialidades, com grande escândalo da justiça e perturbação 

do bom governo129. 

 

Note-se ainda, que além de cercear as práticas fraudulentas no processo de eleição, o 

novo regulamento explicitava o receio da seleção de pessoas inadequadas para ocupar os cargos 

militares, aquelas que com maior poder e séquito, sem merecimento ou capacidade usurpam 

para suas vinganças
130

, o que muitas vezes tinha o aval da Câmara Municipal por meio da 

cobrança de propinas e das práticas de apadrinhamento. Com a mudança realizada, a própria 

Coroa passaria a controlar diretamente a escolha dos oficiais das Ordenanças, visto ser também o 

capitão general – o governador das armas – escolhido pelo governo português. Entretanto, o 

processo inicial de seleção ainda se encontrava nas mãos dos oficiais do concelho, que deviam 

indicar três pessoas de melhor nobreza, Cristandade e desinteresse
131

 ao governador de cada 

capitania, para que este levasse ao conhecimento de Sua Majestade através do Conselho de 

Guerra, doravante responsável por expedir as patentes de capitão-mor, sargento-mor e capitão de 

companhia, todas assinadas pelo monarca. Portanto, tais patentes não mais seriam passadas por 

meio de provisões reais, como ocorria anteriormente. Sua confirmação, assim como no caso das 

patentes de Auxiliares, tinha um prazo estipulado de um ano para os moradores das regiões 

portuárias, e dois anos para aqueles residentes nas minas e sertões (COSTA, 2006, p. 34).  

Na escolha do capitão-mor, participavam também o corregedor ou provedor de cada 

comarca em que não assistisse seu senhor ou alcaide-mor, devendo juntamente com os 

camaristas indicar os ditos homens bons. No caso do sargento-mor e dos capitães de companhia, 

tal processo era semelhante, sendo os camaristas auxiliados na escolha pelo próprio capitão-mor 

– em caso de não haver alcaide e donatário da terra. Os alferes e sargentos de cada companhia 

seriam nomeados pelo capitão, passando pela aprovação do capitão-mor e, posteriormente, pela 

                                                
129 Novo Regulamento sobre a escolha dos oficiais das Ordenanças. 18 de outubro de 1709. Disponível na íntegra 

em: http://www.arqnet.pt/exercito/1709ordenancas.html Acesso em: 02/06/2012. 
130 Idem. 
131 Idem. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1709ordenancas.html
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confirmação do capitão general
132

. A partir de então, as elites locais tiveram sua autonomia 

enfraquecida, ao menos no que se referia à escolha dos oficiais de Ordenanças, o que, em teoria, 

diminuiria as práticas fraudulentas, o acúmulo desenfreado de patentes, e a facilidade de ocorrer 

desmandos por parte dos oficiais das vilas e cidades, por meio dos esforços centralizadores da 

Coroa. 

Posteriormente, outras leis foram editadas: em 21 de abril de 1739 estabeleceu-se que 

os postos de Ordenanças deveriam ser integralmente providos pelo governador e capitão general 

de cada uma das capitanias, diminuindo a participação dos camaristas e demais oficiais nesta 

decisão. Reforçava-se, então, o Poder Real em detrimento dos potentados locais, através da 

paulatina centralização decisória do comando das armas, no intuito de regular o número de 

oficiais de Ordenanças e controlar a qualidade dos mesmos. Em 12 de dezembro de 1749, 

instituiu-se uma alteração no tocante ao tempo de serviço dos capitães-mores, que deixava de ser 

trienal e passava a ser vitalício (SALGADO, 1985, p. 112). Esta medida é essencial para 

compreendermos a vontade da Coroa com relação às Ordenanças do Brasil no século XVIII. 

Segundo Mello (2009, p. 75), ao estabelecer a vitaliciedade do posto de capitão-mor, o governo 

português procurou afastá-los das Câmaras Municipais, limitando drasticamente a influência dos 

membros do concelho nas questões militares, visto que não teriam mais o poder de indicar o 

comandante máximo das Ordenanças regularmente, mas apenas em situações de vacância do 

posto ou da criação de novas companhias. Isso ocorria principalmente em virtude das diferenças 

entre o tempo de serviço dos camaristas – apenas um ano – e dos capitães-mores – a vida inteira 

– o que reforçava a independência daqueles oficiais e, consequentemente, das Ordenanças como 

um todo. Por outro lado, tal medida provocaria crescentes disparidades entre as diferentes esferas 

dos poderes locais. 

Outrossim, ainda com relação as alterações organizacionais, em 30 de abril de 1758 

foi editada a “Provisão das Ordenanças”, de maneira que os cargos de meirinho e escrivão das 

companhias dessem lugar a dois sargentos, que deveriam desempenhar suas atribuições. Com a 

extinção dos cargos civis, todas as funções das companhias de Ordenanças passaram a ser 

exercidas exclusivamente por militares (FILHO, 1998, p. 9), fator que figurou como elemento 

reforçador da unidade e coesão nas forças armadas. 

                                                
132 Idem. 
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Assim, em meados do século XVIII as Ordenanças estavam estruturadas da seguinte 

forma: capitão-mor, sargento-mor e ajudante de sargento-mor compondo o Estado Maior – 

dirigentes dos terços de Ordenanças nas localidades onde estes cargos eram possíveis – e, no 

interior de cada companhia, capitão, alferes, sargentos, cabos de esquadra e soldados. 

 

Tabela nº. 3: 

ESTRUTURA DAS ORDENANÇAS NO SÉCULO XVIII 

ESTADO MAIOR Oficiais de Patente 1 Capitão-mor 

  1 Sargento-mor 

  1 Ajudante de Sargento-mor 

COMPANHIA Oficiais de Patente 1 Capitão 

  1 Alferes 

 Oficiais inferiores 2 Sargentos 

  Cabos de Esquadra 

  Soldados 

 

Fonte: FILHO, Jorge da Cunha Pereira. Tropas militares luso-brasileiras nos séculos XVIII e XIX. In: Boletim do 

Projeto "Pesquisa Genealógica Sobre as Origens da Família Cunha Pereira". Ano 03, nº. 12, 1998. 
 

É fato que, assim como os diversos órgãos e estruturas administrativas do Brasil, a 

organização das Ordenanças fora também transplantada do reino, ao menos no que diz respeito à 

legislação que regulava sua composição, área de influência, o poder e obrigações de seus 

oficiais, os deveres dos praças, dentre outros elementos que norteavam a vida militar das 

companhias a serem organizadas em cada vila, cidade, arraiais e povoados. Em suma, os 

regimentos aprovados no reino valiam com igual peso para as colônias, excluindo-se as exceções 

neles listadas. Obviamente, não devemos ignorar as especificidades locais e os esforços de 

adaptação dessas estruturas em terras tupiniquins, que condicionavam a eficácia dos corpos de 

Ordenanças e, muitas vezes, exigiam a delegação de outras atribuições às companhias. Vejamos 

o caso dos Goyases. 
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Através da análise dos documentos avulsos do AHU referentes à instituição dos 

corpos militares em Goiás, pode-se constatar que a criação das primeiras tropas de Ordenanças 

data de 1739, embora desde 1726 Bartolomeu Bueno ostentasse a patente de capitão-mor, e em 

1731 já houvesse sido nomeado um mestre de campo especificamente incumbido de cuidar tanto 

da vida civil quanto militar da região
133

. Cabe aqui ressaltarmos que, para fins de análise, 

consideramos como marco existencial das Ordenanças nos Goyases a criação efetiva das 

primeiras tropas de 3ª linha, legitimadas como tais pelas reais ordens, não obstante basicamente 

estruturadas ou com um efetivo reduzido. Alguns autores da historiografia tradicional goiana, 

escrevendo em meados do século XIX, já apontavam, no entanto, a existência de oficiais das 

Ordenanças mesmo antes deste período, nos primórdios da instalação de Bartolomeu Bueno com 

sua comitiva. Tal é o caso de Alencastre que descreve as ações de um mestre de campo chamado 

Manoel Dias da Silva, quando por ordem de Bueno se dirigiu ao arraial de Meia Ponte no intuito 

de apaziguar um motim popular, fruto dos problemas de aceitação da autoridade do bandeirante. 

Tais desavenças tiveram como consequência a divisão de Goiás em dois distritos o de  ant’Ana 

– sob administração de Bartolomeu – e o de Meia Ponte, para o qual foram nomeados o 

sargento-mor-regente José Sotel de Carvalho, e o superintendente-guarda-mor Antônio de Sousa 

Bastos, sucedido por um capitão das Ordenanças de nome Fernão Bicudo de Andrade 

(ALENCASTRE, 1979, p. 47). 

Outrossim, em 1738, o então superintendente geral das minas Agostinho Pacheco 

Teles escrevia ao Rei D. João V sobre uma devassa movida contra o coronel das Ordenanças – 

cargo que teria sua nomenclatura alterada para a de capitão-mor – Manuel Pereira Botelho de 

Sampaio
134

. Nesta carta não são explicados os motivos do referido processo, mas tal documento 

parece ser o primeiro
135

 a destacar de maneira explícita a presença de um oficial pertencente a 

alguma tropa de 3ª linha dos Goyases, elemento que nos oferece subsídio para constatar o 

período em que se deu a organização inicial destes corpos, mesmo que na prática talvez ainda 

não estivessem formados, pois a nomeação do oficialato, em grande parte das vezes, se dava 

anteriormente a arregimentação do contingente de soldados. 

                                                
133 Ver capítulo 1. 
134 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 43. (1738). 
135 Dentre toda a documentação referente à Goiás consultada na sessão de avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino 

de Lisboa. 
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Contemplando esses fatores, alguns problemas se fazem visíveis: quais motivos 

condicionaram a presença de oficiais pertencentes às Ordenanças naquele período, não obstante a 

falta de uma organização mais sólida dessa esfera militar nas minas de Goiás? Por que a 

constituição efetiva das tropas de 3ª linha nas terras goianas se deu apenas em fins da década de 

1730? Para responder a esses questionamentos são necessárias algumas reflexões. 

Vimos que a distribuição das patentes de Ordenanças transcendia os interesses 

militares, não só do governo português como dos próprios candidatos à ocupação de algum de 

seus cargos. Maria Beatriz Nizza da Silva, assim como vários historiadores que se debruçam 

atualmente sobre as linhas mestras da administração ultramarina, defende a nobilitação
136

 como 

uma “moeda de troca” que os monarcas do Antigo Regime utilizavam para alcançar 

determinados resultados, sem que para isso fosse preciso grande dispêndio de recursos da Real 

Fazenda, visto que a própria condição de nobre satisfazia os anseios dos vassalos por vir 

acompanhada de privilégios, honrarias e uma posição diferenciada na sociedade (SILVA, 2005, 

p. 7-8). Desta forma, tanto ganhava a Coroa, por integrar seus vassalos a uma ordem que 

sustentava a administração portuguesa nos domínios do ultramar, quanto os súditos, ansiosos por 

cair nas graças d’El Rei de modo a alcançar alguma distinção social. Vale aproveitar a ocasião 

para ressaltar que tal mecanismo acabava também reforçando as desigualdades e hierarquias 

locais, concentrando o poder nas mãos de poucos – já que geralmente faziam parte de um mesmo 

grupo –, e, de igual forma, dando esperanças aos que almejavam tal posição. 

Por outro lado, há também que se considerar a existência de oficiais vindos de outros 

territórios antes da estruturação das Ordenanças goianas. Ressaltemos os que vinham das Minas 

Gerais, que por ordem do governo daquela capitania, se lançavam às buscas do metal precioso e 

iam, assim, abrindo picadas ao sul de Goiás, e ali se estabeleciam temporariamente. Relata 

Alencastre: 

O coronel Mathias Barbosa, por antonomásia o Cabeça de ferro, o coronel Caetano 

Alves Rodrigues Horta, o guarda-mór Maximiano de Oliveira Pires, o capitão-mór 

Manoel da Costa Gouvêa, o sargento-mór Manoel Martins de Melo, o capitão-mór 

Francisco Bueno da Fonseca, foram os primeiros que em 1733, por ordem do governo 

de Minas, fizeram estas explorações a instâncias do contratador das entradas, José Alves 

de Mira, que desejava abrir caminho de tropas para Goiás, afim de aumentar as rendas 

de seu contrato (ALENCASTRE, 1979, p. 70). 

 

                                                
136 Considera-se aqui a concessão de patentes, hábitos, tenças, foro de fidalgo da Casa Real, cargos na república e 

outros ofícios que por si só nobilitavam, dentre inúmeros utilizados pela Coroa de maneira a estender as malhas da 

administração no além-mar. 
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Ademais, uma análise mais aprofundada nos permite perceber alguns princípios que 

permearam o momento da constituição dos primeiros Regimentos de Ordenanças em Goiás. 

Vimos que a legislação elaborada para regular tal força determinava sua presença nos arraiais, 

vilas e cidades do reino e do ultramar. Entretanto, o órgão que fundamentava a estrutura das 

tropas de 3ª linha era o concelho, visto serem os responsáveis pela indicação das pessoas aptas a 

ocuparem seus postos de comando. Sem a cabeça das companhias, o próprio arranjo das 

Ordenanças seria prejudicado, ainda mais em uma região com povoações tão dispersas, o que por 

si só consistia-se em um grande obstáculo ao controle da vida militar. 

No capítulo 1 evidenciamos as intercorrências oriundas dos esforços da efetiva 

ereção de Vila Boa, centro urbano que abrigava a única Câmara Municipal das minas e capitania 

de Goiás. De fato, a criação do concelho se deu quando da viagem realizada pelo Conde de 

Sarzedas, em 1736, para o cumprimento das diversas diligências inerentes ao cargo de 

governador e capitão general daquelas minas. Mas, somente em 25 de julho de 1739, foram 

levantadas naquela vila as estruturas fundamentais à governança local, tarefa realizada por D. 

Luís de Mascarenhas. Não por coincidência, em fins de setembro e início de outubro são criados 

os Regimentos de Ordenanças de Meia Ponte e Vila Boa
137

. Tais fatores indicam, a nosso ver, a 

imprescindibilidade da organização definitiva da Câmara Municipal para que fosse possível dar 

corpo à força de Ordenanças de Goiás, que até recentemente não possuía um órgão competente 

próprio, composto pelos homens bons daquelas terras, para a nomeação dos oficiais. 

Teoricamente, ninguém melhor para conhecer as necessidades e as pessoas mais competentes da 

vila e dos arraiais goianos do que os membros do concelho. 

Com efeito, um exame do conteúdo da correspondência oficial destes dois 

governadores – no que concerne às matérias referentes às minas – revela uma política de 

continuidade da resolução dos problemas de ordem militar, sendo que, enquanto o primeiro se 

dedicou à vinda e ao estabelecimento da tropa Regular em Goiás, o segundo deu uma atenção 

maior à carência de oficiais nesta, à criação das tropas de Ordenanças e à composição dos corpos 

de Pedestres
138

. Possivelmente, neste ínterim fora atestada a premência da ampliação dos pilares 

defensivos das novas minas, em virtude do reduzido contingente de soldados Dragões e da vasta 

                                                
137 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 73. (1739). 
138 Cf. AHU, Goiás, cx. 1, doc. 30. (1736); AHU, Goiás, cx. 1, doc. 74. (1739); AHU, Goiás, cx. 1, doc. 90. (1739); 

AHU, Goiás, cx. 2, doc. 122. (1741); AHU, Goiás, cx. 2, doc. 179. (1742). 
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gama de funções a serem desempenhadas pela força militar em tão extenso território, o que teria 

influenciado ainda mais na necessidade das tropas não regulares. 

Assim, em ocasião da vinda de D. Luís de Mascarenhas, enquanto visitava as 

povoações daquelas minas, escreveu a El Rei relatando a conveniência da criação dos corpos de 

Ordenanças no arraial de Meia Ponte. Para tanto, tomou a liberdade de formar o primeiro 

Regimento de Ordenanças do referido local, em virtude de apresentar população suficiente para 

sua constituição, de acordo com a legislação de 1570: 

 

Por concidrar conviniente do servisio de V. Mag.e e boa execussão das ordens Reais, e 

para melhor Regimen dos povos me pareceu crear hum Regimento de ordenanças no 

Arrayal da Meya ponte, e mandando para esse efetivo alistar os seus moradores por não 

excederem o numero de trezentos e onze os reparti em sette companhias q forão duas de 

pé no Arrayal e sinco de cavalo no circuito todas debaixo de hum Coronel e hu Tenente 

Coronel, e ainda q esta formalidade não he corrente com as ordens de V. Mag.e o 

executar asim interinamente e emquanto com augmento da terra se não pode dar forma 

mais Regular139. 

 

Percebe-se que da população total do arraial, aqueles aptos a pegarem em armas para 

servir às forças armadas de Sua Majestade foram contabilizados em 311 moradores, repartidos, 

posteriormente, em sete companhias: duas de pé e cinco de cavalo. Note-se que para o caso das 

Ordenanças, não se usava a nomenclatura infantaria ou cavalaria, restrita apenas as tropas de 1ª 

e 2ª linhas (COTTA, 2006, p. 51) por apresentarem um caráter militar mais definido. As 

Ordenanças de homens de cavalo eram geralmente destinadas aos homens brancos que 

ocupassem determinada posição social.  

É notório que a possibilidade de aquisição de uma montaria adequada para o serviço 

das armas requeria um considerável dispêndio de recursos, sem falar, ainda, da necessidade de 

um escravo para tratar do sustento do animal. Esses fatores por si só já excluíam grande parcela 

da população da vila e dos arraiais goianos. Recorde-se um parágrafo da Provisão das 

Ordenanças de 1574, no qual ordenava-se não contem por homens de cavalo aqueles cujos 

cavalos servirem também de albarda
140

, e serão obrigados a ir na Ordenança de pé, como se 

não tivessem cavalos
141

. Desta forma, garantia-se a exclusividade da participação de um 

                                                
139 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 73. (1739). 
140 Sela grosseira para bestas de carga. Na frase acima, referia-se aos animais que fossem usados para o fim de 

transporte de gêneros diversos, os quais, portanto, não poderiam servir como montaria nas Ordenanças.  
141 Provisão sobre as Ordenanças agora novamente feita com algumas declarações que não estavam nos Regimentos. 

15/mai/1574. Disponível na íntegra em: http://www.arqnet.pt/exercito/1574provisao.html Acesso em: 23/05/2012. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1574provisao.html
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reduzido e privilegiado grupo social nessas companhias, em virtude da não aceitação de 

montarias inadequadas para o exercício das armas. Ademais, as companhias de homens de 

cavalo foram criadas, a princípio, para abrigar a nobreza do reino, o que em sua essência, mesmo 

no ultramar, acabava inferindo certo direcionamento às pessoas de qualidade e condição. 

Devemos observar, no entanto, que a maioria da população de Meia Ponte acabou 

sendo enquadrada nas companhias de cavalo, o que nos permite levantar alguns 

questionamentos: seria em virtude da elevada condição social de parcela de seus habitantes, em 

razão de se constituírem de poderosos mineiros que lá se estabeleceram nos tempos iniciais das 

minas goianas? Ou talvez uma possível falta de rigidez no cumprimento dos Regimentos e da Lei 

das Armas que orientavam a composição dos corpos de Ordenanças nos sertões da colônia? 

Lembre-se que ao ser comprovada a falta de recursos para a montaria, ou ao apresentar montaria 

inadequada, o soldado deveria ser direcionado imediatamente para as Ordenanças de pé, que no 

referido arraial somava apenas dois corpos. Podemos ainda considerar como alternativa a 

combinação desses fatores, que se entrelaçando poderiam delinear a forma da vida 

socioeconômica e militar do arraial. 

De fato, a dificuldade de imposição das normas nos domínios do ultramar é objeto de 

estudo de vários historiadores, alguns dos quais atribuem à distância o fator primordial para a 

compreensão desse fenômeno
142

. Considerando-se as centenas de léguas que separavam os 

Goyases de Lisboa, muitas vezes a estrutura normativa transportada da metrópole não se fazia 

suficiente para dar conta dos problemas imediatos e das variadas especificidades locais. O 

constante diálogo entre ambas as esferas, que perpassava inúmeros agentes reais e diversos 

oficiais locais, era essencial para tornar a governança possível, fator que torna imprescindível 

problematizarmos a maneira como o Regimento das Ordenanças estava sendo aplicado naquela 

região. 

Ainda, para que possamos proporcionar um vislumbre da condição econômica dos 

moradores de Meia Ponte, consideremos o preço médio das montarias nas distantes terras 

goianas, outra variável de suma importância para a nossa análise. Segundo Gilka Salles, a 

atividade mercantil em Goiás na primeira metade do setecentos caracterizou-se por uma 

crescente movimentação de mercadorias e uma profusão de itens importados de outras 

                                                
142 SOUZA, Laura de Mello e.                                                                                 . 

 ão Paulo:  ompanhia das  etras, 2007;  E E , Fernando  obo. Governo colonial, distância e espera nas minas e 

capitania de Goiás. Topoi, v. 13, n. 25, jul./dez. 2012, p. 112-129. 
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capitanias, que chegavam naquelas terras a preços altíssimos, em virtude da extensão do caminho 

a percorrer pelos mercadores e da barreira alfandegária do fisco (SALLES, 1992, p. 110-115). 

Dentre esses itens estavam as montarias. De acordo com suas pesquisas, um cavalo chegava a ser 

avaliado em mais ou menos 37$000 (SALLES, 1992, p. 123). Outrossim, com base em dados 

coletados nos mapas de receitas e despesas das minas e capitania, entre os anos de 1741 e 1770, 

percebemos que o valor médio de um ginete comprado pelo governo para as tropas pagas podia 

alcançar cifras ainda maiores, variando entre pouco mais de 33$000 e 51$000
143

, o que consistia-

se em uma importância relativamente elevada, se compararmos com os vencimentos mensais dos 

oficiais da Intendência da Fazenda goiana
144

 e mesmo os da companhia de Dragões
145

. Portanto, 

o valor de compra do animal não poderia ser facilmente custeado por qualquer habitante. 

Logo após a constituição das primeiras tropas de Ordenanças goianas, podemos 

perceber alguns problemas enfrentados pelo governador de São Paulo no tocante à composição 

do oficialato. Mesmo antes de haver qualquer força militar regulada nos Goyases, Bartolomeu 

Bueno da Silva, seu descobridor, ostentava a patente de capitão-mor, o comandante superior das 

Ordenanças, devido ao sucesso na busca pelo ouro – sendo, a nosso ver, meramente simbólica, 

em virtude de não haver tropas civis que pudesse comandar. Todavia, quando da formação das 

primeiras tropas de 3ª linha em 1739, todos os homens recrutados foram reunidos sob o comando 

de um coronel e de um tenente-coronel, que compunham, desta forma, o Estado Maior das 

Ordenanças de Meia Ponte. Sabendo se tratar do comandante responsável pela direção das 

companhias de Ordenanças, por qual motivo não foi determinada a lotação de um capitão-mor 

naquele arraial? 

É evidente a preocupação esboçada por Mascarenhas ao falar da nomeação de um 

coronel e um tenente-coronel para o comando, visto que a execução de tal ordem não estava em 

consonância com as resoluções da Coroa de Portugal, fator que deu outro direcionamento para a 

organização do oficialato das Ordenanças em Goiás. De acordo com a tradição militar 

portuguesa, os postos de coronel e tenente-coronel diziam respeito ao comando superior dos 

terços de cavalaria Regulares e de Auxiliares (FILHO, 1998, p. 20, 50), não cabendo, portanto, 

ao caso do Regimento de 3ª linha levantado em Meia Ponte. Destarte, em virtude de tal 

                                                
143 Mapas das receitas e despesas das minas e capitania de Goiás: 1741-1770. 
144  Vencimentos mensais dos oficiais da Intendência da Fazenda em Goiás, no ano de 1742: Fiscal: 41$666; 

Escrivão: 50$000; Tesoureiro: 33$000; Meirinho: 16$000 (SALLES, 1992, p. 123). 
145 Ver a tabela nº 2 presente no capítulo 1. 
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inconformidade, uma alteração na ocupação dos cargos destes oficiais certamente viria a ser 

necessária. 

De acordo com o documento, D. Luís organizou as ditas companhias desta maneira 

porque não havia pessoas suficientes para formar um regimento completo – que se constituía de 

dez companhias – justificando-se ao esboçar sua intenção de colocá-las em conformidade até que 

mais moradores se estabelecessem naquele arraial para, assim, dar o encaminhamento devido
146

. 

Note-se, nesta situação, a autonomia do governador para lidar com o cenário peculiar do arraial 

de Meia Ponte, local que já mostrava sua intensa capacidade de crescimento econômico, sendo já 

na época um dos centros urbanos mais populosos e de maior relevância política dos Goyases. 

Na mesma missiva, Mascarenhas relata que após a formação do primeiro Regimento 

de Ordenanças, se direcionou a Vila Boa para fazer o mesmo, observando o número de 753 

moradores em condição de servir às armas. Após contabilizá-los, considerou ser suficiente 

organizá-los em dois Regimentos: um regular, com dez companhias completas, e o outro com 

apenas cinco, por não haver mais pessoas que o completasse. Ao que tudo indica, essas 

localidades foram as primeiras a contar com Regimentos de Ordenanças nos Goyases, pois se 

tratavam das duas mais desenvolvidas e de maior influência naquelas minas. Partindo de uma 

perspectiva administrativa, fazia pouco sentido que a estruturação inicial desta força tenha se 

dado em arraiais ou povoados de menor importância político-econômica, exceto se a presença 

imediata das tropas fosse realmente necessária nesses locais. À época, surgiam na região norte 

outros centros urbanos de crescente relevância para o governo português – como os descobertos 

de São Luís, que dariam origem a Natividade –, mas não encontramos na documentação 

consultada indícios da criação de suas primeiras companhias.  

Nos anos posteriores, outros corpos de 3ª linha seriam constituídos em toda a 

extensão do território goiano
147

, de modo a ampliar a organização defensiva e a rede de controle 

social interno pelo governo luso. Assim, a ação das Ordenanças passaria a complementar o 

trabalho realizado pelos Dragões da Cavalaria, firmando-se como um pilar auxiliar nas políticas 

de ordem adotadas pela Coroa no coração da América portuguesa.  

                                                
146 AHU, Goiás, cx. 1, doc. 73. (1739). 
147 Podemos perceber a expansão gradativa das Ordenanças através do crescente número de pedidos de patentes no 

decorrer do século XVIII, e dos mapas da situação militar da capitania a partir do governo de José de Almeida 

Vasconcelos Soveral e Carvalho (1772-1778), o Barão de Mossâmedes. 
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Para a criação destes corpos, o governador e capitão general de São Paulo afirmou se 

valer dos modelos vigentes na capitania das Minas Geraes, que à época já contava com uma 

estrutura militar regular no cenário colonial
148

. Ali, as Ordenanças foram organizadas no início 

do XVIII, instituídas por uma Carta Régia de 1709, de modo que, com o tempo, foram se 

estabelecendo sistematicamente nas variadas vilas e arraiais daquelas minas (COTTA, 2000, p. 

4). Semelhante à situação das Geraes, porquanto ambos fossem territórios mineiros, nos Goyases 

as Ordenanças também tiveram um papel relevante na organização social da região, que por 

distar léguas das outras áreas urbanas, a princípio obstaculizadas por caminhos de difícil 

transposição, fora palco de diversas desordens as quais dificilmente podiam acudir os Dragões 

com a devida presteza e rapidez, já que concentravam seus destacamentos em localidades 

específicas. Ambas serviram como agentes de controle às possíveis forças contrárias ao processo 

de estabelecimento das estruturas administrativas e militares nestas terras, o que explicitava a 

importância da organização de corpos que atuassem em sintonia com as ordens vindas do reino, 

tanto no tocante à composição, quanto no direcionamento de suas atribuições. Ademais, a 

exemplo da primeira capitania mineira, a extensão das tropas de 3ª linha pelos arraiais e 

povoados goianos possibilitaria sua utilização como instrumento pedagógico, no sentido de 

mostrar à população local seu lugar na ordem da sociedade colonial (COSTA, 2006, p. 42). 

Após as notícias da criação das tropas chegarem ao conhecimento de Sua Majestade, 

logo ordenara a alteração da constituição do oficialato das primeiras companhias de Ordenanças 

de Goiás. Em 18 de janeiro de 1741, por meio de carta ao monarca, D. Luís Mascarenhas 

explicitou o intento de dar promptamente a execução da dita disposição, refformandose todos os 

mais [postos] em ordem a evitar a confuzão, que se segue da multiplicidade delles
149

. Em 

cumprimento a ordem e dando resolução ao equívoco, tornou vago o posto de tenente-coronel, 

não creando de novo outros como nella se dispoem, e estabeleceu na vila e no arraial a estrutura 

quase definitiva nos termos da dita ordem Real: coronel – cujo posto, segundo o governador, 

seria alterado para o de capitão-mor –, sargento-mor, ajudante e capitães de companhia
150

. Deste 

modo, as Ordenanças entrariam em conformidade com o Regimento de 1570 e com a Provisão 

de 1574, tanto no que diz respeito aos oficiais que deveriam constituí-la, quanto acerca da 

necessidade de nomeação de um capitão-mor nas localidades com mais de uma companhia. 

                                                
148 AHU, Goiás, cx. 2, doc. 122. (1741). 
149 Idem. Grifo nosso. 
150 Idem. 
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O diálogo entre o governador e o monarca sobre a situação das Ordenanças em Meia 

Ponte era constante, tanto que em 10 de março de 1742, D. Luís de Mascarenhas enviou a El Rei 

uma lista com o número e os nomes dos moradores que compunham uma das companhias do 

Regimento deste arraial, qual seja a formada no bairro de Santo Antônio, capitaneada por 

Antônio Pereira Rezende
151

. Tal medida foi a resposta de uma solicitação do Rei, com data de 

dois de novembro de 1740, que se interessou pela condição da tropa após seu capitão ter lhe 

enviado um pedido de confirmação de patente, passada pelo punho daquele governador de São 

Paulo. A partir de então, D. João V exigiu à Mascarenhas que lhe inteirasse, declarando o 

numero dos moradores que se comprehende nesta Companhia na conformidade de minhas reaes 

ordens
152

. Note-se que tal ordem foi expedida cerca de um ano após a criação do Regimento em 

questão, o que, considerando-se o tempo necessário para o envio da missiva com a notícia da 

formação das tropas ao Rio de Janeiro, e seu posterior trajeto até o reino, foi requisitada com 

certa rapidez, fator que indica certa preocupação do governo para com estas informações. Tal 

lista, como constava na legislação de 1570, estava assinada pelo dito coronel – capitão-mor – 

responsável pelo referido destricto, o arraial de Meia Ponte. 

Tratava-se de uma companhia de homens de cavalo composta por 56 soldados e 

quatro oficiais: capitão, tenente, alferes e furriel, totalizando um contingente de 60 praças 

montados, em pleno acordo, portanto, com as mudanças posteriores ao Regimento de 1570. 

Todavia, é curioso notar que o oficialato desta companhia compunha-se de postos pertencentes 

às tropas Regulares – 1ª linha – e Auxiliares – 2ª linha. Como tratamos páginas atrás, a 

nomeação de pessoas para o preenchimento de postos inadequados à condição das Ordenanças 

fez com que o monarca português requisitasse ao governador de São Paulo sua alteração, de 

modo que se enquadrasse nos moldes da legislação competente. Apesar de o pedido de alteração 

ter se referido aos cargos superiores do oficialato – ou Estado Maior –, a divisão das funções no 

interior da companhia também estava seguindo o modelo das outras duas esferas militares do 

Antigo Regime, fato inconsonante com as normas que regiam as Ordenanças. 

Como pudemos perceber através de dois mapas formulados pelos governadores José 

de Almeida Vasconcelos e Luís da Cunha Menezes, em 1774
153

 e 1779
154

, respectivamente, nas 

                                                
151 AHU, Goiás, cx. 2, doc. 154. (1742). 
152 Idem. 
153 AHU, Goiás, cx. 27, doc. 1758. (1774). 
154 AHU, Goiás, cx. 31, doc. 1977. (1779). 
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companhias de 3ª linha que àquela época guarneciam Goiás, havia tão somente os postos padrões 

– definidos pelos Regimentos do século XVI –, com a diferença da ausência dos cargos civis, 

que foram substituídos por dois sargentos incumbidos de desempenharem suas funções, e da 

presença de ajudantes e de tambores. Tal fato evidencia que com o passar dos anos, o 

funcionamento das Ordenanças entrou em sincronia com a legislação que lhe servia de base, o 

que se caracterizou por ser um processo lento e gradativo. Portanto, nos primórdios da instalação 

desse sistema militar em Goiás, nota-se a dificuldade dos governadores em enfrentar alguns 

obstáculos de ordem organizacional, nomeadamente os referentes ao processo de composição da 

tropa, talvez em virtude da necessidade de uma estrutura destacadamente militar, tal qual a das 

tropas Regulares, de modo a facilitar o reconhecimento da influência e autoridade dos oficiais 

sobre os civis. 

Verificamos, ainda, que as companhias de Ordenanças de pretos libertos e pardos 

possuíam a configuração semelhante ao das tropas Regulares e Auxiliares, compostas por: 

capitão, tenente, alferes, sargento, furriel, porta bandeiras, cabos, tambores e soldados, diferindo, 

portanto, dos moldes das Ordenanças de homens brancos. Vale ressaltar que em Goiás, não 

existiram Ordenanças de pretos libertos e pardos até a década de 1770
155

, quando D. José de 

Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho cumpriu as ordens para sua formação, em virtude da 

Carta Régia de 22 de março de 1766
156

, enviada a todas as capitanias da América portuguesa por 

sua importância primordial como mecanismo de melhoria da guarnição daqueles domínios. 

Isso posto, convém elucidar que a partir da década de 1760 a população dos Estados 

do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão
157

 passou a ser foco de maiores interesses por parte da 

Coroa portuguesa no que dizia respeito às condições da força militar. A Carta Régia supracitada, 

pela qual D. José I ordenou o alistamento de seus vassalos, é o maior exemplo disso. Esta 

intensificou o número da população de pretos libertos, pardos, bem como brancos pobres nas 

organizações militares não pagas – incluem-se também os Auxiliares –, baseada na crença de que 

eram “a principal defesa que aquela região detinha” (PAU A, 20 0, p. 64). A busca por um 

sistema defensivo mais estruturado foi, dentre outros fatores, consequência das constantes 

                                                
155 AHU, Goiás, cx. 28, doc. 1853. (1776). 
156 Carta Régia de 22/3/1766. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Cód. 706, fl. 5. 
157 O Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1772) se constituía em um governo à parte do Estado do Brasil. Foi 

criado e desfeito durante a administração de D. José I, oriundo do antigo Estado do Maranhão, quando este teve sua 

capital transferida de São Luís para Belém. Abrangia uma vasta área que corresponde à região norte e parte da região 

nordeste do atual Brasil, aproximadamente os estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Maranhão. 
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ameaças de conflito com a Espanha, que tomaria maiores proporções na América portuguesa, 

mais especificamente nas fronteiras da região sul e oeste do Estado do Brasil.  

Não obstante a Coroa ter procurado se valer desta manobra durante o ministério de 

Sebastião José de Carvalho e Melo – Conde de Oeiras e futuro Marquês de Pombal –, nos 

períodos anteriores às suas reformas e, mais especificamente, à promulgação desta lei, capitanias 

como a de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco – berço das tropas dos homens de cor – já 

possuíam a seu serviço companhias compostas por gentes marginalizadas, divididas em corpos 

específicos de acordo com sua qualidade. Dentre os motivos que podem ter impedido a formação 

definitiva dessas companhias nos Goyases antes da década de 1770, podemos considerar o 

reduzido número de pretos forros e índios aldeados na capitania. Apesar de as populações de 

negros escravizados chegarem a representar significativa parcela da sociedade
158

, o número deles 

que conseguia a liberdade através da alforria não chegava a ser muito expressivo. Sem um 

contingente suficiente na vila e nos arraiais de Goiás, dificilmente se conseguiria organizar uma 

força coesa composta por esses homens, já que eram preferidos aos cativos. Considere-se ainda 

que nos territórios mineiros, a dificuldade de se deslocar a mão de obra escrava para diligências 

de defesa da capitania era mais difícil, em virtude, dentre diversos fatores, do pesado trabalho e 

da coleta incessante do metal, já que um dia perdido significava inúmeras oitavas a menos para 

seus senhores e para os Cofres Reais de Sua Majestade. 

Com relação aos povos indígenas, para que os diversos grupos pudessem ser úteis 

aos interesses portugueses no tocante às forças militares, defendiam os governadores ser 

imprescindível extinguir sua conduta bélica e hostil, proporcionando sua consequente integração 

aos parâmetros culturais da sociedade branca. O distanciamento ocasionado pelos constantes 

conflitos entre as diferentes culturas se configurava como grande empecilho aos interesses 

colonizadores, e, de igual forma, aos esforços defensivos dos territórios coloniais. Para que 

pudessem fazer parte de corpos regulados visando à guarnição das terras goianas, deviam se 

tornar civilizados por meio do convívio com o europeu nos aldeamentos instituídos para tal fim. 

Em consonância com as medidas políticas adotadas pelo então 1° ministro do reino – 

o ilustrado Conde de Oeiras – a partir da segunda metade do século XVIII, a Coroa portuguesa 

                                                
158 De acordo com informações do governador Luís da Cunha Menezes, em 1783 havia na capitania de Goiás um 

total de 59.287 pessoas. Segundo Salles (1992, p. 236), no mesmo ano o número de escravos na capitania alcançava 

a casa dos 17.613, o que explicita um montante de aproximadamente 30% da população total contabilizada no censo. 

Tais informações, no entanto, não devem chegar perto dos valores reais, já que a extensão da região era um elemento 

que propiciava as fugas ou a locomoção de uma localidade para a outra. 
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se colocou definitivamente acima dos interesses terceiros, orientando seu trato para com os 

índios de maneira a não medir esforços para integrá-los à sociedade, visando torná-lo 

efetivamente um habitante da colônia, um elemento povoador (DOMINGUES, 1999). Deste 

momento em diante, incentivou-se a incorporação desses povos como vassalos do Rei através de 

disposições várias, a exemplo do Alvará de quatro de abril de 1755
159

, que versava sobre o 

casamento dos indígenas com os colonos do Brasil. 

Esses mecanismos de incorporação se efetivariam de maneiras diversas, como 

através do já citado incentivo à miscigenação por meio do casamento legal entre portugueses e 

índias; da proibição de serem seus filhos chamados de Caboucolos; da preferência dada aos 

índios e seus descendentes na ocupação de cargos públicos; da prioridade concedida aos 

portugueses casados com índias para os cargos administrativos nos aldeamentos (DOMINGUES, 

1999), dentre uma série de outros privilégios. Assim, Pombal intentava acabar com a odiosa 

separação que havia entre as populações d’além-mar. Este princípio foi reiterado pelo 

Directorio, que se deve observar nas Povoaçoens dos Indios do Pará, e Maranhaõ em quanto 

Sua Magestade naõ mandar o contrario
160

, estendido a todo o território brasileiro no ano de 

1758. Destarte, apregoou-se o aliciamento das populações indígenas por meio da persuasão e 

brandura, para enfim viverem nos aldeamentos, aos padrões da sociedade branca, de maneira a 

torná-los legítimos defensores dos interesses d’El Rei, agentes de uma efetiva colonização, 

ocupação e manutenção das vastas terras coloniais. Alguns estudos mostram ainda o anseio da 

constituição de uma mão de obra assalariada, incutindo-se os valores de trabalho, nos moldes 

portugueses, às sociedades indígenas (ALMEIDA, 1997). 

A intenção com a implantação do Directorio era aumentar o controle da Coroa 

portuguesa no que dizia respeito ao trato com as populações indígenas do ultramar, elementos 

essenciais para a consolidação do mundo que se projetava construir. O poder temporal não mais 

                                                
159 O Alvará Régio de quatro de abril de 1755, de D. José I, incentivava os casamentos entre portugueses e indígenas 

e proibia o emprego do termo Caboucolos a seus filhos mestiços. Neste documento, os casamentos com os indígenas 

eram encorajados de maneira que o ato não resultasse em “inf mia de fato e de direito.” Ou seja, os envolvidos não 

carregariam para os descendentes impedimentos de qualidade e condição. Texto disponível em: 
http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/Alvar%C3%A1%20R%C3%A9gio%20de%204%20de%20abr

il%20de%201751.pdf Acesso em: 07/10/2010. 
160 O Diretório deixava claro o posicionamento do governo português para evitar a escravização, segregação ou 

isolamento dos índios, cerceando os tratamentos considerados inadequados e incentivando um melhor 

relacionamento entre os colonos e estas populações. No documento foi estabelecida a proibição do uso do termo 

negro, reiterou-se o incentivo ao casamento entre brancos e indígenas, determinou-se a substituição da língua geral 

pela língua portuguesa, dentre outras medidas. Há uma versão digitalizada disponível no sítio: 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1929 Acesso em: 09/10/2010. 

http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/Alvar%C3%A1%20R%C3%A9gio%20de%204%20de%20abril%20de%201751.pdf
http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/Alvar%C3%A1%20R%C3%A9gio%20de%204%20de%20abril%20de%201751.pdf
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1929
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caberia aos missionários jesuítas – expulsos dos domínios portugueses por Pombal em 1759 – 

mas a Diretores
161

 nomeados pelos governadores da capitania, que deveriam administrar os 

índios em acordo com a crença de que estavam num estado de menoridade – em processo de 

civilização – e que ainda não eram capazes de se governarem. Ao Diretor cabia fazer cumprir os 

direitos e deveres dos povos indígenas nos aldeamentos, cuidar da educação, da catequese, da 

organização e divisão das tarefas, bem como do ensino da língua portuguesa como língua única, 

na tentativa de refrear a utilização das línguas indígenas e a expansão da chamada “língua geral” 

– ou nheengatu –, bastante utilizada pelos missionários. 

Assim sendo, a política indigenista de Pombal em Goiás tinha como pilar os 

descimentos, ou seja, o deslocamento dos grupos indígenas – o que nem sempre ocorria por meio 

da brandura, como constava nas resoluções régias – para o convívio pacífico com os portugueses 

nos aldeamentos, onde seriam inseridos em um contínuo processo de civilização através da 

educação branca e catequese leiga. 

Os primeiros aldeamentos indígenas instituídos pelo Poder Real nos Goyases datam 

do início da segunda metade do setecentos, com a criação de São Francisco Xavier do Duro 

(1751) próximo ao ribeirão de Formiga, para ali se recolherem os índios do grupo Xacriabá 

(CHAIM, 1983). Posteriormente foram se multiplicando ao longo da capitania, principalmente 

com a ascensão do Conde de Oeiras ao cargo de 1ª ministro do reino durante o governo de D. 

José I, pois, como vimos, ao tomar posse, adotou medidas de integração destes grupos à 

sociedade branca, almejando torná-los, efetivamente, vassalos d’El Rei no ultramar. 

O simples fato de não haver índios aldeados em Goiás até a década de 1750 já 

implicava diretamente na inexistência de tropas de Ordenanças e de Auxiliares por eles 

compostas, visto que a própria condição de luta desses povos redundava na resistência às 

imposições portuguesas. Para além disso, o fracasso inicial dos aldeamentos – que segundo 

consta na correspondência oficial, se dava em virtude das sublevações indígenas, das grandes 

despesas e dos poucos resultados significativos
162

 – pode ter sido um elemento decisivo para a 

ausência das mesmas até meados da década de 1770.  

A exemplo, em carta endereçada ao Rei no ano de 1760, João Manuel de Melo expôs 

alguns problemas quanto à incorporação de índios civilizados no Regimento de Cavalaria 

                                                
161 Em Goiás, normalmente eram militares membros das Ordenanças ou dos Auxiliares. 
162 Cf. AHU, Goiás, cx. 13, doc. 802. (1756); AHU, Goiás, cx. 14, doc. 860. (1757); AHU, Goiás, cx. 15, doc. 927. 

(1759); AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1029. (1760); AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1142. (1763). 
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Auxiliar a ser criado nos anos seguintes
163

. De acordo com instruções reais repassadas no 

período anterior à sua posse, durante sua administração deveria se engajar na criação do dito 

Regimento, sendo que, caso lhe parecesse necessário, poderia alistar alguns indioz civilizados 

para completar o efetivo das tropas. Ao percorrer os arraiais visando o levantamento dos praças 

para sua composição, respondeu ao monarca que nesta Capitania não há Indioz, civilizados nem 

ainda aldeadoz como nas outras pª se emcorporarem com os mais soldadoz do novo Regimento 

como V. Mag.
e
 ordena

164
, explicitando um problema de ordem estrutural, que pode ter 

determinado a ausência destes corpos específicos em Goiás. Faremos uma análise mais 

minuciosa desta situação no capítulo 3. 

Retornemos ao Regimento das Ordenanças de Meia Ponte. Vimos que em 1742 D. 

Luís de Mascarenhas enviou ao monarca uma carta com a lista dos moradores de uma das 

companhias deste arraial. Tal documento explicita alguns aspectos de extrema importância para a 

compreensão das linhas gerais que direcionaram a formação inicial das tropas de 3ª linha nas 

minas de Goiás. Sabe-se que uma das funções primordiais dos capitães-mores era a de levantar o 

número de habitantes de cada localidade, bem como informações sobre a renda e posse de bens – 

inclusive semoventes – para que assim fosse determinada a quantidade de armas e equipamentos 

que cada um deveria possuir, visando sua participação nas ditas companhias. De acordo com o 

Regimento de 1570, todas as informações concernentes a estas tropas deveriam constar em um 

livro guardado pelo capitão-mor que, assim como as listas, eram essenciais para seu controle e 

fiscalização pelo Poder Real
165

. Entretanto, até a década de 1770 em Goiás, não encontramos 

essas informações nos documentos avulsos do AHU, faltando, inclusive, os mapas com uma 

relação completa dos corpos de Ordenanças nas minas e capitania, documentos geralmente 

formulados pelo governador e capitão general responsável
166

.  

Os primeiros mapas estatísticos sobre a presença de tais companhias datam de mais 

de 30 anos após sua institucionalização nas terras goianas. Neles é possível encontrar um 

                                                
163 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
164 Idem. 
165 Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem 

que terão em se exercitarem. 10 de dezembro de 1570. Disponível na íntegra em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html Acesso em: 22/05/2012. 
166 A partir do governo de José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho, mais especificamente de 1773, constam 

diversos mapas e levantamentos estatísticos nos documentos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino, não só sobre 

os corpos de Ordenanças, como também sobre os Dragões e Auxiliares goianos. Anterior a esse período existem 

poucas fontes detalhadas acerca da situação das tropas de 3ª linha, documentos estes que foram analisados em nossa 

pesquisa. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html
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levantamento da quantidade de tropas por região, o efetivo de cada uma – e, caso não estivessem 

completas, o número de praças para que entrassem em conformidade –, bem como o nome de 

seus oficiais e dos comandantes superiores. Somente com base nessas informações podemos ter 

dados mais abrangentes sobre a situação das tropas de 3ª linha na capitania. Ademais, a única 

lista com a relação dos moradores que faziam parte de uma companhia de Ordenanças em Goiás 

no recorte temporal em questão é exatamente a que neste momento estamos analisando. Onde 

estão essas informações tão essenciais para o governo português? 

Em fins da década de 1750, já no governo de João Manuel de Melo, o recém-

nomeado ouvidor geral e corregedor da capitania Francisco de Atouguia Bittencourt e Lira 

contatou o oficial de ordens Tomás de Sousa, requisitando lhe fizesse um relatório sobre a 

situação militar de Goiás, destacando as companhias existentes e suas respectivas funções no 

tocante às especificidades da região. Atendendo ao pedido e após certo período de observação, 

em 28 de março de 1760 remeteu ao ouvidor as impressões coletadas, discorrendo sobre os 

principais problemas encontrados entre os Dragões, os Pedestres e as companhias de Ordenanças 

da terra
167

, por serem, até então, os únicos corpos responsáveis pela guarnição dos Goyases – as 

companhias de Auxiliares só seriam criadas quatro anos depois. Certamente, ao ouvidor não 

caberia escolha melhor para o cumprimento de tal tarefa. Logo a princípio, o oficial Tomás de 

Sousa destaca a grande experiência angariada durante os diversos anos de serviços militares 

prestados à Sua Majestade, o que, pelo menos em teoria, lhe imbuía da capacidade para a 

execução de tal incumbência:  

 

[...] me intima esta ordem de forma que não poso faltar a verdade do conhecimento que 

me tem dado 24 anos de serviso que o tenho empregado 14 na Academia Melitar do Rio 

de Janr.o e os mais em atual serviso na mesma Praça, e na da Colonia do Sacramento, no 

Prezidio do Rio Grande de Sam Pedro, no da Ilha de Santa Catharina, e na expedição da 

devizão da America, sempre debaixo das ordens do Snr. Conde de Bobadela, direy o 

que tenho observado em todas as referidas Praças nesta Capitania168. 

 

Após discorrer sobre os muitos problemas encontrados na execução das funções dos 

soldados da única companhia de Dragões da capitania
169

, e ter tecido inúmeros elogios à 

                                                
167 AHU, Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 
168 Idem. 
169 “ esta  apitania ha hua companhia de Soldados Dragoens, q he desculpavel o nunca fazerem exercicio por se 

ocuparem coaze sempre na arrecadação da fazenda Real, porem he falta Grande o se não ler o Regimento aos 

soldados que sentão Praça de novo, nos atos de mostra; ou todos os mezes, como S. Mag.e manda no ultimo § do 

capitulo 42 das novas ordenansas; porque sabendo o soldado A ley melitar deichará de ser vivandeiro, será 
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companhia de soldados Pedestres
170

, inicia sua análise sobre as Ordenanças de Goiás. Em terra 

de tamanha extensão, o que mais o admirou foi o número elevado de oficiais sem que houvesse 

tropas suficientes para que sobre elas pudessem exercer seu comando. A quantidade de postos 

considerados impróprios o preocupou, pois Sua Majestade só permite oficiais nas companhias, 

terços, regimentos, ordens e governos
171

, sendo que naqueles sertões as patentes do oficialato se 

multiplicavam sem precedentes. Tal problemática, a nosso ver, dizia respeito mais à cultura 

política do período do que a uma incoerência na administração militar. Entretanto, deve-se 

considerar que apesar de a distribuição de cargos militares fazer parte da lógica societária do 

Antigo Regime, a situação em questão evidenciava um grande número de patentes sem 

confirmação régia, o que, consequentemente, as tornava sem validade. Idealmente, as mercês 

concedidas pelo monarca eram cuidadosamente administradas e todo tipo de graça era 

cautelosamente descrita e contabilizada, de modo que as engrenagens do sistema continuassem 

trabalhando devidamente, procurando evitar problemas de ordem estrutural. Passado o prazo de 

confirmação, que nos sertões goianos era de dois anos, deveria ser atestada a nulidade das 

                                                                                                                                                        
obediente, e poupará as suas Armas, e o seu cavalo, como serrecomenda no mesmo Regimento, e será útil a fazenda 

de S. Mag.de; o asseyo dos Quarteis, que tal os se arruinarão os desta Vila por descuido, e não por anos. 

Nesta capitania se custuma dar baixa a qualquer soldado contra sua vontade, e só pela do comandante da Companhia 

sem delinquir, e cometer absurdos de fraco, traidor, ou bobado [sic], pois pelas mais culpas o manda S. Mag.de 

castigar, devendo o Governador nesta parte ser tão piedozo como S. Mag.de que ainda os soldados inabeis por anos os 

manda reformar. 

Praticace nesta capitania mandar soldados para os destacamentos e conservallos neles por muitos anos, o que nunca 

vy praticar em outras partes, porque o serto he que se o destacamento he de conveniencia, he justo chegue esta a 

todos; e se he de trabalho, bom será não carregar dele a hum só por tanto tempo, e correndo, ou rodando o serviso 
por todos, todos serão veteranos no Real Serviso.”. Cf. AHU, Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 
170 “Ha mais nesta Capitania uma utilicima Companhia de soldados Ventureiros chamados Pedestres, tão precizos ao 

serviso de S. Mag.de como se vê na boa execusão que tem dado as ordens no destacamento que se conserva em Pilois, 

e Rio Claro; proibindo lavrarence aquelas terras na supozisão que terão diamantes, e assim o mandar o Snr. Conde de 

Bobadela por ordem que deixou registrada nesta secretaria quando veyo a esta Capitania estabelecer o contrato dos 

ditos Diamantes o que não teve efeito. 

São estes soldados os que arriscão as vidas no serviso de S. Mag.de, em conservasão desta Republica, por serem os 

primeiros que fazem frente aos Indios Cayapós, Boróros, Baiacunas, fazendo com as suas Rondas como agora manda 

S. Ex.a praticar que se conservem seguros os moradores dos arredores desta vila, tanto socego há nestes, como 

inquietação naqueles povos que vivem nesta Capitania onde não há esta casta de soldados. 

São estes Ventureiros os que escoltão con os Dragoens os quintos de S. Mag.de ao Rio de Jan.ro, marchando 312 

legoas de ida e outras tantas de vinda a pe descarso, reedificando Pontes, consertando caminhos; e fora disto ainda os 
ocupão em destacamentos, e em montas, e Grandes diligencias, principalmente nos Mattos; e sem se lhe atender este 

Grande serviso os desgostão com a falta do seu pagamento; pois nunca lhe fazem regular, devendo ser ao mesmo 

tempo em q se faz aos Dragoens; pois na expedisão da devisão da América Meridional se fazia pagamento a duas 

Companhias semelhantes que eu vy levantar o Int. Conde de Bobadela na Colônia do Sacramento, ao mesmo tempo 

que se fazia as Companhias de Infantaria e Dragoens do Exercito; o que aqui se não pratica; antes alguns destes 

soldados se queixão servir hum e dous anos, nunca verem soldo, soluo alguas oitavas a conta do vencido.”. Cf. AHU, 

Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 
171 Idem. 
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patentes militares expedidas pelo governador e capitão general da capitania. Para o oficial Tomás 

de Sousa, o grande número de capitães sem companhia para comandar explicitava profundos 

problemas administrativos que precisavam ser sanados. 

A situação se agravava no que dizia respeito aos capitães-mores. Por se tratar de um 

dos cargos de comando mais importantes da capitania, pressupunha-se que os mecanismos de 

controle e fiscalização das patentes expedidas tivessem maior rigor, de modo a evitar situações 

indesejadas como a supracitada. Tais cuidados eram imprescindíveis, afinal, eram os postos que 

recebiam as ordens diretas do capitão general e as transmitiam aos capitães de companhia, 

constituindo-se numa ponte essencial para o cumprimento das tarefas de manutenção da ordem 

pública, função tão bem quista pela Coroa nos conturbados territórios mineiros. Entretanto, caso 

a seleção de tais posições fugissem à gerência e aos interesses do governo português, haveria 

certo desequilíbrio na dinâmica da governança, acarretando um prejuízo para a administração 

superior, e culminando no fortalecimento dos interesses locais em detrimento das ordens reais. 

De acordo com Cotta: 

 

Através da comunicação de uma ordem do capitão-general aos capitães-mores, ocorreria 

o acionamento de uma extensa e complexa rede capaz de provocar reações favoráveis 

ou não. Estabeleciam-se níveis interativos entre os diversos atores sociais. Essa relação 

não pressupunha cumprimento integral das determinações régias. Era o momento 

privilegiado para resistências, negociação e ganhos (COTTA, 2006, p. 52). 

 

Em linhas gerais, a influência dos capitães-mores era proporcional ao poder que 

tinham sobre suas companhias e o prestígio que tinham ante a sociedade civil. Assim, em caso de 

superlotação dos cargos, não só as ordens de Sua Majestade executadas por intermédio de tais 

oficiais, como também o poder de mando dos mesmos, sofreriam certos desequilíbrios. Ao que 

pudemos notar no discurso governamental sobre a situação militar e política em Goiás, a 

concessão das patentes de capitão-mor das Ordenanças alcançou um ritmo acelerado na segunda 

metade da década de 1750. 

De acordo com a análise feita por Sousa, a figura de maior comprometimento com tal 

ingerência nos Goyases era o General, a quem atribuía a culpa por prover alguns postos de 

ordenança só para sua eleição
172

, já que, como figura máxima da administração daquele 

governo, tinha um papel fundamental na escolha dos oficiais das Ordenanças. Não podemos 

                                                
172 Idem. 
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deixar de considerar, no entanto, que como ajudante de ordens do governador João Manuel de 

Melo, Sousa compartilhava de suas ideias, estando a par das acusações levantadas pelos 

funcionários régios contra a figura do Conde de São Miguel – Álvares Xavier Botelho da 

Távora, o segundo governador de Goiás. Já nas instruções reais para o governo de Melo, 

constava a ordem da abertura de uma devassa contra seu antecessor, tarefa para a qual foi 

nomeado justamente o ouvidor geral Francisco de Atouguia Betencourt e Lira, no intuito de 

investigar a administração do ex-governador. A partir dela pode-se observar a profundidade das 

acusações
173

. Por isso, em 1760 tal situação já era bastante visível nos diversos arraiais que 

pontilhavam o extenso território de Goiás, não que tal distribuição de patentes tivesse ocorrido 

somente no governo do demissionário Conde de São Miguel, pois o resultado da devassa 

instituída evidenciava incoerências anteriores no tocante a esta matéria. Tais fatores nos instigam 

o questionamento: até que ponto pode-se considerar este cenário como algo incomum, ou fora da 

lógica de distribuição de patentes e mercês que regia as sociedades do Antigo Regime? 

Devemos nos lembrar que a concessão de patentes das Ordenanças como “moeda de 

troca” para a sujeição da sociedade civil ao controle da Coroa era prática comum nas diversas 

capitanias da América portuguesa. Cotta (2006, p. 47-48) demonstra que, principalmente nos 

primórdios da ocupação das Minas Gerais, a organização das Ordenanças foi de extrema 

importância para sintonizar os interesses dos poderosos locais com os do governo português, 

situação na qual se recorria à dignificação de importantes figuras locais para a extensão do 

controle da metrópole sobre as novas terras. Outrossim, tal situação nos Goyases também pode 

ter se consistido em práticas de negociação com as esferas do poder local, visando o devido 

estabelecimento do mando naqueles longínquos sertões, embora seja necessário ressaltar que 

grande número das patentes passadas se encontravam sem confirmação régia. Apesar de algumas 

vezes os próprios governadores da capitania terem agido da maneira que melhor lhes convinha – 

em virtude da demora das correspondências, da urgência de alguns assuntos e das diversas 

especificidades locais –, neste caso, os oficiais da administração lusa atestaram uma falta de 

sintonia com as orientações da Coroa portuguesa, já que tais patentes não contavam com o 

carimbo real. 

                                                
173 Palacin, em seu livro “ ubversão e corrupção, um estudo da administração pombalina em Goiás” ( 98 ), faz uma 

análise acerca da devassa movida contra o governador e capitão general Álvares Xavier Botelho da Távora, o Conde 

de São Miguel, no qual ele explicita as razões pelas quais foi acusado da má gerência da capitania em prejuízo à Real 

Coroa durante seu governo. Os autores da historiografia tradicional goiana, em geral, também caracterizam seu 

governo pelas marcas da desordem administrativa. 
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Note-se, nas palavras do próprio Tomás de Sousa, o discurso referente à intensidade 

do problema da concessão desmedida de patentes aos capitães-mores: 

 

São tantos os Capitaens mores nesta comarca, que quem foy tão liberal em lhes dar 

patentes não observou o Regimento das ordenansas onde S. Mag.de manda que no lugar 

onde se não puder formar mais de hua companhia, não averá Capitão mor, salvo for o 

senhor da terra, ou Alcaide mor della; e não avendo nesta capitania destes senhorios, ha 

Capitaens mores de lugares tão despovoados que se não ocupão mas que em mostrar 

respeito a 3 ou 4 vizinhos174. 

 

Percebe-se no trecho sua indignação para com a lotação dos cargos de capitão-mor 

em pequenos povoados onde nem mesmo havia quantidade suficiente de pessoas para serem 

submetidas ao seu comando através da formação das tropas de 3ª linha. Tal fator evidenciava a 

falta do cumprimento do Regimento das Ordenanças em diversos arraiais da capitania de Goiás, 

o que, aos olhos de Sousa, se constituía em grande problema. Por outro lado, o documento 

também demonstra que, nos idos de 1760, muitos arraiais da capitania goiana ainda não 

possuíam população suficiente para a composição de companhias de Ordenanças regulares, ou 

seja, em acordo com a legislação instituída sobre esta matéria. 

A par das observações do oficial de ordens, aproximadamente nove meses depois, 

João Manuel de Melo contatou o Rei para lhe transmitir suas impressões acerca da condição das 

Ordenanças no território cujo governo acabava de encabeçar. Tão logo tomara posse da 

administração da capitania, já havia sido informado sobre a multidão de oficiais das Ordenanças 

e do exagerado número de patentes militares expedidas para aquela força armada
175

. Uma das 

primeiras medidas de Melo foi justamente lançar um bando para que todos os oficiais 

supracitados lhe apresentassem suas patentes, de modo que pudesse analisá-las e executar as 

mudanças necessárias para colocar a situação em ordem. Sua constatação inicial foi que do 

grande número de patentes examinadas, pouquíssimas estavam confirmadas, sendo essas 

passadas nos governos anteriores ao do Conde de São Miguel. Só na administração do ex-

governador foram expedidas 66 patentes de Ordenanças, e nenhuma estava em regularidade, por 

já ter findado o prazo de dois anos para a confirmação do monarca
176

. 

A exemplo, relata em sua carta o caso do pequeno arraial de Burity Queymado, 

localizado, segundo Cunha Mattos, pouco distante da margem direita do Rio das Almas, mais ou 

                                                
174 AHU, Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 
175 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
176 Idem. 
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menos três léguas e meia ao norte de Lavrinhas, arraial que o substituiu no ano de 1771 

(MATTOS, 1979, p. 44). Nesta povoação havia tão somente cinco moradores brancos, sócios em 

uma lavra aurífera, além de seus escravos. Com tão reduzida população, de acordo com o Livro 

do Registro das Patentes, o arraial possuía dois sargentos-mores e dois capitães de companhia, 

todos, obviamente, sem tropa para liderar. Para agravar a impressão do governador, os oficiais 

residiam em Vila Boa e em Meia Ponte, situação não permitida pelo Regimento das Ordenanças 

de 1570. Como abordamos anteriormente, as tropas de 3ª linha caracterizavam-se por sua esfera 

de atuação local, impedidas de se deslocarem a menos quando a situação o exigia. Para além 

disso, e, primordialmente, seus oficiais deviam residir nos povoados aos quais assistiam, caso 

contrário poderiam ser destituídos do cargo e imediatamente substituídos em suas funções
177

. De 

acordo com o próprio João Manuel de Melo, tal cenário não se restringia ao referido arraial, 

declarando em outras partes ter notado quaze semilh.
es

 encohorencias
178

. Tal era o desarranjo 

desta esfera militar em Goiás. 

Em virtude do exame feito, muitos oficiais começaram a entrar em contato com Melo 

fazendo-lhe vários requerimentos e expondo explicações diversas no tocante à condição de suas 

patentes: 

[...] hunz alegarão nas petiçois q ainda que eztavão findoz os dois annoz, tinhão cartas 

de seus Procuradores, q lhez davão boas ezperanças da confirmação, a qual se não tinha 

effeituado, pella demora que houvera naz frottas. Outroz me pedião q lhes referendase 

az patentes; alegando q se perderão reseder [?] emcaminharão na remessa que fizerão, 

os seus Procuradores; pois não tinhão rezposta da sua entrega179. 

 

Ao receber essas petições, explicou ao monarca que preferiu procurar um meio termo 

para referendar as patentes expedidas, visto que não poderia anular todas as que não estavam em 

conformidade, pois, se o fizesse ficavão oz Arrayaiz sem officiais p.ª executar az ordens q lhe 

fossem destribuhidas
180

. É interessante perceber nas palavras do governador a importância 

atribuída aos capitães-mores nas terras goianas, pois, ao que parece, o excesso de membros do 

oficialato espalhados pela capitania era preferido à sua escassez. Deste modo, estabeleceu o 

seguinte: continuariam com suas patentes os oficiais dos arraiais que, mesmo não apresentando 

companhias de Ordenanças – em virtude de qualquer irregularidade – tivessem moradores 

                                                
177 Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem 

que terão em se exercitarem. 10 de dezembro de 1570. Disponível na íntegra em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html Acesso em: 22/05/2012. 
178 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
179 Idem. 
180 Idem. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html
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suficientes para formar alguma. Portanto, o parâmetro da presença de pessoas aptas para 

servirem às armas seria temporariamente desconsiderado, e a validação das patentes seria feita 

com base no número de habitantes de determinada localidade. Tais mudanças vigorariam 

somente até que terminasse de analisar a situação; esperaria chegar a primeira frota vinda do 

reino após aquela data, na intenção de verificar se havia alguma confirmação d’El Rei na 

correspondência oficial, para determinar os locais onde realmente existiam patentes 

supranumerárias e dar a solução cabida. 

Percorrendo a capitania, logo nos primeiros arraiais que visitou, deparou-se com uma 

conjuntura que lhe pegou de surpresa. Ao pedir as listas com o número e os nomes dos soldados 

não só aos capitães-mores, como também a outros oficiais das Ordenanças, nenhum deles as 

tinha, cenário este que ressalta a pouca importância dada ao cumprimento desse aspecto tão 

essencial ao controle da vida militar dos paisanos armados
181

. Não fosse somente esta sua 

inquietação, relatou ao monarca D. José I que, segundo constatava, em muitos lugares não 

existiam nem mesmo companhias para que os oficiais pudessem exercer seu comando, 

reiterando, assim, as observações realizadas pelo oficial Tomás de Sousa meses antes. Tal qual o 

ajudante de ordens, Melo chegou a mesma conclusão: em Goiás havia muitos oficiais para pouca 

– ou quase nenhuma – tropa e, muitos aspectos de grande importância para o controle dos corpos 

de Ordenanças, como a elaboração de listas com os equipamentos e número de moradores, 

simplesmente eram deixados de lado. 

No que diz respeito às dificuldades de manutenção do corpo militar nos Goyases, 

observamos que também foram semelhantes as conclusões alcançadas por ambos, levantando 

vários aspectos que denotavam o não cumprimento da legislação das Ordenanças vigente desde o 

século XVI. Como vimos anteriormente, por ordem d’El Rei, todas as companhias de 3ª linha 

deviam se manter exercitadas e em condições de pegar em armas para o caso de ocorrer qualquer 

ameaça, passando por duas inspeções ao ano que visavam fiscalizar o cumprimento das normas, 

assegurando o bom estado das tropas. Segundo informações dadas a João Manuel de Melo 

durante sua viagem de reconhecimento, as poucas companhias existentes nos arraiais visitados 

nunca haviam sido submetidas aos exames obrigatórios e nem mesmo praticavam os exercícios 

                                                
181 Francis Cotta (2000, p. 75) explica que essa denominação resumia bem a qualidade militar dos integrantes das 

Ordenanças, pois eram civis sem instrução militar sistemática, mas, paradoxalmente, participavam de atividades de 

controle interno e missões de caráter militar. 
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semanais
182

, o que se constituía em mais um fator que denotava a negligência das autoridades no 

trato com as Ordenanças das terras goianas. Sem o mínimo de dedicação aos exercícios 

discriminados no Regimento e sem a fiscalização adequada, como poderiam desempenhar 

propriamente suas funções? 

Já dizia Sousa em sua carta ao ouvidor que nas povoações litorâneas da América, e 

mesmo nas Minas Gerais, capitania para a qual se dirigiu no ano de 1758 – saindo do Rio de 

Janeiro por ordem do intendente José Antônio Freire de Andrada –, a situação das tropas de 

Ordenanças era muito mais aprazível em termos de cumprimento das reais ordens, do que nos 

Goyases. Asseverava que nas regiões já visitadas os corpos pareciam estar bem exercitados, 

fazendo jus às suas funções quando submetidas às vistorias. Tais encargos, segundo sua 

perspectiva fortemente orientada pela proposta dos regulamentos, eram ideais tanto por 

contribuírem para a qualificação dos corpos militares quanto por estabelecerem na população 

civil uma noção de submissão aos oficiais – seus superiores – qual é a principal construção dos 

povos
183

. Podemos perceber que alguns argumentos não passam de exageros retóricos para 

provar seu posicionamento, pois levando-se em conta a dificuldade de imposição das normas no 

ultramar, é certo que outras capitanias do Brasil também apresentavam alguns problemas no 

tocante às forças de 3ª linha, fator que não justifica o descuido, em diversos aspectos, com as 

companhias de Goiás. 

Lembre-se que os regulamentos das Ordenanças impunham punições pecuniárias aos 

civis que faltassem aos treinos ou que não se apresentassem devidamente com suas armas e 

equipamentos para os exercícios semanais
184

. Mas em um cenário em que nem a estrutura de 

controle do número de praças e seus respectivos armamentos, nem a referente à fiscalização 

periódica das companhias estavam em conformidade, pouco se poderia esperar do cumprimento 

das demais normas estabelecidas pelo governo lusitano quanto às referidas tropas. 

Geralmente, nas diversas capitanias do Brasil, os afazeres dos soldados das 

Ordenanças se dividiam entre as ameaças à ordem pública, o auxílio nas tarefas das outras 

instâncias militares, e as apresentações nas solenidades oficiais e outras ocasiões festivas, 

situações oportunas para demonstrarem valor e fidelidade às causas reais (SOARES, 2012, p. 

                                                
182 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
183 AHU, Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 
184 Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem 

que terão em se exercitarem. 10 de dezembro de 1570. Disponível em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html Acesso em: 22/05/2012. 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html
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12). Mas em Goiás, até o ano de 1760, percebe-se no discurso dos homens da administração que 

tais aspectos estavam um tanto prejudicados. A própria tradição do desfile das tropas de 3ª linha 

nas festividades não parecia acontecer da maneira desejada. Explica Melo: Disserão-me que 

quando pela pazchoa, ou pela procicão do Corpo de Deoz em q custuma hir húa companhia 

atrazdo palio, se notificava alguns dos moradores p.ª pegarem nas Armas, o fazião mais por 

devoção que por obediencia
185

. Além de não praticarem os exercícios devidos e não serem 

fiscalizados e punidos pela negligência às normas, tampouco pareciam dirigir qualquer 

obediência ou respeito à hierarquia das companhias nas regiões mais afastadas de Vila Boa e do 

arraial de Meia Ponte.  

Já salientamos que durante o século XVIII a religiosidade se apresentava como fator 

indissociável da vida em sociedade, tendo um papel fundamental na organização coletiva das 

minas e capitania dos Goyases
186

. Mas o problema surgia quando o reconhecimento e a devoção 

aos santos causavam prejuízos ao reconhecimento da superioridade hierárquica dos oficiais d’El 

Rei, que tinha o domínio e o poder sobre todos os seus vassalos. Como instrumento pedagógico, 

a estrutura hierárquica das Ordenanças tinha que ser respeitada e obedecida para que 

prevalecesse a ordem e se intensificasse o sentimento de fidelidade ao monarca entre os 

habitantes dos territórios goianos.  

Ademais, não muito diferente dos dois principais centros políticos da capitania, as 

patentes mais almejadas nas companhias dos distantes arraiais eram as de capitão e alferes, por 

serem as únicas que concediam o privilégio do uso das bengalas
187

. Entretanto, de acordo com o 

governador, nos povoados goianos mais afastados não se encontrava cabos de esquadra nem 

sargentos, somente os tais capitães e alferes, por trazerem aquelas insígnias de que fazem tanto 

apresso eztes mineyros
188

. 

É possível perceber que muitas das normas elaboradas a léguas de distância dos 

domínios ultramarinos acabavam se tornando letra morta nas terras da América lusa, em virtude 

dos diversos empecilhos que tornavam difícil sua aplicação e das tramas e negociações entre as 

diferentes esferas do poder no Império português. Por meio dos relatos elaborados pelos 

                                                
185 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
186 MORAES, Cristina de Cássia Pereira. Do corpo místico de Cristo: irmandades e confrarias na Capitania de 

Goiás. 1736-1800. Tese (Doutorado em História) Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2005. 
187 Era costume esses oficiais usarem bengalas como insígnia de sua distinta posição social. No caso do capitão, 

usava-se o castão prateado e liso, e no do alferes, o castão era geralmente em coquilho ou marfim. 
188 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
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funcionários do governo goiano, observamos que o não cumprimento da legislação elaborada 

para manter o bom funcionamento dos corpos de Ordenanças parecia consistir-se mais em regra 

do que exceção, pelo menos até a década de 1770, quando José de Almeida Vasconcelos Soveral 

e Carvalho deu continuidade ao reordenamento necessário às esferas militares, respeitando as 

instruções sistemáticas do Conde de Oeiras nas matérias de defesa territorial e manutenção da 

ordem pública. 

Ao analisar os documentos disponíveis acerca da situação das Ordenanças, é notável 

que mesmo transcorridos 21 anos de sua institucionalização nos Goyases, a situação ainda era 

precária e mal organizada, denotando o pouco interesse dos governadores e capitães generais 

para com o devido cumprimento dos Regimentos elaborados em fins do século XVI. A modesta 

atuação das tropas de 3ª linha neste período faz sentido, pois, como explicitaram João Manuel de 

Melo e Tomás de Sousa, poucas eram as companhias em situação regular espalhadas pelos 

arraiais da capitania, algumas vezes em virtude da reduzida população apta a pegar em armas, 

outras, em razão da precária estrutura de arregimentação e fiscalização das tropas, fatores que 

prejudicavam o cumprimento das normas competentes. 

Não obstante, o panorama entre as tropas dos principais centros urbanos e os demais 

arraiais era muito distinto. Após a criação da capitania e a consequente institucionalização da 

autonomia administrativa de Goiás (1749), os corpos de Ordenanças existentes passaram a 

receber variados encargos. Palacin (2001, p. 121) relata que na comarca do sul deviam fazer as 

rondas nos diversos arraiais, principalmente nos dias das festividades – situações nas quais 

ocorriam vários desentendimentos e até mortes; montavam guarda na cadeia de Vila Boa a fim 

de evitar fugas; auxiliavam as tropas pagas nos rios diamantíferos – quando estas se mostravam 

insuficientes –, impedindo a ação dos contrabandistas; além de servir de guarda pessoal para o 

ouvidor quando nas oportunidades de visitas de fiscalização. Ressalta, no entanto, que essas 

diligências se cumpriam mais especificamente em Vila Boa, Meia Ponte e seu entorno, sendo 

que nas povoações mais distantes da vigilância imediata das autoridades a situação era de grande 

debilidade, além de permeadas pelo já citado macrocefalismo – oficiais em demasia e soldados 

de menos. 

Tudo leva a crer que, àquela altura, os obstáculos de ordem militar na capitania 

goiana já eram muito bem conhecidos pelos órgãos competentes no reino, pois, de acordo com as 

instruções reais de João Manuel de Melo, expedidas no ano de 1758, em seu governo deveria 
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priorizar o aprimoramento da guarnição da capitania
189

. Em virtude disso, ao longo da década de 

1760 o preocupante estado dos corpos militares foi alvo dos esforços da administração lusa. Em 

seu relatório sobre a condição das tropas, Tomás de Sousa se refere à certa reforma que Vossa 

Excelência promete fazer, acreditando ser a possível solução de tais problemas
190

. Outrossim, 

quanto a questão das patentes, o governador e capitão general dos Goyases explicitava seu 

intuito de: 

 

[...] formar logo o Regim.to, e comessar ao mesmo tempo, a Regular as ordenanças 

(conforme o novo Regim.to de V. Mag.e) q athé o prezente, não tem formalid.e algua. hé 

justo q daqui em diante, fiquem no seu devido reglamento, p.ª se nao poderem passar 

patentes ad libitum, mas só aquellas q se precizão p.ª os postos que vagão; q só assim se 

evitarao az dezordens q há sobre ezta materia
191

. 

 

A principal dúvida que tinha acerca deste assunto era se deveria aprovar as patentes 

mais dignaz de acordo com seu discernimento – desconsiderando, assim, as supernumerarias –, 

ou se teria que pedir ao concelho que indicasse novas pessoas para ocupar os cargos. A última 

opção lhe parecia menos vantajosa, pois a Câmara de Vila Boa distava léguas de grande parte 

dos arraiais goianos, condição que impedia os camaristas de conhecerem as pessoas mais 

capazes para lotar tais cargos nos respectivos destrictoz. Ademais, considerava que os oficiais da 

Câmara eram homens que nunca haviam exercido tal posto, acreditando que, caso procedesse 

desta forma, fomentaria práticas fraudulentas como as de subornos e apadrinhamentos, 

prejudicando a reforma pretendida
192

. 

Juntamente com a formação do primeiro Regimento de Cavalaria de Auxiliares, tais 

medidas seriam as linhas mestras da reforma militar empreendida por Melo durante seu mandato, 

sempre em acordo com as instruções do Conde de Oeiras, que, concomitantemente, estava a 

empreender melhorias que visavam uma combinação entre defesa territorial – baseada na 

maximização do poderio militar para resguardar mais eficientemente os domínios portugueses –, 

expansão econômica e reorganização administrativa na América meridional. 

A preocupação com o cenário militar de Goiás tinha justificativa. Além de os 

problemas citados serem considerados grandes falhas no sistema de defesa e manutenção da 

                                                
189 AHU, Goiás, cx. 15, doc. 916. (1758). 
190 AHU, Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 
191 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
192 Idem. 
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ordem pública nos arraiais da capitania, a falta de preparo das Ordenanças se configurava como 

uma dificuldade de guarnição territorial contra agentes externos. 

Desde a instituição de sua primeira vila e da autonomia político-administrativa das 

minas, a região dos Goyases passou a ser cada vez mais incorporada às medidas geopolíticas e 

geoestratégicas perpetradas pelo governo português. Sua localização geográfica condicionou não 

só as referidas ações, como também a própria relação da capitania goiana com outra recém-

instituída, a do Mato Grosso. O diálogo entre os dois governos foi um importante fator para a 

consolidação da rede defensiva da colônia no oeste, sendo, portanto, extremamente necessário 

que atuassem em equilíbrio e em conjunto. Por se tratar de uma capitania que fazia fronteira com 

as povoações castelhanas, e, considerando-se as disputas oriundas da instabilidade fronteiriça nos 

domínios de Portugal e Espanha, o governo matogrossense devia contar com uma força armada 

suficiente para fazer frente às investidas vindas do oeste. Portanto, desde o princípio de sua vida 

política, Goiás foi dotado de um caráter complementar, encarregado de auxiliar o Mato Grosso 

em suas dificuldades, fosse através do envio de homens para lutar, de quantias de ouro, ou de 

gêneros dos quais necessitassem; e isso justamente por se tratar de uma capitania adjacente, a 

mais próxima do governo daquela região.  

Destarte, o fato de não conseguir manter seus corpos de Ordenanças em perfeito 

funcionamento era considerado um empecilho à lógica de auxílio à região vizinha. Os problemas 

estruturais, tanto os de caráter administrativo quanto os de ordem militar precisavam ser sanados. 

Nas palavras de Tomás de Sousa, ao se referir à prática dos exercícios e à subordinação da 

população civil aos oficiais de Ordenanças: Nada disto vi ainda praticar nesta capitania. Sendo-

lhe preciso ter gente exercitada por estar mais perto do Mato Grosso que bem perto está das 

Povoações Castelhanas
193

. 

Por fim, pode-se observar que o processo do efetivo estabelecimento das primeiras 

companhias de Ordenanças nas minas e capitania dos Goyases, ocorreu de maneira lenta e 

gradual, permeada por inúmeros desafios e dificuldades que se consistiam em obstáculos de 

ordem administrativa, tendo-se em vista as especificidades de uma região que vivia sob a efígie 

do ouro. A instalação inicial destes corpos se deu em virtude da premência da imposição da 

ordem e regulação da vida social em territórios distantes dos centros decisórios nos domínios 

d’além-mar, o que orientou seu surgimento de acordo com as diferentes necessidades que 

                                                
193 AHU, Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 
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despontavam. O caráter de instrumento pedagógico, que objetivava mostrar a cada vassalo seu 

lugar na ordem social, não foi tão explorado até a década de 1770, em virtude dos obstáculos na 

composição das tropas e das dificuldades para a consolidação de suas estruturas. Juntamente com 

a única companhia de Dragões das minas, as Ordenanças deviam desempenhar um importante 

papel no fortalecimento da estrutura defensiva e de ordem em Goiás, no entanto, tais avanços 

ainda se davam principalmente em alguns arraiais da comarca do sul, região que recebia maior 

atenção em matéria de guarnição. Ao menos até a criação do primeiro Regimento de Cavalaria 

de Auxiliares em 1764. 

Como território das minas, Goiás apresentava muitas semelhanças quanto às Geraes 

em seus primórdios. Em principio, as forças que desencadearam a imprescindibilidade destas 

instituições no recém-descoberto Goyases foram o clima desordeiro e a barbárie ali vigentes, 

fatores que, junto com a urgência da ocupação destas terras, foram responsáveis pela vinda de 

parte de uma das companhias de Dragões que guarneciam as minas vizinhas. Posteriormente, em 

virtude do restrito alcance das ações desta companhia, principalmente devido seu limitado 

contingente, organizou-se a municipalização da prática de recrutamento, mecanismo que 

estenderia à maior parte da população a obrigação de fazer parte do serviço militar. Deste modo, 

almejava-se ampliar a cobertura da malha defensiva goiana através da instituição das 

Ordenanças. De igual forma, os constantes ataques dos grupos indígenas, não só nos caminhos 

que ligavam Goiás a outras regiões como também em diversas povoações da capitania, 

difundiam um clima de preocupação e medo, o que incentivava o armamento de seus habitantes. 

Tais fatores também orientaram a formação de uma companhia composta por gentes 

acostumadas aos lides do mato, os soldados Aventureiros – ou Pedestres –, igualmente úteis nos 

distritos diamantíferos. 

Sabemos que o aumento das tropas responsáveis pela guarnição das minas e 

posteriormente capitania goiana, na prática, significou apenas o passo inicial para o real 

fortalecimento das estruturas defensivas a partir da Carta Régia de 1766, documento que 

orientou a futura ampliação dos corpos de Ordenanças e de Auxiliares através da criação das 

companhias de pardos, e, anos depois, de pretos (ou dos Henriques). Tudo aprovado em 

observância às políticas pombalinas, que visavam à extensão da malha defensiva e dos eixos da 

autoridade nos sertões da terra brasilis. 
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No capítulo 3 veremos como se deu o estabelecimento do Regimento de Cavalaria de 

Auxiliares de Goiás, corpo que viria a completar a unidade das instâncias militares nesta 

importante região, perpassando as reformas instituídas por João Manuel de Melo, enquanto na 

liderança da capitania, em um período de grande tensão entre o Estado do Brasil e os domínios 

da Espanha na América meridional. 
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Capítulo III – Forças militares para o controle territorial: 

Os Auxiliares 

 

O passar dos anos nos longínquos sertões de Goiás trouxe consigo a paulatina 

consolidação de suas estruturas administrativas e militares em um momento no qual se 

encontrava independente de São Paulo, ostentando o status de capitania autônoma. Como vimos 

nos capítulos passados, a organização de um governo e jurisdição própria para Goiás se deu 

como parte de um movimento necessário ao desenvolvimento da região e de uma melhoria na 

administração, de modo a proporcionar o efetivo controle das terras que até então se localizavam 

em áreas pertencentes à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas ainda vigente. Em 

meados da década de 1730, por influência do diplomata Alexandre de Gusmão, a Coroa 

portuguesa direcionou sua política para a real ocupação e povoamento das faixas de terra 

correspondentes às minas dos Goyases, das Geraes e do Cuyabá, além do aprimoramento do 

aparato administrativo nos quatro cantos da colônia. 

A instabilidade fronteiriça nos domínios da América do sul guiou, desde os 

primórdios da ocupação do oeste colonial, o pensamento geoestratégico das potências ibéricas, 

visto estar profundamente ligada às condições das relações diplomáticas e políticas entre as 

Coroas portuguesa e espanhola. Após as descobertas do ouro em terras brasileiras, o jogo 

diplomático se acirrou, sendo que os portugueses procuraram, de todos os meios possíveis, 

alargar e assegurar a posse dos ricos filões auríferos assentados em domínios espanhóis. Para 

Portugal a perda das regiões do Grão-Pará, Mato Grosso e Goiás acarretariam prejuízos 

incomensuráveis à sua soberania e ao Erário Real, justamente por serem as localidades que mais 

garantiam a força econômica lusitana após quase trezentos anos de exploração das riquezas 

litorâneas na colônia. Em virtude do elevado valor agregado ao metal dourado, o pau-brasil, a 

cana-de-açúcar e o algodão – produtos que tiveram a preferência lusitana em tempos anteriores – 

de longe forneceriam, ao longo do século XVIII, o prestígio econômico almejado pela Coroa de 

Portugal. 

A fronteira imaginária definida em 1494 dava margens a dúvidas e incertezas em 

vista de sua inexatidão. Não por acaso, seu esboço desconsiderava os acidentes geográficos 

como parâmetros para delimitar os diferentes domínios da América, já que até então se tratavam 

de territórios quase completamente desconhecidos pelos europeus. Na medida em que os 
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bandeirantes paulistas iniciaram as incursões ao interior do Brasil, apesar da falta de ciência no 

que concerne a exata localização do traçado outrora acordado, já sabia o governo português que 

seus vassalos estariam ultrapassando o meridiano estabelecido quase dois séculos antes, 

invadindo, assim, os limites castelhanos. A princípio os espanhóis deram pouca credibilidade à 

gradativa ocupação portuguesa em suas possessões coloniais. Tempos depois, no entanto, 

intensificaram o processo de recolha de informações sobre sua presença naquelas terras, seguido 

pelo planejamento de ações para assegurar a legalidade de sua soberania. Com o passar dos anos 

fizeram-se cada vez mais necessários novos arranjos limítrofes, tanto no que dizia respeito às 

terras localizadas a extremo oeste do Brasil, quanto na região meridional do continente, o que só 

viria a ocorrer efetivamente em 1750 com o Tratado de Madrid. 

As expedições paulistas que culminaram na penetração das terras mineiras, mais 

especificamente aquelas ocorridas no início do século XVIII
194

, foram seguidas por medidas 

planejadas dos órgãos da Coroa portuguesa com destacados interesses geopolíticos e 

diplomáticos. Com efeito, as primeiras décadas do setecentos foram marcadas por políticas de 

planejamento urbano levadas a cabo pela metrópole para as terras dos sertões do ultramar. 

Dentre elas, destaca Deusa Maria Boaventura: 

 

Regulamentos para as regiões das minas, elaboração de uma jurisdição que incidisse 
sobre os exploradores aventureiros, contenção das ampliações das primeiras terras 

justificadas pelas posses, expansão do território colonial a oeste de Tordesilhas, 

levantamentos cartográficos e a combinação de um sistema de partilha de terras, ou de 

direitos sobre ela, com o estabelecimento de povoações articuladas entre si, foram os 

fundamentos dessa nova política de ocupação, organizada particularmente por 

engenheiros militares que utilizavam mapas, descrições e relatos corográficos para o 

conhecimento, a demarcação e a legitimação de territórios mais avançados 

(BOAVENTURA, 2007, p. 65). 
 

Outros exemplos são visíveis. Já em 1719, pouco após o sucesso nas descobertas dos 

filões auríferos do Cuyabá, o Conselho Ultramarino expediu ordens ao engenheiro da capitania 

de São Paulo para verificar os avanços espanhóis a oeste, visto que cerca de dois anos antes o 

ouvidor relatara a ocupação de jesuítas castelhanos em terras que considerava ser daquela 

capitania. A partir de então, ficaria a cargo do engenheiro fazer um mapa que detalhasse 

elementos que pudessem servir de divisas naturais com o território vizinho (FERREIRA, 2007, 

                                                
194 Antes da efetiva ocupação dos novos territórios mineiros no setecentos, houve também outras bandeiras ainda no 

século XVII que já se davam conta daquelas terras. Movidos essencialmente pela preação de índios, os sertanistas 

percorreram uma extensa área do coração do Brasil até que o ouro fosse descoberto nestas paragens.  
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p. 1), situação que acabou evidenciando a necessidade de um arranjo fronteiriço mais definido 

para evitar o avanço espanhol na região. Entretanto, essas medidas iniciais se caracterizaram pela 

carência de conhecimentos técnico-científicos daqueles incumbidos de realizar o reconhecimento 

das áreas e o planejamento dos mapas para o governo português, pois estas informações, tão 

imprescindíveis à Coroa, geralmente eram fornecidas por mineiros, sertanistas e bandeirantes 

que tinham um conhecimento empírico oriundo do contato in loco com os sertões do Brasil. Por 

isso, esboçando preocupações de ordem geopolítica e observando o atraso português nas ciências 

matemáticas – essenciais para o mapeamento territorial –, em meados da década de 1720, D. 

João V fundou o Observatório de Lisboa e buscou na figura de geógrafos, cartógrafos e 

matemáticos estrangeiros o suprimento daquelas necessidades (MAGALHÃES, 2009, p. 80-82), 

já que as habilidades desses profissionais apresentavam o rigor científico que a situação exigia. 

Tais medidas visavam, também, um aprimoramento na exploração dos recursos e a melhor 

administração dos territórios recém-descobertos no Brasil, que foi alvo de crescentes esforços 

para um levantamento cartográfico mais rigoroso e preciso nos anos seguintes.  

Não obstante, o papel dos sertanistas ainda seria de grande relevância na primeira 

metade do XVIII, por se caracterizarem, nas palavras de Mario Clemente Ferreira (2007, p. 6), 

como “os olhos dos desenhadores de mapas, dos cartógrafos e das autoridades da coroa.”. De 

fato, acreditava-se que o conhecimento dos preciosos sertões se constituía em um elemento de 

controle e poder, sendo que as ações daqueles personagens que adentravam os matagais, 

percorriam os rios, e se sujeitavam a tantos perigos em busca de riqueza fácil, somadas aos 

saberes que aos poucos eram internalizados pelos portugueses por meio de profissionais 

estrangeiros, paulatinamente proporcionavam a Portugal um retrato cada vez mais fidedigno das 

terras sob seu domínio. 

Como abordamos no capítulo primeiro de nossa dissertação, a volta do bandeirante 

Bartolomeu Bueno à região dos Goyases evidenciou o interesse estratégico da Coroa portuguesa 

acerca das minas recém-descobertas, com a fundação dos primeiros arraiais mineradores e da 

instalação da estrutura eclesiástica naquelas distantes terras, fatores que figuraram como 

elementos de aglutinação e fixação populacional. Outrossim, nota-se a consideração da 

metrópole no tocante às políticas de reconhecimento territorial e de urbanização, medidas que 

aos poucos foram se fazendo mais visíveis através das ações de funcionários nomeados para tais 

objetivos. Fatores como a vinda de dois engenheiros de minas na comitiva de Bueno – Manoel 



 

 119 

de Barros e Manoel Pinto Guedes (TELES, 1998, p. 77) – demonstram que, desde o princípio, a 

expansão dos territórios mineiros e a instalação das estruturas administrativas não se consistiram 

em mero casuísmo resultante da ambição dos bandeirantes e garimpeiros que aos montes se 

deslocavam para aquelas paragens. Os objetivos de D. João V estavam bem definidos: assegurar 

os interesses fiscais sobre os territórios do ouro e o domínio sobre as dilatadas terras do oeste 

colonial. 

O vigor inicial destas importantes providências dariam as bases para projetos mais 

detalhados e mais específicos nas décadas seguintes. Somente por volta de 1736 uma proposta 

mais concreta de estabelecimento das fronteiras começa a ser efetivamente delineada pelos 

funcionários do monarca. Nascido em território brasileiro, Alexandre de Gusmão se notabilizou 

pelo papel diplomático desempenhado como secretário particular do Rei entre os anos de 1730 e 

1750, período no qual elaborou um projeto secreto que visava à exploração das áreas de 

soberania duvidosa, incluindo-se aí o oeste goiano, que àquela altura já estava sendo alvo de um 

intenso movimento migratório que tivera início cerca de dez anos antes. Este plano almejava à 

constituição do Novo Atlas do Brasil, proposta do Conselho Ultramarino para o levantamento de 

dados e justificativas que poderiam ser utilizadas juridicamente para a defesa da posse efetiva 

das terras localizadas além da linha de Tordesilhas (BOAVENTURA, 2007, p. 77). 

Concomitante a essas medidas, a fundação de Vila Boa de Goiás (1736) nos 

arredores do arraial de  ant’Ana figurou como elemento de continuidade às propostas lisboetas 

de urbanização das vastas áreas do coração do Brasil. Quando da escolha do espaço que sediaria 

a única vila goiana em todo o século XVIII, grande foi a discussão acerca do melhor sítio que 

atenderia as necessidades locais e metropolitanas. Àquela época, os poderosos da região 

divergiam quanto ao arraial que oferecia as condições ideais para o cumprimento da real ordem, 

sendo que a tônica acabava sendo a garantia de seus interesses nesta importante decisão política. 

Cercada pela Serra dos Pirineus e de clima mais ameno, Meia Ponte era considerada por seus 

habitantes como escolha óbvia para a instalação da vila, já que  ant’Ana apresentava algumas 

dificuldades de ordem climática e geográfica
195

 que a tornava menos interessante para tal 

propósito. Além disso, o arraial de Meia Ponte era passagem obrigatória não só para os 

viandantes que quisessem alcançar os demais arraiais das minas de Goiás, como também para 

                                                
195 Além do clima bastante quente e abafado, o arraial era mais distante dos centros urbanos paulistas, o que tornava 

Meia Ponte parada obrigatória para aqueles que daquela capitania partiam. 
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aqueles que dali partiam, em virtude de sua localização no ponto de confluência dos caminhos 

que levavam a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Desde o princípio tal fator o 

converteu em um dos mais importantes arraiais das terras goianas. 

Tantas eram as vantagens de Meia Ponte, que em 1754 o governo luso inqueriu a D. 

Marcos de Noronha sobre os benefícios de se transferir a casa de fundição de Vila Boa para o 

arraial supracitado. Sobre o tema, comenta Palacin: 

 

Responde o governador que os mineiros não fundem ouro; os únicos que fundem são os 

comerciantes, e para estes o traslado significaria uma economia de 32 léguas; e que, 

além disso, na sua opinião, não se deveria pensar em transferir somente a Casa de 

Fundição, mas o governo todo, pois Meia Ponte oferecia melhores comunicações e 

muito melhor clima; a única dificuldade para a mudança é que precisariam construir de 

novo todos os edifícios públicos (PALACIN, 2001, p. 28). 

 

Não obstante, a escolha de Antônio Luís da Távora – Conde de Sarzedas – para a 

ereção de Vila Boa incidiu justamente sobre as proximidades do arraial de  ant’Ana, em 

oposição à vontade de muitos. Tal decisão não se deu por acaso, muito pelo contrário, foi fruto 

de um olhar cauteloso das autoridades reais que há muito se guiava por cuidados de ordem 

estratégica. Diferente do arraial de Meia Ponte, localizado a leste do meridiano de Tordesilhas, 

 ant’Ana encontrava-se pouco mais de um grau a oeste, nas terras pertencentes ao monarca 

espanhol Felipe V. Ao estabelecer o sítio como capital das minas e futura capitania de Goiás, o 

governo português colocou em prática sua política geoestratégica de ocupação e expansão da 

soberania nos domínios da América do sul, bem como suas pretensões legitimadoras, 

expandindo as malhas da administração ultramarina àquelas terras tão essenciais ao 

fortalecimento político e econômico do Império. 

Note-se desde já as preocupações cada vez mais crescentes do governo português 

acerca da legitimação e da manutenção das terras em litígio com a Espanha, processo este que, 

juntamente com medidas de caráter político-administrativo, quais sejam as destinadas ao devido 

povoamento das porções auríferas do oeste brasileiro, serviriam de fundamento à lógica do uti 

possidetis, ita possideatis
196

: já que possuíam as terras de fato, deveriam possuir de direito. Tal 

objetivo, sob os auspícios de Alexandre de Gusmão, seria também alcançado por meio da 

                                                
196 Princípio do direito privado romano que diz respeito à manutenção da soberania de um Estado sobre determinada 

região já ocupada pelo mesmo. Em tradução livre: como possuís, assim possuais. 
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argumentação diplomática pautada no delineamento da fronteira oeste através do reconhecimento 

dos limites naturais, fator que possibilitaria invocar esta cláusula do direito romano. 

Seguindo rumo a oeste, nas minas do Cuyabá tal estratégia efetivava-se de maneira 

mais intensa, principalmente por ter contato direto com as povoações castelhanas. A importância 

da fixação populacional tinha ali um peso maior, o que demandou da Coroa esforços 

urbanizadores que transformassem os intensos movimentos migratórios na região em povoações 

estáveis. O estabelecimento de uma necessária rede comercial e de um mercado interno 

consolidado naquela localidade se apresentou como tarefa árdua, devido às distâncias dos 

mercados já existentes e dos baixos contingentes populacionais – em comparação às outras zonas 

mineiras – chegados com a disseminação das notícias do ouro. Sua localização geográfica 

facilitava mais o acesso de víveres das missões jesuíticas castelhanas – que tinham sob tutela 

inúmeros aldeamentos indígenas produtores de bens de primeira necessidade – do que das outras 

regiões do Brasil. 

Em virtude destes fatores, obviamente, houve contatos dos colonos com os espanhóis 

logo no início da ocupação da região. Entretanto, essas propostas de comércio com os padres 

além das fronteiras se viram fracassadas devido à proibição do governador de Santa Cruz de La 

Sierra, que dizia serem os religiosos “filhos da obediência”, subordinados ao poder espanhol e 

proibidos, assim, de auxiliar de qualquer forma o inimigo (LIMA, 2010, p. 43). Não obstante, 

como era de se esperar, o contrabando se fez presente, já que a autonomia da Companhia de 

Jesus entravava os anseios político-econômicos da Coroa de Castela e a necessidade dos víveres 

por parte dos lusitanos era para os religiosos uma possibilidade de ampliar seus ganhos. 

No tocante ao governo luso, a principal dificuldade enfrentada para a consolidação 

do mercado cuiabano foi a taxa de migração, reduzida, se comparada aos outros territórios 

auríferos. As dilatadas distâncias entre São Paulo de Piratininga e a região em questão 

dificultavam o acesso de mineiros aos novos descobertos, que preferiam investir nas Geraes e, a 

partir de 1726, nos Goyases, o que provocou um rush bem mais acentuado nestas últimas 

localidades. Ademais, a densidade demográfica foi raleando com o passar dos anos devido a 

fatores como o esgotamento das lavras mais acessíveis, a instalação do pesado sistema fiscal, e o 

achamento das minas goianas. Essa linearidade foi quebrada naqueles períodos em que se 

encontravam novos filões auríferos, como por exemplo, em 1734, no Mato Grosso, o que 
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provocou um rápido povoamento destas terras de grande importância geopolítica e o seu 

consequente arranjo administrativo e ocupacional visando à garantia da fronteira. 

A primeira metade do setecentos foi, portanto, um período no qual Portugal 

incentivou a fundação de diversos povoados nas regiões mineiras, prática permeada pela intensa 

fabricação de mapas e pelo incentivo ao conhecimento territorial, notadamente em Goiás, nas 

minas de Cuyabá e, posteriormente, no Mato Grosso. Neste ínterim, mais próximo às povoações 

castelhanas, o governo elevava o arraial de Cuyabá a Vila Real do  enhor  om Jesus de  uiabá 

(1727), e, tempos mais tarde, no extremo oeste brasileiro, fundava-se Vila Bela da Santíssima 

Trindade (1752). Buscava-se, destarte, antecipar e assegurar o domínio daquelas terras tão 

essenciais e, consequentemente, proporcionar a organização da administração colonial, levada a 

cabo por funcionários reais nomeados pelo monarca português. Estas vilas alcançavam, pouco a 

pouco, um número de moradores relativamente extenso em suas áreas urbanas, concentrando 

uma alta porcentagem da população de suas respectivas capitanias, que apresentavam, destarte, 

grande densidade populacional em relação a outras regiões do ultramar – inclusive as litorâneas 

(LIMA, 2010, p. 17). 

Na medida em que crescia a importância de Goiás e Mato Grosso no cenário 

colonial, tornara-se imprescindível a tomada de algumas medidas para a consolidação dos 

interesses lusitanos. Assim, como vimos no capítulo 1, as duas regiões mineiras foram 

desvinculadas administrativamente da capitania de São Paulo e passaram a contar com estruturas 

governativas próprias, cada uma sob a liderança de um governador e capitão general, sendo que 

para Goiás fora nomeado D. Marcos de Noronha – Conde dos Arcos –, e para o Mato Grosso, D. 

Antônio Rolim de Moura – Conde de Azambuja. Elucidamos, ainda, no capítulo 2, que a 

natureza dos governos destas duas capitanias vizinhas devia ser pautada na defesa do território, 

sendo que a última, por estar em contato direto com o Paraguai, deveria ser mais bem 

guarnecida, contando com o auxílio incondicional da primeira. Esta geopolítica de fronteira foi 

muito intensa a partir da segunda metade dos setecentos. 

Tomada a posse de seus respectivos cargos, os governadores e capitães generais das 

recém-criadas capitanias deveriam colocar em prática as ordens recebidas nas instruções reais, 

em linhas gerais compartilhadas por ambos. Ao analisarmos os direcionamentos da Coroa acerca 

dos objetivos a serem alcançados com a instalação da administração do Conde de Azambuja, fica 
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explícito o posicionamento de Portugal no que concerne à sensível questão do estabelecimento 

das fronteiras a oeste dos domínios d’além-mar: 

 

[...] não posso, contudo considerar-me obrigado a conter o limite da minha conquista na 

dita linha [...], devereis não só defender as terras que os meus vassalos tiverem 

descoberto e ocupado e impedir que os espanhóis se não adiantem para nossa parte: mas 

promover os descobrimentos e apossar-vos do que puderes e não estiver já  ocupado, 

pelos espanhóis evitando, porém quando for possível, não toda a violência. [...] e no caso 

que algum dos governadores espanhóis vos faça estâncias ou protestos a este respeito, 

responderei que sobre semelhantes questões se não pode tomar acordo entre vos, mas 
entre as duas cortes. Seguindo o mesmo regimento instruiu-se que se faça muitas forças 

para defender a fronteira devido que  ato Grosso é a chave e o propugnáculo do Sertão 

do Brasil pela parte do Peru e a necessidade de fazer população ou vila na fronteira e 

levantar uma companhia de Dragões, e conceder privilégios e isenções para convidar a 

gente que ali quisesse estabelecer-se [...] e alistar em ordenança todos os moradores do 

vosso governo. [...] Fareis frequentar, quando for possível, a navegação e pesca do rio 

Guaporé [...] a comunicação do  ato Grosso com o Pará poderia, que será  o meio mais 

eficaz para destruir aquela proteção e para fortalecer as terras de vos governo197. 

 

Perceba-se a ênfase na ordem de ocupação definitiva dos territórios que eram outrora 

do reino de Espanha, organizando corpos militares a serviço da defesa da fronteira – usando 

como atrativo a concessão de privilégios e isenções – bem como a necessidade de criar 

povoamentos estáveis nos referidos espaços. Note-se também, que mesmo ordenando o 

impedimento das invasões castelhanas para além de seus limites, há uma preocupação por parte 

da rainha em evitar conflitos armados, e, igualmente, a revolta das autoridades de Chuquisaca ou 

Santa Cruz de La Sierra, pautando até mesmo os argumentos a serem utilizados por Antônio 

Rolim caso as conquistas fossem taxadas de ilegítimas. A razão pode ser não somente a de evitar 

perdas desnecessárias, mas também, o receio de um confronto com forças tão poderosas como as 

de Espanha, em virtude da desqualificação da fronteira por parte de Portugal. 

Uma breve leitura das instruções de D. Marcos de Noronha
198

 evidencia que desde o 

princípio, o papel de Goiás como capitania devia ser o de íntimo suporte e salvaguarda às 

dificuldades do vizinho Cuyabá. Tal informação é ao longo dos anos reiterada, sendo que, logo 

nos primeiros meses de governo, remeteu à D. João V uma carta explicando o adiantamento da 

comunicação terrestre entre as duas capitanias – fator que revela a preocupação da Coroa com o 

                                                
197 Instruções da Rainha D.  ariana D’ ustria, esposa de D. João V, ao governador da capitania do  ato Grosso D. 

Ant nio Rolim de  oura.  isboa,  9 de janeiro de  749. In: MENDONÇA, Marcos Carneiro de (org.).            

   E                                           v                            v                            -

1759. 2 v.  . ed.  rasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005. 
198 AHU, Goiás, cx. 7, doc. 500. (1752). 
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diálogo e a interlocução política e econômica entre os dois governos –, bem como as dificuldades 

enfrentadas para o devido auxílio àquela região. Observe-se: 

 

No penultimo cap.º das instrucções que V. Mag.e foy servido asignar da Sua Real Mão, e 

se me remetendo em Janeyro de 1749 hé V. Mag.e servido ordenar-me que devo animar 

a comunicação destas Minas de Goiaz com as do Cuyabá, pello caminho novo, e que se 

o Gov.or de Matto Grosso me pedir ajuda em alguma occazião, que lhe devo dar toda a 

que for possivel attendendo a distancia em que lhe fica aquelle destricto, p.ª ser auxiliado 

de outra parte. Duas comprehende esta Real determinação de V. Mag.e, a prim.ra que hé a 

comunicação destas Minas com as do Cuyabá, pello cam.º novo, achey m.to adiantada 
esta comunicação, se vay frequentando este cam.º bastantem.te, porque os viandantes, e 

certanejos tem conhecido que com vinte e cinco dias de viagem podem transportar as 

suas carregações deste àquelle Governo, e a grande utilid.de que deste lhe rezulta, espero 

que seja o meyo mais efficaz p.ª que se deyxem persuadir das m.as instancias, que farey 

todas as possiveis p.ª que se continue este cam.º, executandose desta sorte o que V. 

Mag.e determina. 

Quanto à segunda parte, que hé socorrer ao Governador do Matto Grosso, devo por na 

prezença de V. Mag.e, que m.to pouco ou nenhum socorro poderey eu dar a este 

Governador, emquanto a este Gov.no se não derem as providencias de que se necessita: 

Aqui não há armas, polvora, balla, tambem não há nem sequer, com q por huma vez se 

carregue huma espingarda, [ilegível] mesmo succede a respeyto de todas as mais 

muniçoes: a Fazenda Real, com as despezas que novam.te lhe acrescerão está sem os 
meyos que bastem pª outras extraordinarias; a este paiz não vem tão grande abundancia 

dos generos, que sendo necess.os possão comprar-se ainda que por excessivos preços. 

Cazo que o d.o Governador recorra a este Gov.no, eu o não poderey socorrer, senão com 

algum pequeno n.º de homens, o que necessariam.te lhe há de faltar tudo o que hé 

precizo, pª servirem do socorro de que se necessita. V. Mag.e determinará o que for 

servido. V.ª Boa, 18 de dezembro de 1749. 

D. Marcos de Noronha199 

 

Vimos que a falta de armas, munições, pólvora e outros recursos essenciais para a 

manutenção da eficácia da companhia de Dragões e de Pedestres – as únicas custeadas 

diretamente pelos cofres da Fazenda Real de Sua Majestade – era um dos problemas mais 

comentados pelas lideranças administrativas goianas. Tal discurso é reiterado no documento 

acima exposto, no qual Noronha explica ser este um fator que impossibilitaria um auxílio mais 

efetivo por parte da administração de Goiás enquanto não fossem sanadas estas dificuldades, lhe 

sendo possível apenas o envio de alguns homens, sabendo, inclusive, serem reduzidos os praças 

para a guarnição de seu próprio governo. Este cenário foi uma realidade constante na relação 

entre as duas capitanias, mas da parte dos governadores e capitães generais goianos há sempre o 

discurso de que não poupavam esforços para remediar as dificuldades que despontavam 

frequentemente na fronteira oeste do Mato Grosso.  

                                                
199 AHU, Goiás, cx. 5, doc. 420. (1749). 
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Ao longo do século XVIII e até mesmo no XIX, a capitania dos Goyases teve seu 

papel de suporte reafirmado em diversas ocasiões, principalmente quando os conflitos na 

fronteira com os domínios da Espanha se fizeram mais intensos, em virtude dos problemas não 

resolvidos de ordem política e diplomática. Entretanto, através da análise da documentação 

avulsa do Arquivo Ultramarino referente à Goiás, pudemos perceber que de meados da década de 

1720 – anos que marcaram a ocupação desta região – até princípios da década de 1760, apesar 

das dissonâncias entre os dois reinos, não houve conflitos físicos de maior magnitude nos 

territórios de soberania indefinida localizados a oeste do Estado brasileiro. A partir da criação da 

capitania no coração do Brasil, iniciou-se um movimento de auxílio material, de modo a 

proporcionar um melhoramento da guarnição e do sistema defensivo como um todo na também 

recém-criada capitania matogrossense. 

Ademais, não devemos incorrer ao erro de pensar que enquanto a movimentação de 

recursos se intensificava na parte portuguesa, a Coroa espanhola acompanhava inerte as ações 

obradas pelo reino adversário na posse de seus domínios coloniais. Enquanto Portugal preparava 

os subsídios para a legitimação e proteção das terras almejadas, a Espanha também se organizava 

de modo a proteger seus interesses no ultramar, destacadamente os referentes à garantia da 

soberania territorial. Entretanto, é fato que houve certa demora na reação dos espanhóis, pois 

desde 1723 tomaram conhecimento dos esforços colonizadores empreendidos pelos lusitanos no 

recém-descoberto Cuyabá. A partir de então começaram a enviar expedições para a coleta de 

informações sobre o estabelecimento dos colonos portugueses naquelas paragens, todavia, nada 

mais pontual fora realizado.  

No ano de 1738, Filipe V, Rei da Espanha, ordenou que o governador do Paraguai 

Rafael de La Moneda fizesse diligência em verificar se acaso os territórios das minas dos 

Goyases, Mato Grosso e também Minas Geraes estariam nos limites dos domínios pertencentes à 

sua jurisdição (FERREIRA, 2011, p. 60). Em caso positivo, o dito governador deveria tomar as 

devidas providências para a expulsão dos lusitanos de suas terras. Tais informações se 

confirmaram, mas, segundo Ferreira (2011, p. 61), não houve nenhuma iniciativa para dificultar a 

fixação dos adversários em suas possessões, em virtude dos obstáculos impostos pelos jesuítas, 

que tinham suas missões instaladas naquele território fronteiriço. O problema ocorria em virtude 

do controle das notícias pelos religiosos, que não as repassavam facilmente às autoridades 

coloniais espanholas. Posteriormente, os conflitos ganharam espaço principalmente na arena 
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diplomática, com a reunião na cidade de Madrid em 1750 para elaboração de nova carta que 

delineasse os contornos fronteiriços a serem definidos em Tratado. 

Destarte, embasados nas ideias de Alexandre de Gusmão, defendidas em dois 

trabalhos principais, a Dissertation e a Grande Instrução
200

, Portugal firmou com o reino de 

Espanha no dia 13 de janeiro o Tratado de Madrid, documento que, em linhas gerais, definiu as 

bases para os contornos apresentados pelo Brasil atualmente. Por meio dos trabalhos realizados 

durante anos, subsidiados pela coleta de informações que visavam o conhecimento territorial das 

áreas de soberania imprecisa nos domínios d’além-mar, Gusmão apresentou o Mapa das 

Cortes
201

, pautando sua argumentação no uti possidetis e no estabelecimento das fronteiras com 

base nos acidentes geográficos naturais. Destarte, assegurou aos portugueses a bacia do 

Amazonas e as extensas áreas a oeste e ao sul do Brasil – dentre elas a região dos Sete Povos das 

Missões –, e cedeu aos espanhóis a colônia do Sacramento e o domínio da bacia do Prata. 

Não obstante o suposto consenso, nos anos seguintes as dissonâncias continuaram, 

fomentadas pelas dificuldades do cumprimento do acordo supracitado em vista da grande 

extensão dos territórios em jogo, dos problemas com o deslocamento das missões e populações 

indígenas para as terras estipuladas ao sul, dos constantes confrontos entre os colonos lusitanos e 

castelhanos – principalmente na região meridional –, dentre outros obstáculos que não 

possibilitaram a demarcação estabelecida em Madrid. Assim o compromisso acabou ficando no 

papel, posteriormente anulado por meio do  radado d’El Pardo (1761). Todavia: 

 

Apesar de o Tratado de El Pardo afirmar que todos os atos que decorressem daquele 

documento estavam “cancelados, cassados e anulados, como se nunca houvessem 

existido, nem houvessem sido executados”, ele [o  ratado de  adrid] havia 

transformado indelevelmente uma referência imprecisa numa fronteira clara, referendada 

pelo direito e que pautou concretamente o movimento das duas frentes de colonização 

(LIMA, 2010, p. 98, grifo nosso). 

                                                
200 Segundo MORAES (2006, p. 45): “A Dissertation defendia os direitos de Portugal às terras da margem norte do 
rio da Prata, direitos que foram reforçados pela Grande Instrução. Essa obra deixa entrever a intenção de transferir as 

preferências comerciais da Inglaterra para a França, desde que esta levasse a Espanha a aceitar a soberania 

portuguesa na col nia do  acramento, prova da sagacidade de Gusmão.  entava ele diminuir a influência que o 
Tratado de Methuen exercia sobre a economia portuguesa e as pretensões inglesas às ricas minas de ouro brasileiras 

que, se não eram demonstradas diretamente eram-no de modo indireto através do monop lio do comércio colonial, 

via Portugal, suplementado pela marinha mercante brit nica.”. 
201  Documento elaborado por Gusmão para auxiliar na argumentação diplomática em defesa dos interesses de 

Portugal quanto à divisão dos limites na América meridional. Cf. FERREIRA, Mário Clemente. O Mapa das Cortes e 

o Tratado de Madrid: a cartografia a serviço da diplomacia. Varia História, Belo Horizonte, vol. 23, n.º 37: p. 51-69, 

Jan/Jun, 2007; CINTRA, Jorge Pimentel. O Mapa das Cortes: perspectivas cartográficas. Anais do Museu Paulista. 

São Paulo. N. Sér. V. 17, n. 2, p. 63-77. jul.-dez, 2009. 
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Anulados os esforços diplomáticos de uma divisão consensual das terras coloniais, 

intensificaram-se os conflitos entre ambas as Coroas pela posse e expansão dos limites das 

fronteiras. Este cenário foi o pano de fundo do governo de João Manuel de Melo, terceiro 

governador e capitão general dos Goyases, nomeado mediante carta patente datada de sete de 

setembro de 1759, com mandato previsto para três anos ou até que a Majestade lhe enviasse 

sucessor, o que acabou ocorrendo depois de sua morte em 1770. 

Melo foi escolhido para encabeçar o governo da capitania com o fim de reestabelecer 

a ordem administrativa, colocada em desequilíbrio – segundo discurso corrente na 

correspondência oficial – principalmente devido aos excessos e aos crimes de corrupção de seu 

antecessor, Álvaro Xavier Botelho da Távora, que fora oportunamente destituído do cargo após 

causar grandes prejuízos à Real Fazenda. Desde o princípio, podemos perceber os esforços de 

apuração das ilegalidades do governo anterior, bem como a adoção de medidas punitivas severas 

para aqueles que praticassem desvios de conduta em Goiás, como sonegação, contrabando e 

assassinatos. Para tanto, dentre suas primeiras medidas, criou a Junta da Real Fazenda, a Junta da 

Justiça
202

, mandou reconstruir a Casa de Câmara e Cadeia na vila e em alguns arraiais, 

empreendeu a cassação de patentes, cargos e privilégios concedidos nas administrações 

anteriores, além ter mandado levantar uma forca
203

 em Vila Boa para a punição dos delinquentes, 

visando à boa administração da justiça e sossego dos povos. Desta forma, nas palavras 

românticas – e mesmo lockeanas – de Alencastre ( 979, p.  52) “firmou assim a garantia do 

direito de vida e propriedade, até então abalado profundamente”, colocando em seus devidos 

lugares cada grupo na ordem social que se firmava no Goiás setecentista. 

Tamanho foi o susto do governador ante os problemas administrativos da capitania e 

a imoralidade entre muitos funcionários do governo, que em carta a seu protetor Paulo de 

Carvalho e Mendonça expôs seu arrependimento de ter aceitado tal cargo, bem como as 

dificuldades que enfrentava no início de seu governo em tão distantes sertões: 

 

                                                
202  Exigida desde o governo de D. Marcos de Noronha em virtude dos muitos problemas enfrentados pelas 
autoridades no tocante aos delitos dos chamados vadios: índios, negros, mulatos, bastardos e carijós, grupos que 

viviam à margem da sociedade. A historiadora Laura de Mello e Souza os denomina desclassificados sociais. Este 

conceito compreende a “[...] gente livre pobre que descambou com frequência para a desclassificação social foi, pois, 

no século XVIII, predominantemente negra e mestiça, bastarda e oriunda de casas dirigidas por mulheres sozinhas. 

Franja da sociedade organizada, apresentava uma mescla curiosa de crime e trabalho, liberdade e cativeiro, norma e 

infração”. Cf. SOUZA, Laura de Mello e.                                                            . Rio de 

Janeiro: Edições Graal,  986, p. 144; AHU, Goiás, cx. 10, doc. 622. (1754). 
203 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 983. (1760). 
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Affirmo-vos que se soubese para onde vinha que pedia de joelhos ao  nr.  onde de 

Oeiras que me mandasse antes para o Japam. Esta  apitania alem de ser mal creada se 

lhe tem introduzido tão péssimos abuzos nestes  ltimos annos que está totalmente 

pervertida. Eu cuidava que estavão todos suspirando pela mudança do Governo, o povo 

sim, mas os magnates não, que estes s  querem quem lhes de liberdade para furtarem, 

ainda que seja com a penção de repartirem [...]204.  

 

Sua administração também foi voltada para a urbanização de Vila Boa, para o 

combate das nações indígenas hostis e aldeamento das demais e, destacadamente, para a 

reorganização militar e defesa da capitania, por exemplo, com a revisão e controle do número de 

patentes expedidas para os oficiais de Ordenanças, com a reconstrução do quartel de Vila Boa
205

 

e com a criação do primeiro Regimento de Cavalaria de Auxiliares dos Goyases. 

Outras incumbências, como ressaltamos páginas atrás, diziam respeito ao 

estabelecimento, e defensa daquella capitania, e nos socorros com que deve auxiliar a do Matto 

Grosso
206

, objetivo que tentaria garantir a supremacia portuguesa por vias militares onde havia 

falhado a diplomacia. Este parece ser o eixo primordial do governo de Melo, em virtude da 

extensiva recomendação do monarca no corpo das ordens a serem cumpridas durante os anos que 

encabeçaria a administração das terras goianas. Tão grande era a importância atribuída pelo 

governo português à salvaguarda do Mato Grosso, que João Manuel de Melo deveria auxiliá-lo 

com todos os recursos cabíveis e de maneira efetiva, ainda quando seja necessario q. p.ª os 

remetteres hajão de sahir dos meus Reaes Quintos
207

. Ressalte-se o peso que a permissão para 

utilização dos quintos tem para a compreensão da relação entre Goiás e Mato Grosso neste 

período. Salvo os casos de grande necessidade, o ouro arrecadado por meio deste imposto 

                                                
204 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 985. (1760). 
205 Em virtude das constantes reclamações realizadas pelos praças da companhia de Dragões acerca das condições do 

quartel de Vila Boa, em 1763, João Manuel de Melo ordenou a reconstrução geral do edifício, mandando derrubar o 

anterior e levantar outro, aproveitando-se de alguns materiais que podiam servir à nova obra. A medida fora 

necessária em virtude do lamentável estado em que se encontrava a construção, sendo tão evidente sua ruína, que os 

soldados tinham medo que lhes servissem de sepultura. Para tanto, mandou alguns mestres entendidos examinarem o 

edifício em sua presença, na do provedor e na de alguns oficiais da Fazenda, sendo unânime a opinião de que o 

precipício era iminente e a reforma extremamente necessária. Aproveitando-se da ocasião, mandou que fossem 
incluídas nas plantas mais alojamentos, um hospital militar para as tropas, um calabouço seguro para os soldados e 

outra casa para o depósito das armas. A falta do hospital militar, por exemplo, importava à Coroa gastos na ordem 

dos 60$000 por ano, sendo considerado, portanto, imprescindível. A obra foi arrematada pelo preço de uma arroba de 

ouro a ser paga a João Rodrigues Lobato, por ter sido o menor lance oferecido. Conferir: AHU, Goiás, cx. 19, doc. 

1147. (1763); AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1152. (1763); AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1228. (1764); AHU, Goiás, cx. 20, 

doc. 1249. (1764). 
206 AHU, Goiás, cx. 15, doc. 916. (1758).  
207 Idem. 
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deveria ser integralmente remetido para Portugal, transportado até o Rio de Janeiro por soldados 

pagos e levado em naus de guerra ao reino para sua devida proteção. 

Ainda em relação às ordens iniciais enviadas ao recém-empossado governador, 

percebemos que há uma linha coesa que permeia todas estas instruções. A ideia de que as 

necessidades supracitadas fossem resolvidas da maneira mais simples e estratégica possível está 

explícita no discurso d’El Rei, tudo visando à maximização do grau de eficiência na resolução 

dos problemas práticos encontrados em Goiás, de forma a baratear os custos e alcançar mais de 

um objetivo a cada passo dado. Em suma, tratava-se do popular “matar dois coelhos com uma 

cajadada s ”.  

Em um período de grande turbulência nos limites sul e oeste do Estado do Brasil, 

vale destacar que, ao longo do setecentos, nem Portugal nem Espanha contavam com 

organizações militares que pudessem ser deslocadas efetivamente para as terras d’além-mar. 

Desta forma, os enfrentamentos nas fronteiras portuguesas ocorriam através da ação de forças 

bélicas estruturadas localmente, que deveriam ser arregimentadas nas dispersas vilas e 

povoações pontilhadas nos vastos territórios que cabiam a Portugal no Novo Mundo. Não 

obstante, a definição das linhas divisórias entre os domínios das duas potências dependia muito 

mais de lutas no campo da diplomacia e da política internacional do que de conflitos armados, 

diálogos estes que fundamentaram as divisões territoriais nos múltiplos acordos firmados no 

correr do século XVIII e início do XIX. Não podemos desconsiderar, entretanto, a relevância que 

as movimentações militares tiveram no jogo de definição da soberania territorial dos dois reinos 

na América meridional. 

Nas instruções particulares de João Manuel de Melo, datada de 1758
208

 e também 

enviada a Antônio Rolim de Moura, é evidente no discurso de D. José I a importância da criação 

do primeiro corpo de Auxiliares da capitania dos Goyases, em conjunto com as outras medidas 

detalhadamente sugeridas pelo monarca português. Durante cerca de duas décadas e meia, a 

região das minas e capitania goiana foi guarnecida por uma única companhia de Dragões – 

sozinha a tropa de primeira linha até o fim do século XVIII –, um corpo de Pedestres – muito 

úteis na repressão dos grupos indígenas que assaltavam os caminhos para as outras regiões – e 

diversas companhias de Ordenanças que, como vimos, se distribuíam irregularmente por toda a 

extensão das terras goianas, além de contarem com uma débil estrutura que se mostrava 

                                                
208 Idem. 
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insuficiente para o devido cumprimento de suas atribuições. Nos capítulos passados procuramos 

explicitar as dificuldades encontradas para o estabelecimento desses corpos em um território 

permeado pelo signo do ouro, portanto, de grande relevância para o Erário Real e para a 

manutenção da vida econômica de Portugal
209

. Ademais, contava o governo goiano com a ação 

das bandeiras formadas esporadicamente pelos sertanistas e pela população de alguns arraiais 

para a expulsão dos grupos indígenas considerados hostis. 

Com todos os obstáculos na execução dos objetivos desses grupos militares, pareceu 

conveniente à Coroa portuguesa a constituição de uma força organizada possuidora de algumas 

características básicas que com o passar dos anos e com o desenvolvimento da autonomia goiana 

se mostraram cada vez mais imprescindíveis, considerando-se o cenário local e os interesses 

geopolíticos do governo português. A experiência provavelmente mostrou a D. José I e seus 

funcionários reais que em terras de tamanha extensão, o ideal era que os corpos incumbidos de 

sua guarnição tivessem facilidade no deslocamento de norte a sul dos domínios goianos, que se 

distribuíssem uniformemente – fator que, em parte, garantiria sua eficácia – e que fossem 

realmente compostos por homens distintos e adequados, dotados da capacidade de fazer valer as 

patentes e honrarias recebidas para a defesa dos Goyases. 

Para que possamos compreender a magnitude das medidas reais acerca da 

composição do primeiro corpo de Auxiliares da capitania goiana, devemos nos voltar um pouco 

para a situação das populações indígenas no referido território. 

Com um histórico de conflitos banhados a sangue desde primórdios do século XVI, a 

relação entre brancos e índios teve como legado os registros da necessidade de controle dos 

nativos por parte dos portugueses, e do receio do contato com estes últimos entre os diversos 

grupos indígenas. Tais fatores orientaram a conduta dos diferentes povos em conflito. Por um 

lado, a Coroa portuguesa sempre tratou de definir o lugar do nativo em seu projeto colonizador, 

buscando estabelecer uma relação pacífica para com os que não se mostrassem hostis ao mesmo, 

enfrentando, no entanto, problemas decorrentes dos anseios econômicos dos colonos, bem como 

dos interesses particulares das ordens religiosas
210

. Por outro, no que concerne aos povos nestas 

                                                
209  Não por menos, vimos que muitas vezes era mais importante o destacamento de soldados Dragões para a 

condução dos quintos e para a proteção dos cofres da Intendência do que nas atribuições propriamente defensivas ou 

de ordem. 
210 Sobre o assunto, ver os interessantíssimos trabalhos: PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Aldeados, aliados, inimigos e 

escravos: lugares dos índios na legislação portuguesa para o Brasil. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO 

“POR UGA - RA I :  E ÓRIA  E I AGI  RIO ”, 1999, Lisboa. Actas do Congresso Luso-Brasileiro 
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terras presentes, as opções eram o enfrentamento, a fuga, ou a sujeição ao projeto português, sem 

ignorar, obviamente, seu poder de negociação. 

Em um momento caracterizado pela forte influência de Sebastião José de Carvalho e 

Melo na vida administrativa portuguesa, João Manuel, assim como diversos outros governadores 

e capitães generais, teve seu governo direcionado para a aversão aos jesuítas e para a suposta 

equidade entre os vassalos d’El Rei, fossem brancos ou índios, que em muitos casos nem viviam 

em pleno contato com as povoações lusas, mas, pelo simples fato de se encontrarem nos 

domínios de Sua Majestade, eram alvo frequente das mais diversas políticas. A população branca 

aqui presente era minoria, então para a efetiva ocupação do território colonial, intensificou-se 

através de uma série de dispositivos um processo de incorporação e assimilação do gentio, numa 

tentativa de resignificar sua relação com a terra e com o outro. A vontade expressa pelos poderes 

centrais era, então, a de tornar os indígenas em cidadãos de pleno direito, em tudo semelhantes 

aos vassalos brancos que aqui viviam, tudo em prol dos interesses políticos e econômicos. 

Ao longo da construção e consolidação do projeto colonial português foram 

estabelecidos dois loci positivos para o índio na terra brasilis (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 

148). O primeiro era o aldeamento, ou as missões, desenvolvidas a priori pela ação dos jesuítas 

alguns anos após a primeira leva desembarcar na Bahia, no ano de 1549. Estas se caracterizavam 

por agrupamentos indígenas – sob a custódia de missionários da Companhia de Jesus – 

transferidos de suas regiões originais nos sertões da colônia para viverem aldeados em 

localidades mais próximas das povoações portuguesas – estabelecidas no litoral.  

Os aldeamentos eram o objetivo primeiro do projeto colonial no que tange à presença 

indígena nos domínios portugueses, pois eram neles que a ação dos jesuítas se realizava mais 

efetivamente, visto serem espaços de catequização visando à conversão do gentio de pazes para 

que se tornassem seres civilizados através dos ensinamentos cristãos. Além de sujeitados ao 

ensino da palavra de um Deus que não conheciam, os índios aldeados figuraram, a princípio, 

como a principal reserva de mão de obra da colônia, pois eram os responsáveis pelo sustento das 

missões – através da produção de gêneros de primeira necessidade em muitas localidades dos 

domínios portugueses no Novo Mundo –, sendo o excedente da produção comercializado e a 

força de trabalho utilizada para a exploração das riquezas da terra. O próprio processo de 

                                                                                                                                                        
“Portugal- rasil:  em rias e Imaginários” vol.  ; A  EIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos Índios. Um projeto 

de civilização no Brasil do século XVIII. Brasília: EdUnB, 1997; MOREAU, Filipe Eduardo.                         

             h    .  ão Paulo: Annablume, 200 . 
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trabalho se configurou em uma forma de identificação forçada ao modo de vida do europeu 

invasor. 

Inicialmente, a vida nos aldeamentos era totalmente orientada pela administração dos 

jesuítas, encarregados tanto do governo espiritual – objetivando a civilização das populações 

consideradas selvagens – quanto do temporal, com a incumbência de dividir os diferentes 

serviços a serem executados pelos habitantes, bem como estabelecer a organização da vida 

cotidiana. Destarte, os índios que se sujeitavam aos descimentos, processo pelo qual eram 

deslocados de suas terras de origem para viver sob a supervisão dos jesuítas, carregavam sobre si 

as maiores vontades da Coroa portuguesa no Brasil: a real ocupação das terras coloniais por 

“vassalos” do Rei; a expansão da fé cat lica e o gradativo desenvolvimento econ mico de seus 

domínios (DOMINGUES, 1999). 

O segundo “lugar” que cabia às populações indígenas – este já não tão ideal na 

perspectiva civilizacional, mas com seu valor estratégico – era a fronteira. Ao longo dos séculos 

da ocupação lusitana, de acordo com a organização paulatina dos aldeamentos, os portugueses 

estabeleceram também alianças com grupos indígenas que preferiam não deixar seus territórios 

originais, atuando como uma defesa natural dos limites da colônia contra a ação de invasores 

estrangeiros e indígenas hostis.  abe destacar o porquê da “concessão” feita por parte dos 

portugueses em respeitar a vontade desses grupos de permanecer nas terras que ocupavam. Toda 

a legislação indigenista do período colonial foi construída com base no princípio fundamental da 

liberdade natural dos índios, matéria esta que se insere na tradição teológico-jurídica, cuja 

importância foi ressaltada na obra filosófica de Francisco de Vitória, teólogo neoescolástico 

espanhol (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 148). Defendia-se que todos os gentios eram, desde seu 

nascimento, livres, pois a natureza, como mãe de todos os homens, fez a todos iguais, já que 

todos haviam sido criados por Deus à sua imagem e semelhança. 

Ademais, a incorporação dos índios que optavam por não abandonar suas terras 

originais à lógica da administração portuguesa, servia à causa da defesa do Brasil ante os anseios 

de ampliação dos domínios da Coroa espanhola na América do Sul. A expressão “muralhas dos 

sertões” explica, por si só, as vantagens das alianças estabelecidas entre portugueses e 

populações indígenas – principalmente nas áreas que faziam fronteira com os territórios 

espanhóis localizados ao norte e a oeste. Assim, durante o ministério do Conde de Oeiras em 

Portugal, reafirmou-se o princípio da liberdade natural dos habitantes destas terras – defendido 
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pela tradição teológico-jurídica nos séculos anteriores –, e a crença nos ideais de felicidade 

inerentes à civilização e à sujeição ao “doce julgo das leis” do pensamento iluminista europeu do 

século XVIII: como qualquer vassalo, deveriam ser livres e suas vontades respeitadas – desde 

que não fossem contrárias aos interesses de Portugal
211

. 

Vimos ao fim do capítulo 2 que as medidas adotadas no Diretório e em outros 

instrumentos legislativos criados desde 1755 permearam as ações do governador goiano e 

daqueles que o sucederiam após sua morte, principalmente até 1777, ano em que Pombal fora 

destituído do cargo que exercera durante o reinado de D. José I. Obviamente, estes ideais que 

estavam sendo difundidos nas Cartas e Alvarás Régios também alcançariam a vida militar na 

longínqua capitania de Goiás, visto que para o Conde de Oeiras uma estrutura militar bem 

definida e coesa era uma das chaves para a manutenção territorial e também do equilíbrio no 

interior do Estado do Brasil. 

Logo nas instruções de João Manuel de Melo, Sua Majestade D. José I requereu que 

o então governador se empenhasse em defender toda a fronteira dos meus dominios do Brazil e 

em especial deste que vos encarrego
212

. Para tanto, solicitou que se formasse em Goiás um 

Regimento de Cavalaria Auxiliar, sendo este o corpo que finalmente comporia a tríade das forças 

armadas da capitania durante o setecentos. A princípio, El Rei havia ordenado ao governador que 

neste corpo militar alistasse alguns índios civilizados de modo a completar a força, sugerindo 

que se valesse dos índios Bororo que ali viviam. Note-se: 

 

[...] assim pelo que pertence ao modo de vos servires dos Indios Bororos, que achares 

no vosso Destricto, como ao estabelecimento de outro Terço auxiliar, que deveis 

procurar promover para segurança do vosso Governo domestico; defensa delle contra os 

inimigos externos; e offensa dos que vos atacarem, ou infestarem as minhas fronteiras, 

ou seja insidioza, ou descobertamente213. 

                                                
211 Para além dos povos que mantinham relações amistosas com os lusitanos, havia também aqueles considerados 

hostis, que se posicionavam de maneira contrária à presença portuguesa e ao projeto colonial em expansão. A estes 

grupos, defendia-se uma exceção no tocante ao princípio da liberdade natural. Tratava-se de um mecanismo inserido 

na legislação indigenista chamado de “guerra justa”, que se configurava como uma situação extraordinária em 

relação ao respeito à liberdade e à vontade das populações indígenas hostis, legitimando a reação aos ataques do 

gentio bravo às propriedades ou pessoas dos colonizadores. A “guerra justa” também teria validade caso houvesse 
por parte dos nativos obstáculos às pregações cat licas: os “infiéis” não poderiam ser obrigados a aceitar e defender 

o cristianismo, embora fossem obrigados a permitir sua livre pregação. Mais sobre o tema: DOMINGUES, Ângela. 

Os conceitos de guerra justa e resgate e os ameríndios do norte do Brasil. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). 

Brasil: colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000; AMANTINO, Marcia. As Guerras Justas e a 

escravidão indígena em Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX. Varia História. vol. 22 n.º 35. Belo Horizonte 

Jan/2006. 
212 AHU, Goiás, cx. 15, doc. 916. (1758). 
213 Idem. 
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Destarte, segundo a ordem, a composição de um terço Auxiliar de índios Bororo 

serviria aos interesses não só de manutenção da segurança interna da capitania goiana – ao cuidar 

das desordens sociais nos arraiais e vila –, como também de defesa contra as ameaças externas – 

representadas pelos inimigos castelhanos, ou quaisquer agentes por eles enviados.  

Importa-nos ressaltar o quanto tal ordem pode ter parecido inusitada para o 

governador, visto que tais políticas eram, em sua essência, diferentes do que se praticava até 

então, por apresentarem a perspectiva do índio como vassalo d’El Rei. Tais ordens foram 

apresentadas de maneira mais abrangente e detalhada nas instruções de Antônio Rolim de 

Moura, uma escrita em sete de julho de 1757, e outra datada de 22 de agosto de 1758, ambas 

anexadas à carta recebida por Melo. Na instrução particular enviada ao governador goiano, as 

partes que tratam do corpo de Auxiliares fazem referência aos parágrafos XII a XVII da primeira 

instrução de Rolim, e XXI a XXIV da última. Portanto, deviam compartilhar de uma política 

recente para a proteção das fronteiras, através da utilização das populações indígenas civilizadas 

que habitavam os territórios sob sua administração. Lembre-se que pouco mais de um ano 

depois, em setembro de 1759, os missionários da Companhia de Jesus seriam expulsos do reino 

de Portugal e de seus domínios no ultramar por meio da ação categórica do Conde de Oeiras. 

Neste contexto, desde o Diretório, implantado em 1755, os aldeamentos indígenas deveriam ser 

administrados por diretores, normalmente nomeados entre os militares da capitania. 

Mas por que a escolha dos Bororo para uma função considerada tão imprescindível? 

No parágrafo XII da instrução de 1757 recebida pelo Conde de Azambuja, justifica o interlocutor 

Tomé Joaquim da Corte Real – então Secretário de estado da Marinha e Ultramar – dizendo ter 

feito esta opção porque sendo os ditos Bororôs os mais valorozos gentios desses sertoens, será 

muito útil telos da nossa parte para os fins que erão ponderados na Instrucção Commum, que 

acompanha esta. Devemos levar em consideração, no entanto, alguns fatores no tocante à 

escolha deste grupo indígena para a composição dos Auxiliares na capitania de Goiás.  

Observamos no primeiro capítulo de nossa dissertação que no início da década de 

1740, em virtude dos constantes ataques dos índios Cayapó nos caminhos que levavam a São 

Paulo de Piratininga, o governo das minas goianas – à época encabeçado por D. Luís de 

Mascarenhas – organizou a contratação de um sertanista de nome Antônio Pires de Campos, que 

vinha das minas do Cuyabá trazendo consigo 500 Bororos sob seu comando, para fazer frente ao 

comportamento hostil daqueles índios. O dito coronel receberia uma oitava de ouro de cada 
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habitante de Vila Boa para protegê-los das ameaças e vexaçoens constantes que enchiam de 

medo a população, atribulando o cotidiano de seus moradores e dos viandantes que por ali 

transitavam com frequência
214

. 

Trazidos do Cuyabá pelo coronel, esses Bororo acabaram se estabelecendo e 

permanecendo em Goiás mesmo após sua morte, sendo aldeados desde 1748 nas imediações do 

Rio das Pedras, próximos, assim, a região onde mais ocorriam os assaltos dos Cayapó. Eram, 

desde o princípio, considerados índios mansos e civilizados, portanto, aliados dos portugueses. 

Para tanto, ao avaliar a situação dos aldeamentos indígenas na capitania goiana até a década de 

1770, certamente não haveria escolha mais proveitosa para a Coroa do que a dos ditos índios, 

que já haviam feito tanto em prol dos interesses lusitanos nos sertões do Brasil. O gentio pacífico 

– ou manso – era preferido nas matérias que diziam respeito aos lides com o sertão (MARTINI, 

2008, p. 3), provavelmente em virtude de seus conhecimentos sobre o terreno, as línguas, e por 

seus hábitos alimentares que não acarretavam custos, já que sobreviviam facilmente dos frutos, 

raízes, plantas e outros produtos que extraiam da terra por meio de conhecimentos repassados a 

cada geração.  

Ademais, os Bororo já estavam acostumados às lutas constantes, tendo, inclusive, 

batalhado ao lado das duas companhias de Pedestres criadas no governo de Mascarenhas – 

posteriormente reduzidas a uma só –, sob o comando do capitão Antônio Lemos e Faria, força 

militar a qual os índios se uniram para fazer frente aos mesmos Cayapó, que no ano de 1742 

tinham atacado a Intendência dos Diamantes estabelecida nos rios Claro e Pilões
215

. 

Apesar de ordenado nas instruções, as informações que temos acerca do Regimento 

de Cavalaria de Auxiliares criado no governo de João Manuel de Melo não evidenciam a 

presença de indígenas em tal corpo militar. É inclusive curioso considerar uma força armada 

montada, criada em meados da década de 1760, que, segundo a perspectiva do governo 

português, devia agregar em sua composição um número de índios considerados civilizados. 

Primeiramente, como pudemos observar nos capítulos anteriores, a participação dos 

civis em uma tropa de 2ª linha – ou Auxiliares – só seria possível se o indivíduo tivesse meios 

para bancar seu fardamento e equipamentos. Sabe-se que as populações indígenas eram 

consideradas menores em estado de civilização, tanto pelas ordens religiosas que outrora as 
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tutelaram como também pelo Estado português, fator que motivava os esforços destes para os 

trazerem à “salvação” e à “luz da razão”. Mesmo com a expulsão dos jesuítas e a implantação do 

Diretório, os índios ainda deveriam ser aliciados para os aldeamentos para passarem por um 

processo de civilização, até terem a capacidade de se governar. Neste contexto, as possibilidades 

de um indígena possuir bens suficientes para a compra de uma montaria nos Goyases eram muito 

reduzidas, e algumas das razões eram, inclusive, seu elevado preço e os valores necessários para 

custear seu mantimento. 

Em segundo lugar, de acordo com as normas de composição dos Regimentos de 

Cavalaria no setecentos, fazia-se necessário o cumprimento de alguns quesitos essenciais para o 

alistamento em suas companhias:  

 

Nos regimentos de cavalaria era considerado idôneo para o alistamento todo o homem 

branco ou tido como tal, que possuísse cavalo do seu andar, e um escravo que lhe 

tratasse do sustento. Quando comprovado o empobrecimento procedia-se, 

imediatamente, a sua transferência para a infantaria (COTTA, 2002, p. 74, grifos 

nossos). 
 

É fato que, em fins da década de 1770, a capitania de Goiás já contava com um 

numeroso contingente de praças compondo companhias criadas especificamente para dar lugar 

aos pretos forros e pardos. No ano de 1779, o então governador e capitão general Luís da Cunha 

Menezes, em ofício ao secretário de estado da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro, já 

noticiava o número de oito companhias de homens pardos pertencentes ao termo de Vila Boa, 

com o total de 791 praças e 80 oficiais no Estado Maior
216

. No ano posterior, através do mappa 

apresentado por Cunha Menezes ao mesmo destinatário, pudemos perceber que as Companhias 

de Auxiliares formadas de homens Pardos passaram a ser nove, com a criação da Companhia do 

Arrayal de Trahiras, perfazendo um total de 961 praças, juntamente com a   v   ’     h     

formada de crioulos forros da Capital de Vila Boa denominada dos Henriques
217

. Ao total, os 

oficiais pertencentes ao Estado Maior destes corpos somaram 118, um número que pode ser 

considerado alto para muitas capitanias do ultramar. 

Não obstante o crescente número de companhias a partir da década de 1770 e o 

vultoso número de praças na infantaria de homens pardos, não encontramos indícios da 

participação de indígenas nos Regimentos de Cavalaria, excetuando-se a menção nas instruções 
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particulares de João Manuel de Melo. Vale sublinhar que o não cumprimento dos requerimentos 

necessários para a composição da cavalaria se apresenta como motivo substancial, em vista do 

fato de os índios não serem homens brancos, não possuírem bens para a aquisição da montaria e 

tampouco do escravo necessário para os cuidados diários com o animal. Em suma, não se 

enquadravam em nenhum dos requisitos para fazerem parte de uma Cavalaria de Auxiliares. 

No entanto, supomos que no caso em questão estes custos seriam bancados pela 

própria Provedoria da Real Fazenda. Tal informação é, inclusive, levantada por José de Almeida 

Vasconcelos em carta datada de 1773, na qual explica ao mesmo secretário de estado da Marinha 

e Ultramar suas dificuldades relativas à civilização dos grupos indígenas da capitania de Goiás. 

Nele, o Barão de Mossâmedes, na tentativa de executar a política do Marquês de Pombal a 

respeito desta matéria, observa o disprazer de notteciar a V.Ex.ª que tal assunto era ainda novo 

na capitania, embora já houvesse instruções semelhantes no governo de João Manuel de Melo – 

quais sejam as que outrora nos referimos – quando fora ordenada a criação de um Regimento de 

Cavalaria Auxiliar composta por indios cevilizados
218

.  

Em sua argumentação, relatava inclusive a inexistência dos tais índios civilizados, ao 

contrário do que pensava Sua Majestade, que sugerira seu alistamento por meio das ditas 

instruções, não só sopondo que os havia mas que o seu estabelecimento lhes prometia a 

propriedade de cavalo, armas, e uniforme, para poderem entrar em hum corpo regulado
219

. 

Teoricamente, todos os índios que compusessem o efetivo das tropas estariam em condições de 

exercer suas atribuições, por terem os equipamentos necessários completamente custeados pelo 

Erário d’El Rei. Conforme José de Almeida, tal corpo militar nunca existiu em terras goianas, 

ainda mais considerando-se as elevadas quantias que seriam gastas com tal empreitada, 

afirmativa que vai de encontro com a pesquisa documental por nós realizada. 

Aludindo à aldeia de São José do Duro e Formiga, projetos nos quais a administração 

goiana teria despendido inúmeros recursos materiais, o governador acrescentava que, apesar da 

presença dos jesuítas, à época os diretores daquelle fantastico estabelecimento, ela somente 

serviu para onerar os cofres públicos, pois sacou da Real Fazenda entre 1750 e 1753 o montante 

de 300 mil cruzados. Com tamanhos gastos para o cumprimento da política de aldeamentos 

sugerida por Pombal, a inserção dos índios aos padrões da sociedade europeia por meio das vias 
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militares parecia um projeto distante e oneroso. No que concerne à aldeia do sertão do Rio das 

Velhas, notava que, à sua época, já não havia indígenas, pois os primeiros eram os Bororo que: 

 

[...] ficando muito distantes da sua quazi extinta nasção tem já poucos que sejão 

verdadeiramente Indios, por se terem mesclados com mulatos, mestiços, e cabras, de 

cujas qualidades se faz aqui diferença e que os jezuitas procurava confundir nos seus 

admenistrados para que nunca se podesem exemir da escravidão220. 

 

Note-se que cerca de 15 anos após o recebimento da instrução particular de João 

Manuel de Melo, segundo o discurso proferido pelo Barão de Mossâmedes, a miscigenação no 

aldeamento dos Bororo teria figurado como fator de descaracterização de sua “civilidade”, o que 

acarretaria a desvalorização deste grupo indígena no tocante à capacidade de fazer parte das 

companhias militares, pois teriam se misturado com indivíduos de qualidade condenável. Ao 

perderem o caráter de índios civilizados – tão desejado pelas autoridades – deixariam de ser 

interessantes para este propósito, ao menos aos olhos do governo português. 

Assim, não obstante os mais ardentes dezejos de cumprir as ordens quanto à 

Civelização dos Indios, José de Almeida Vasconcelos se via em grandes dificuldades para 

executá-las, pois, além de não encontrar executores capazes, teve como obstáculo o 

posicionamento dos habitantes da região, que, face às hostilidades do gentio, que a barbaridade e 

a teimozia dos cayapós exemplifica a de todos os mais Indios silvestres, não julgava proveitoso o 

fato de confiná-los em aldeias. Reconhecia também que, os homens convocados ou alistados nas 

bandeiras com o intuito de afastá-los da vila e arraiais, estavam longe de preparados para essa 

tarefa, porque não tinham o costume de andar no mato e alimentar-se de suas produções, e, ao 

capturá-los, menosprezando toda a legislação que proibia sua escravização, cometiam muitas 

atrocidades, chegando ao ponto de simplesmente matá-los
221

. 

 O ofício em questão explicita que mesmo durante a década de 1770, no governo do 

sucessor de João Manuel de Melo, a realidade de uma força militar composta por índios – apesar 

de considerada tão necessária para a capitania de Goiás – ainda não encontrava vias de ser 

concretizada, fosse pela falta de recursos financeiros – e até mesmo humanos – para a 

estruturação da tropa, fosse pela precária situação dos aldeamentos indígenas existentes no 

território goiano. Neste ponto, há uma semelhança entre esta realidade e a da formação das 
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companhias de pardos nas Ordenanças, visto que o principal problema para a composição destas 

últimas também era a inexistência de índios considerados civilizados.  

O trabalho ainda germinal de formação dos aldeamentos goianos no início da 

segunda metade do setecentos constituía-se em um obstáculo estrutural para que tais medidas ali 

pudessem ser executadas. Se no governo do Barão de Mossâmedes as dificuldades para a 

formação de tropas compostas por índios entravavam o cumprimento das políticas indigenistas 

defendidas por Pombal, que dirá durante o governo de João Manuel de Melo? Logo nos 

primeiros anos de sua administração, explica ao Rei que não seria possível alistar os índios nas 

companhias de 2ª linha, como recomendado nas ordens, pois na capitania não há Indioz, 

civilizados nem ainda aldeadoz como nas outras pª se emcorporarem com os mais soldadoz do 

novo Regimento como V. Mag.
e
 ordena; maz há gente bastante p.ª ezte se formar, sem o 

concurso doz ditoz indioz
222

. Destarte, coube ao governador a formação de uma Cavalaria de 

Auxiliares composta exclusivamente pelas pessoas que considerava mais distintas e capazes, 

seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a seleção dos oficiais das companhias de 

Ordenanças goianas. 

Melo chegou a Goiás em sete de julho de 1759, e já em 30 de maio de 1760 enviou 

uma carta a Tomé Joaquim da Costa demonstrando sua prontidão para a execução das 

recomendações do monarca português. Nesta missiva, explica que naquela região o clima 

chuvoso havia se iniciado por volta de outubro do ano anterior, perseverando até aquele mês, 

fator que o impossibilitou de visitar a capitania para dar início ao cumprimento das diligências 

necessárias para criar o Regim.
to

 auxiliar da Cavalaria, conforme me ordena S. Mag.
e
 na m.ª 

instrucção p.
ar223

. Como as águas dificultavam o traslado por todo o território goiano, Melo 

preferiu aguardar o período das secas, que tinha início naquele mês. Ao que tudo indica 

conseguiu colocar em prática seu planejamento, pois em dezembro do dito ano, na mesma carta 

enviada ao Rei D. José I acerca da superlotação dos cargos de mando no interior das Ordenanças, 

discorre sobre os preparativos iniciais para a organização das companhias de Auxiliares
224

. 

Lembre-se que no capítulo passado abordamos as dificuldades enfrentadas pela 

administração goiana no tocante à regularização das patentes de Ordenanças expedidas nos 

governos anteriores. Em viagem de reconhecimento pelos arraiais da capitania, João Manuel 
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encontrou tantas inconsistências que lhe saltou aos olhos a necessidade de uma maior 

fiscalização e de um rigor na reorganização, não só do corpo das tropas locais, mas, 

principalmente, na regulação de seu oficialato. 

Ao fazer a triagem das patentes confirmadas por Sua Majestade e validar aquelas que 

considerara conveniente, foi tomando um conhecimento mais individual dos ditos homens bons 

da capitania, que, como já apontamos, eram preferidos para a formação do Regimento de 

Auxiliares por suas qualidades e pelo exercício pretérito em outros cargos administrativos, 

inclusive os da república. A estratégia mais óbvia era se inteirar acerca da situação das 

Ordenanças no território dos Goyases antes de iniciar a factura dos Auxiliares – visto que ambas 

as forças eram compostas por civis – para verificar a possibilidade da indicação de alguns 

moradores dentre os que tinham relações com as tropas de 3ª linha. 

Apesar da boa vontade do governador, alguns obstáculos se faziam cada vez mais 

visíveis na medida em que tomava mais conhecimento sobre as especificidades da capitania. Os 

oficiais das Ordenanças que tiveram a confirmação de suas patentes recusadas também faziam 

parte do seleto grupo dos distintos moradores de Goiás, sendo que, pela lógica societária do 

Antigo Regime, não deixavam de figurar como possíveis escolhas para a composição do 

oficialato. Observe-se: 

 

[...] m.oz destes, offeciais suprenumerarioz daz ordenanças se havia forsozam.te escolher 

p.ª oz auxiliares; q sao tão poucoz os homens destintos nesta Capitania q sem serem doz 

mesmos q andarão arvoradoz, seria deficultozo acharse onde se fazer escolha; pois 
quando o não tivessem outro requezito, sempre herao doz mais abonadoz dos povoz, e 

se achavão condecoradoz com outros empregos q tinhão servido na Republica225. 

 

Destarte, um dos problemas na escolha dos oficiais era a escassez de pessoas de 

qualidade aptas a tomarem posse de cargos tão importantes na organização militar goiana, e tão 

essenciais para o bom funcionamento de um corpo considerado imprescindível àquela capitania. 

Somava-se a isso o fato de que, segundo tradição nas companhias de Auxiliares, os oficiais de 

patente mais alta deveriam possuir conhecimentos técnicos adequados para o treinamento das 

tropas, já que, como vimos, em caso de necessidade, as tropas de 2ª linha poderiam ser chamadas 

para substituir as pagas. De qualquer forma, o corpo de tropa deveria ser composto por civis 

aptos a pegarem em armas para o serviço de Sua Majestade.  
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A fim de colher as informações necessárias para esta empreitada, Melo tentou 

recorrer às listas dos capitães-mores com o controle do número de moradores, armas e 

equipamentos que cada um porventura dispusesse. Sabemos, porém, que o governador não 

conseguiu as tais listas, já que os ditos oficiais não estavam seguindo as instruções dos 

regulamentos das Ordenanças neste e em diversos outros aspectos necessários para o bom 

funcionamento do corpo.  

Devido à ausência das mesmas, requereu aos vigários os róis dos confessados, de 

modo que através deles pudesse saber o número de homens brancos existentes em cada 

freguesia, bem como o número de escravos que cada um possuía, q hé cá o cabedal, por donde 

reconhese, quais são os mais ricoz e os mais pobres; poes rarissimo será o morador destas 

minas q não tenha ezcravos
226

. A utilização deste parâmetro para a seleção dos praças denota a 

determinação do governador para a manutenção de um elevado grau de distinção não só entre os 

oficiais, mas também entre os próprios soldados do Regimento. Apesar de os postos dos 

Auxiliares não conferirem patentes – com exceção dos mais elevados –, e, tampouco soldo aos 

seus componentes, a triagem das pessoas mais adequadas demonstra, inclusive, a intensa 

negociação do governador com os candidatos a serem escolhidos, em virtude do prestígio 

angariado pelos soldados ao participarem da força. Ademais, o próprio fato de possuírem cavalos 

já demonstrava certo poder aquisitivo por parte de seus futuros membros, uma vez que, como 

colocamos anteriormente, o custeio dos equipamentos, armamentos, fardamento, montaria e o 

escravo necessário para os cuidados com o animal eram de inteira responsabilidade do efetivo da 

tropa, e os valores despendidos com tais itens não poderiam ser facilmente custeados por 

qualquer um. 

Neste processo só três vigários – os que possuíam as mais extensas freguesias – 

disseram a Melo que lhe enviariam as listas posteriormente, uma vez que ainda estavam a 

recolher tais informações. Com estes documentos seria mais fácil identificar as pessoas ideais 

para a constituição das tropas. Todavia, por se tratar de um Regimento de Cavalaria, o ponto 

essencial recaia sobre a posse de cavalos. Para tanto, no pouco tempo em que permanecia em 

cada arraial, João Manuel de Melo se inteirava e se certificava das pessoas que possuíssem 

montaria adequada para o exercício das armas, destacando entre os moradores aqueles que lhe 

parecessem os melhores cavaleiros, considerados ideais para a constituição das tropas. Dentre os 
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homens de distinção, fora notando os que pareserão mais dezembarassadoz p.ª officiais
227

, de 

modo que pudesse, com o auxílio das listas, resolver o quanto antes as matérias relacionadas a 

esta diligência ordenada por Sua Majestade. 

A recomendação do Rei acerca da composição de uma cavalaria de Auxiliares nas 

terras goianas tinha fundamento, principalmente em virtude da extensão territorial da capitania. 

Uma das principais características das tropas de 2ª linha era justamente a mobilidade: em caso de 

necessidade, poderiam se deslocar para os diversos arraiais dos Goyases – não obstante terem 

sido organizadas para sentar praça em localidades específicas – podendo, inclusive, ocupar as 

regiões fronteiriças caso fosse deflagrada uma guerra entre os reinos de Portugal e Espanha, 

situação que certamente teria consequências nos domínios do Atlântico sul. Tendo isso em vista, 

ao se considerar uma urgência, a mobilização do corpo da tropa deveria ocorrer com a maior 

presteza e rapidez possível, de modo que pudessem socorrer os arraiais com a total eficiência 

requerida em momentos tão difíceis.  

Em Goiás, ao fator da extensão territorial somava-se outro que se constituía em uma 

grande dificuldade para a devida cobertura a ser realizada pelas companhias de Auxiliares: a 

distância entre os arraiais. Excetuando-se as povoações localizadas nas áreas próximas à Vila 

Boa, surgidas nas proximidades do arraial de  ant’Ana ainda no início da ocupação, de modo 

geral, os demais arraiais goianos distavam várias léguas uns dos outros, fator que obstaculizava a 

tão bem quista rapidez no auxílio das tropas, e a consequente resolução do problema que 

originara esta necessidade. Por isso, a escolha da cavalaria em detrimento da infantaria parecia 

ser a mais adequada para cuidar dos assuntos de ordem interna e de proteção externa dos quais 

dependia a estabilidade da capitania. O próprio governador, em viagem pelos arraiais, constatou 

a relevância desta determinação para as terras dos Goyases: 

 

E como V.ª Mag.e me recomendava q se fosse, o dito Regimento de Cavalaria, seria 

mais do seu Real agrado, achey logo pelo conhecim.to q fui tomando dezta capitania, q.to 

util hera p.ª ella ezta determinação de V. Mag.e, poiz medeão tão grandez distancias, 

entre oz Arrayaiz, q só com cavallaria se poderão promtam.te socorrer huns, aos outroz 

em qualq.r incidente228. 

 

Assim, após publicar um bando avisando a população sobre a criação do novo 

Regimento de Cavalaria de Auxiliares e de coletar as informações necessárias para sua 

                                                
227 Idem. 
228 Idem. 
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composição, João Manuel de Melo colocou em prática a execução das ordens da Coroa, lidando 

sempre com as especificidades das terras sob sua administração. No entanto, algumas dúvidas 

surgiram a respeito dos oficiais e dos soldos a eles destinados. A primeira, com relação à lotação 

dos cargos de sargento-mor e ajudante. Nas ordens, recomendara o Rei que ao criar tais postos, 

Melo escolhesse bons oficiais e determinasse o vencimento de seus soldos de maneira 

equiparada às outras capitanias do Brasil.  

Ao sugerir o pagamento de soldos aos ditos oficiais, percebe-se que o monarca 

pretendia de fato compor um oficialato profissional, portanto, adestrados nas armas e bem 

treinados em seus lides, já que dentre os Auxiliares não era comum o recebimento deste 

benefício. Sendo assim, não obstante o caráter civil das tropas de Auxiliares, seus oficiais 

realmente deveriam ser militares, justamente para que pudessem adestrar os cabos e os soldados, 

de modo a acompanhar a evolução de cada um. A questão que levantara dúvidas ao governador 

era de onde subtrairia tais oficiais, pois, havendo a necessidade de serem militares, deveriam ser 

retirados dos subalternoz da única companhia de Dragões da vila ou trazidos das companhias das 

Minas Gerais, por serem os meios mais possíveis para conseguir algum praça de uma tropa paga. 

Deste modo, procurava saber como proceder para lotar o cargo conforme a vontade d’El Rei. 

Através da documentação pertinente ao Regimento de Cavalaria Auxiliar, 

verificamos que a medida tomada fora justamente o envio de um oficial das Geraes, ao menos no 

tocante aos postos de sargento-mor e ajudante de sargento-mor. Aproximadamente dois anos 

depois, em seis de setembro de 1762, João Manuel de Mello expediu uma carta patente 

nomeando Antônio Tomás da Costa para o cargo de sargento-mor da Cavalaria de 2ª linha, 

prometendo-lhe soldo de 60$000 mensais, um cavalo para a execução de suas atribuições, além 

do sustento do animal, tudo pago pela Provedoria goiana
229

. Antônio fora trazido de Minas, onde 

servia como tenente da companhia de Dragões da guarnição de Vila Rica, sob o comando do 

capitão Simão da Cunha Pereira – o mesmo proposto para capitão dos Dragões de Goiás em 

1739 –, escolhido pelo próprio Conde de Bobadela para compor o oficialato do dito Regimento, 

em virtude de sua competente atuação naquelas terras. O oficial chegou à capitania no dia cinco 

de dezembro daquele ano, sendo precedido pelo ajudante de sargento-mor, que chegara no dia 

dois de setembro
230

. Tão logo pisaram em terras goianas, lhes foram passadas as respectivas 

                                                
229 AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1233. (1764). 
230 AHU, Goiás, cx. 18, doc. 1121. (1762). 
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patentes e assentados os devidos soldos. A escolha de oficiais com boas qualificações militares 

demonstra a preocupação lusitana com o treinamento adequado das tropas, que seria realizado 

por indivíduos com conhecimentos táticos e de combate, de modo a estabelecer um elevado 

patamar para as forças Auxiliares dos Goyases. A concessão do soldo, da montaria e dos meios 

para o sustento do animal evidencia a estratégia da Coroa de fornecer atrativos com o intuito de 

que os oficiais aceitassem ser transferidos para localidades mais distantes. 

Ademais, o fato de terem sido trazidos de Minas Gerais pode indicar tanto a 

dificuldade em se retirar um dos membros do oficialato da companhia de Dragões goiana – que 

já eram considerados escassos para dar conta de suas dimensões territoriais –, quanto à 

necessidade de oficiais com mais experiência para lidar com o treinamento de um corpo tão 

importante, o que também justificaria o elevado soldo. 

O acerto do valor do soldo foi justamente outra dúvida apresentada por João Manuel 

de Melo. Apesar de ter sido ordenado que o estabelecesse em comparação aos de igual patente 

em outras capitanias do Brasil, retrucou o governador afirmando que não havia no Estado do 

Brasil sequer um Regimento de Cavalaria Auxiliar no qual os referidos postos – sargento-mor e 

ajudante – recebiam tal benefício, somente os de Infantaria Auxiliar, como os do Rio de Janeiro, 

nos quais um sargento-mor vencia mensalmente 36$000, e se lhe dava tão somente o grão, e 

palha do cavallo
231

. Argumenta, ainda, que se acaso fosse regular o soldo deste oficial com base 

no ordenado pago a um capitão de Dragões das regiões mineiras, haveria uma grande despesa 

para a Real Fazenda, já que nestas localidades os soldos eram muito superiores ao das capitanias 

litorâneas. Exemplifica comparando o valor recebido pelos ditos capitães no Rio Grande de São 

Pedro – estabelecido em 32$000 – com o recebido pelo mesmo oficial nas Minas Geraes ou nos 

Goyases: 80$000. Destarte, propôs a fixação do soldo do sargento-mor dos Auxiliares naquela 

capitania em 50$000 mensais. No que dizia respeito ao ajudante de sargento-mor, acreditava que 

com 25$000 rs. ficaria satisfeito.  

Entretanto, já demonstramos que por conveniência d’El Rei de Portugal, estabeleceu-

se um soldo de 60$000 todo mês, 10$000 a mais do que o sugerido, o que causou certo 

descontentamento ao governador, por acreditar que na própria companhia de Dragões de Goiás 

certamente encontraria pessoas que se interessariam pelo posto somente pela promoção, sendo o 

soldo não mais que mero detalhe. 

                                                
231 AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
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Ao finalizar a carta, João Manuel faz ainda uma observação acerca do fardamento 

dos oficiais e soldados daquelas companhias de 2ª linha, destacando a visão de que não havia em 

Goiás pessoas sem rendimentos suficientes para a confecção das próprias vestimentas: No q 

respeita do uniforme do regimento q V. Mag.
e
 me recomenda não se me offerese a menor duvida, 

q todoz fação as suas fardas; poiz toda a gente destas minas tem suficientes posses, e 

demaziadoz brioz
232

. 

Melo iniciara os esforços para a formação das primeiras tropas de 2ª linha da 

capitania logo no início do seu governo, mas somente em meados de 1764 conseguiu finalizar a 

execução desta diligência, provavelmente devido as grandes dificuldades encontradas para a 

formação de um corpo eficaz, fosse no que dizia respeito ao oficialato, fosse no referente aos 

demais praças. Também não devemos desconsiderar os inevitáveis gastos que pressupunha um 

Regimento em conformidade com as reais ordens, fator que exigia uma estratégia de gastos 

eficiente para não onerar os cofres da Provedoria. Outrossim, convém considerar, ainda, que tal 

ordem só poderia ser devidamente cumprida por meio do conhecimento in loco da situação dos 

arraiais, e do levantamento das pessoas mais hábeis e preparadas para compor um Regimento tão 

bem quisto pela Coroa, necessidade que exigiu do governador tempo para visitar as ditas 

localidades. 

Assim, em 18 de maio de 1764, aproximadamente cinco anos após ter assumido o 

governo de Goiás, enviou o governador ao Rei D. José I uma carta explicando ter concluído em 

janeiro daquele ano a missão a ele destinada, bem como um mapa explicativo com número das 

companhias, seus oficiais e soldados, além de destacar a composição do Estado Maior do 

Regimento: 

 

Senhor. 

O Regimento da Cavallaria auxiliar q V. Mag.e me mandou criar nesta Capitania para 

segurança della se acha completo, como consta do Mapa Incluzo, e a mayor parte delle 

já fardado brevemente se verão todas as companhias com a mesma uniformidade; q. as 

minhas repetidas persuaçoens tem conseguido o efeito com os novos alistados. Elegi pª 

officiaes as pessoas que me pareceram mais idoneas para desempenharem a obrigação 
dos seus postos, todos elles são prezados de cavalleiros, e cuidam m.to em terem bons 

Cavallos e boas armas. 

V. Mag.e se sirva ordenar ao seu Conselho Ultramarino, que confirme as Patentes dos 

Capitães para ficar inteiramente estabelecido este novo Regimento de que tanto 

necessitava esta Capitania. 

Deos Guarde a Real Pessoa de V. Mag.
e
. 

                                                
232 Idem. 
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Villa Boa de Goyas 18 de Mayo de 1764233. 

 

É interessante perceber que Melo reitera em mais um documento a importância desta 

nova esfera militar para a capitania que encabeçara. Note-se também que faz questão de ressaltar 

o alto nível dos membros das Cavalarias de Auxiliares, visto que todos possuíam condições de 

apresentar boas armas e bons cavalos ao serviço militar. Sabe-se que aos Auxiliares eram 

concedidos diversos privilégios políticos, dentre os quais a não obrigatoriedade de ocupar cargos 

da república contra sua vontade, ou seja, podiam recusar empregos no funcionalismo público 

para servirem exclusivamente em suas tropas (MELLO, 2009, p. 63). Portanto, tais postos eram 

bastante cobiçados pelos homens bons. 

Outrossim, importa-nos ressaltar o compromisso firmado pelo governador de colocar 

em uniformidade as demais companhias da região, atitude de extrema necessidade para a devida 

defesa de uma capitania de grande relevância geopolítica, que à época enfrentava inúmeros 

problemas relacionados à composição do oficialato – a exemplo da liberalidade na concessão de 

patentes para as Ordenanças praticada no governo anterior. Ademais, a reformulação da vida 

militar nos Goyases era uma medida de grande importância para o auxílio ao Mato Grosso, por 

se tratar, como vimos anteriormente, de um período delicado e de crescentes tensões nas 

fronteiras sul e oeste do Brasil. 

O recém-formado Regimento contava com dez companhias, cada qual com 40 

soldados e quatro oficiais em seu estado efetivo, exceto a de Vila Boa e de Água Quente que 

ainda careciam de capitão. Tais tropas estavam dispostas em oito arraiais, a saber, Água Quente, 

Anta, Pilar (que contava com duas companhias), Santa Luzia, São José, Meia Ponte, Natividade 

e Jaraguá. De igual forma, havia uma tropa responsável pela guarnição de Vila Boa, centro 

administrativo da capitania. Para o posto de coronel, o governo luso ordenou que o próprio 

governador e capitão general de Goiás o preenchesse, e os postos de tenente-coronel, sargento-

mor e ajudante do Regimento também já se encontravam devidamente lotados e prontos para o 

cumprimento de suas funções
234

. 

A vinculação imediata das companhias ao comando do próprio governador reforçava 

a autoridade da Coroa portuguesa através de um instrumento coercitivo e de mando, por meio do 

qual almejava-se não só assegurar a ordem interna, mas, principalmente, organizar a guarnição 

                                                
233 AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1247. (1764). 
234 Idem. 
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da capitania com vistas à garantia dos interesses geopolíticos na fronteira oeste do Brasil, já que, 

de forma semelhante, tal Regimento também fora organizado no Mato Grosso por meio das 

mesmas instruções de governo
235

. Destarte, ambos os Regimentos seguiriam as mesmas linhas 

mestras, tanto no tocante à composição, como no que se referia às suas atribuições. 

 

Tabela nº. 4: 

REGIMENTO DE CAVALARIA AUXILIAR DA CAPITANIA DE GOIÁS EM 1764 

Local Vila 

Boa 

Água 

Quente 

Anta Pilar Santa 

Luzia 

São 

José 

Meia 

Ponte 

Pilar 

(2ª) 

Natividade Jaraguá Soma 

Oficiais 

por companhia 

 

Capitães 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

Tenentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Alferes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Furriéis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

Soldados 

por companhia 

           

Coronel 40 - - - - - - - - - 40 

T. Coronel - 40 - - - - - - - - 40 

Velozo - - 40 - - - - - - - 40 

Pacheco - - - 40 - - - - - - 40 

Carvalho - - - - 40 - - - - - 40 

Cardozo - - - - - 40 - - - - 40 

Ribeiro - - - - - - 40 - - - 40 

Campos - - - - - - - 40 - - 40 

Malafaya - - - - - - - - 40 - 40 

Barros - - - - - - - - - 40 40 

                                                
235 AHU, Goiás, cx. 15, doc. 916. (1758). 
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TOTAL: 400 soldados e 38 oficiais 

 

Fonte: AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1247. (1764). 

 

No comando dos 400 soldados e quase 40 oficiais, compondo assim o Estado Maior 

do Regimento, estavam João Manuel de Melo, coronel, responsável imediato pela companhia de 

Vila Boa; Caetano Lopes de Gouveia, tenente-coronel, responsável imediato pela companhia de 

Água Quente; Antônio Tomás da Costa, como sargento-mor e José Rodrigues Freire como 

ajudante de sargento-mor. Cada companhia levava o nome do seu capitão, exceto as que ainda 

não tinham este posto preenchido e que estavam subordinadas aos oficiais do Estado Maior – 

companhia do coronel e do tenente-coronel. Ademais, o arraial de Pilar era o único que contava 

com duas tropas completas responsáveis por sua guarnição. 

Ao observarmos a quantidade de soldados no estado efetivo do Regimento, 

poderíamos, à primeira vista, inferir o porquê de tamanha demora na constituição dos corpos: 

oito arraiais e uma vila, cada qual com pelo menos uma companhia própria, compostas por 40 

soldados além dos oficiais, espalhadas pelo extenso território goiano. Tais números se 

constituíram em uma empreitada trabalhosa, se formos considerar o processo completo de sua 

formação: desde a seleção inicial dos oficiais e demais praças, até a regularização de cada uma 

delas. No entanto, ao analisarmos a disposição das companhias no mapa da capitania de Goiás, 

percebemos que apesar do vasto território e do grande número de arraiais, há uma concentração 

delas em uma área específica, o que pode ter tornado a tarefa do governador menos trabalhosa, já 

que se encontravam nas proximidades de Vila Boa, sede da administração. 

Dentre os diversos arraiais goianos, apenas um da comarca do norte foi agraciado 

com uma tropa, sendo que as demais companhias foram todas posicionadas na faixa central da 

capitania. Distando léguas da capital e, inclusive, mais próxima às capitanias do nordeste 

brasileiro, a companhia de Natividade, cuja responsabilidade cabia ao capitão Malafaya, estava 

incumbida da guarnição de um dos mais importantes arraiais daquela comarca, povoado este que, 

ressalte-se, chegou a ser cogitado para ser capital do norte goiano em princípios do século XIX. 

Em constante desenvolvimento e com uma população cada vez mais exigente quanto à extensão 

e melhoria das medidas tomadas pela administração dos Goyases, os arraiais daquela comarca 

tinham para a Coroa uma relevância que não era secundária, principalmente porque sua produção 



 

 149 

aurífera foi, desde o princípio de sua descoberta, alvo de uma tributação mais pesada do que a do 

sul, o que indica uma produtividade proporcional.  

Ademais, acreditamos que o posicionamento de uma companhia no arraial de 

Natividade se deu, principalmente, em virtude dos constantes ataques dos índios da nação Acroá 

àquelas paragens, onde a população estava vulnerável a tais investidas, já que desde a década de 

1740 a contenção dos ataques estava sob responsabilidade de algumas bandeiras criadas para tal 

fim e pelos esforços do capitão-mor Antônio Gomes Leite, que à época chegara a um acordo no 

intuito de aldeá-los
236

, mas que não fora duradouro. Assim, a presença de uma tropa treinada 

para fazer frente àquele grupo indígena certamente estava nos planos do governador, e a 

formação do Regimento de 2ª linha cairia como uma luva para a resolução desta problemática, 

por isso uma companhia teria sido estabelecida em um ponto estratégico e relevante para a 

defesa dos interesses da administração lusa na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
236 Em virtude dos insultos dos Acroá em Natividade, o ouvidor geral das minas de Goiás Manuel Antunes da 

Fonseca escreveu a D. João V explicando-lhe a resolução de mover guerra contra os índios. Para tanto, convocou um 

capitão-mor do Piauí de nome Antônio Gomes Leite, cuja ação acabou levando à negociação da paz. A trégua logo 

foi desfeita, e os ataques dos Acroá se tornaram cada vez mais frequentes com o passar dos anos. É interessante notar 

na situação em questão que o auxílio para a contenção dos índios veio de uma capitania localizada ao norte, fator que 

evidencia a comunicação entre os povoados do norte goiano e as capitanias mais próximas. Conferir o documento 

AHU, Goiás, cx. 3, doc. 281. (1745). 
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Ilustração n.º 5:  

DISPOSIÇÃO DAS TROPAS AUXILIARES NA CAPITANIA DE GOIÁS (em vermelho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcação realizada no mapa de ROCHA, Leandro M; MORAES, Cristina de C.P.; WUST, Irmhild. Atlas 

Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Ed. CECAB, 2001. p. 36. 
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Desta forma, em relação aos Auxiliares, a manutenção da ordem interna dos 

povoados da capitania de Goiás não parece ter sido prioridade do governo português naquele 

delicado momento de ordem diplomática ao qual estavam sujeitas as duas Coroas ibéricas. Os 

problemas eram os agentes considerados “externos”. Ao observarmos a forma como as 

companhias foram dispostas em seus dilatados sertões, é inevitável notar a relevância dada aos 

arraiais das faixas territoriais mais centrais, inclusive mais próximas à vila e, consequentemente, 

à estrada que levava ao Cuyabá, via que possibilitava melhor acesso e deslocamento facilitado 

para as fronteiras com a capitania vizinha. Obviamente, como centro administrativo dos 

Goyases, Vila Boa e seus arredores mereciam uma especial atenção por parte do governo 

português quanto à cobertura militar e defensiva, já que era o cerne da vida política goiana. 

Tendo em vista o contexto que levou à formação do Regimento de Auxiliares e as orientações da 

Coroa acerca da proteção das fronteiras – bem como o incentivo à ofensiva ante qualquer 

inimigo que a atravessasse – não podemos descartar que tais fatores tenham relação direta com a 

disposição das tropas pensada por João Manuel de Melo. 

É interessante ressaltar, ainda, que o tenente-coronel Caetano Lopes de Gouveia foi 

designado para cuidar da companhia de Água Quente, arraial muito próximo a Pilar, o único com 

duas companhias. Qual seria a importância daquele distrito em particular, considerando-se a 

preocupação da Coroa em nomear um oficial do Estado Maior para a supervisão de um dos 

arraiais, e ainda ter disponibilizado duas companhias Auxiliares de 40 soldados para a defesa do 

outro? Alguns fatos que ocorreram anos antes da constituição efetiva do Regimento Auxiliar de 

Goiás podem nos ajudar a responder este questionamento. 

Em 29 de dezembro de 1762, João Manuel de Melo escreveu ao então secretário de 

estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as hostilidades dos 

índios Xacriabá, Acroá e Xavante, que andavam atacando e provocando desordens em alguns 

arraiais da capitania. No intento de conter a ação dos dois primeiros grupos, ordenou a criação de 

uma bandeira de sertanejos residentes nessas localidades, estratégia cujas únicas despesas para a 

Real Fazenda seriam a da polvora e balla da qual necessitavam para a campanha. A ação dos 

Xacriabá se deu nas proximidades da Ribeira do Paraná, sendo facilmente contidos pela 

bandeira, que desfez seus acampamentos, obrigando-os a adentrarem o território dos índios 

Acroá. Segundo o governador, tais índios os haviam auxiliado na rebelião, mas, por 

apresentarem algumas inimizades, os traíram e os assassinaram enquanto dormiam. Desta forma, 
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ao terem seu efetivo reduzido a 40 guerreiros, os Xacriabá propuseram um acordo de paz à 

bandeira dos sertanejos, oferecendo seus homens para acompanha-los nas campanhas contra os 

Acroá, almejando, segundo o governador, vingar seus mortos. 

As investidas dos Acroá nas proximidades do arraial de Natividade já faziam parte 

do cotidiano de seus moradores, e, a partir de então, as bandeiras ali organizadas teriam os 

Xacriabá como aliados, que doravante estavam enfraquecidos e reduzidos a poucos indivíduos. 

Enquanto isso, na comarca do sul, os Xavante também se apresentavam para as autoridades da 

administração goiana como um problema a ser contido. Segundo Melo, os índios praticavam 

hostilidades nos arredores do arraial de Crixás, do Rio Tesouras e de Morrinhos, povoações 

vizinhas a suas aldeias – localizadas a oeste da capitania –, e em certa ocasião, ressalta, 

chegaram a entrar com um grande corpo de gente pelo nosso terretorio
237

. 

O ataque do gentio Xavante foi o que mais chamou a atenção do governador. Há 

alguns anos na direção da capitania, João Manuel de Melo certamente já havia sido informado do 

comportamento das diversas nações indígenas que povoavam as extensas terras goianas, 

principalmente no tocante à convivência com os portugueses. Os Xavante eram considerados um 

povo menos bárbaro, e, portanto, não viviam do corso e dos assaltos aos aglomerados urbanos 

que com o passar dos anos iam crescendo, se desenvolvendo, e invadindo cada vez mais as terras 

dos habitantes originais daqueles sertões. No entanto, explica Melo que três meses antes de 

remeter a carta que ora tratamos, tais índios haviam iniciado incursões bélicas – comportamentos 

nada comuns na relação que tinham estabelecido com os portugueses –, provocando mortes e 

destruiçoens nos arredores de Crixás
238

. A situação era considerada grave em virtude do grande 

número de guerreiros que hostilizavam as rossas dos referidos arraiais, particularidade que 

certamente exigia do governo medidas imediatas para a contenção de tais desordens. 

Nas situações de conflito com grupos indígenas, geralmente os próprios habitantes 

das povoações sob ataque se organizavam para fazer frente às ofensivas, utilizando-se de seus 

próprios armamentos e homens, muitas vezes negros escravizados, a quem eram concedidas 

armas de fogo. Isso pelo menos até o momento em que as notícias chegassem aos ouvidos do 

governador e a ele fossem requisitadas as providências cabíveis. Com Crixás não foi diferente. 

Antes que as autoridades competentes se inteirassem da situação, os mineiros daquele arraial, 

                                                
237 AHU, Goiás, cx. 18, doc. 1121. (1762). 
238 Idem. 
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que possuíam uma sociedade para a extração do ouro, reuniram seus pretos e com eles partiram 

armados para fazer frente ao ataque Xavante. João Manuel explica que, a princípio, tais esforços 

bastaram para a contenção das hostilidades e para a expulsão dos indígenas. Entretanto, tempos 

depois houve um contra-ataque com um número ainda maior de guerreiros e, para tornar a 

situação pior para os portugueses, muitos possuíam armas de fogo – espingardas, provavelmente 

tomadas em outras investidas – com as quais os índios avançavam e invadiam mais facilmente as 

roças da região. 

Receando arriscarem seus negros em um combate no qual estavam em visível 

desvantagem, os mineiros se estabeleceram em um sitio estratégico e esperaram que os Xavante 

tomassem a frente em uma nova ofensiva. Após três dias, os índios se retiraram da região, mas, 

embora ausentes fisicamente, deixaram um rastro de medo e insegurança entre habitantes do 

arraial, os quais, passado o período de hostilidades iminentes, recorreram prontamente ao 

governador esperando auxílio e alento para seus temores. Destarte, mandou formar uma bandeira 

para a qual também concorreram alguns habitantes do arraial de Anta e Pilar – 500 homens, 

segundo suposições de João Manuel de Melo –, todos sob o comando do sucessor de Antônio 

Pires de Campos: João de Godói Pinto da Silveira, o capitão-mor da conquista. Aos olhos do 

governador, o sertanista seria a melhor escolha por ser o mais inteligente, e resoluto paulista q 

tem esta Capitania p.ª semilhantes empresas
239

, principalmente se levarmos em conta o fato de 

ter levado adiante a empresa contra os temidos Cayapó após a morte de Pires de Campos. 

Não raras vezes, nas situações de investidas de índios belicosos em terras 

“portuguesas”, a administração da capitania, na figura do governador, recorria à ação de 

sertanistas paulistas que já tinham experiência com confrontos armados para a resolução de tais 

conflitos. No caso em questão, de acordo com João Manuel de Melo, as bandeiras que ordenou 

formar tinham dupla função. Além de castigarse os Cayapó, Xacriabá e Acroá – grupos que mais 

preocupavam as autoridades administrativas da capitania – e repreender os Xavante – que 

recentemente haviam começado a seguir este caminho – a ação das bandeiras também seriam 

benéficas para o descobrimento de novas minas naqueles destrictos, já que ao minguar as 

hostilidades daqueles povos, permitiria aos mineiros uma exploração mais efetiva das terras em 

questão. Obviamente, tal fator era considerado de extrema importância pelo governador, pois, 

transparecendo certa aflição, completava: Ha dez annos q não tem havido hum descoberto novo, 
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q augmente esta capitania, so tem apparecido humas faisqueiras, q não dão lucro aos mineiros, 

de q resulta estarem pobres e individados, e experimentar diminuição do quinto
240

.  

Fora a justificativa da contenção das ações bélicas dos Xavante e a redução dos 

conflitos visando à exploração aurífera, o que mais teria significado esta preocupação tão grande 

com relação à guarnição daquele distrito? Uma suposição feita por Melo neste documento nos 

direcionou a um importante elemento para a compreensão dos projetos militares por ele 

empreendidos no tocante à disposição dos Auxiliares nos sertões dos Goyases. Ao tentar explicar 

as razões pelas quais uma nação indígena considerada mansa começara tão repentinamente uma 

série de incursões aos arredores do arraial de Crixás, provocando ofensivas de maneira inédita, 

sugeriu o governador que os Xavante haviam sido influenciados por outros índios. Estes teriam 

sido enviados pelos jesuítas das missões espanholas, q se não descuidam de nos inquistarem. 

Inclusive, ao abordar o papel das bandeiras na repressão às atitudes belicosas deste grupo, 

destaca que a mensagem principal a ser transmitida seria a de que eles não deviam continuar a 

fazer a guerra q lhe aconcelham os Jezuitas das Missoens de Hespanha
241

. Esta informação está 

presente em mais de uma carta, o que demonstra uma crença cada vez mais forte de que não se 

tratava apenas de uma suposição, mas sim de um fato merecedor da atenção da Coroa. 

Cerca de um ano e meio depois, em seis de junho de 1764, João Manuel de Melo 

expõe ao Conde de Oeiras os principais episódios ocorridos na capitania, dentre os quais estava 

novamente as informações sobre os ataques dos índios Xavante, que pareciam não ter cessado 

durante este tempo. Para fazer nova frente, explica, os arraiais de Crixás e Pilar armaram às suas 

custas uma bandeira de 200 homens, medida que continuava sendo necessária em virtude dos 

bons servos de Deos os Jezuitas Hespanhoes sugerirem estes gentios a nos fazerem continuas 

hostilidades, quando dantes conservaram sempre comnosco huma boa vizinhança, como V. Ex.ª 

veras nas cartas q dou
242

. 

Outrossim, no dia seguinte escreveu ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as providências tomadas acerca dos novos ataques 

do povo Xavante aos arraiais vizinhos das suas aldeias. Nesta, também expõe sua teoria de que 

tais ofensivas teriam sido ordenadas pelos jesuítas das missões espanholas, e, mais 

                                                
240 Idem. 
241 Idem. 
242 AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1218. (1764). 
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especificamente, só teriam se iniciado a partir do momento em que a Espanha declarou guerra a 

Portugal, o que se consistiria em uma estratégia de combate. Note-se: 

 

Tambem o gentio chavante q nunca hostilizou o destricto do Arrayal de Chrixas com 

quem comfina, antes se conservou sempre em boa vizinhança, comessou a invadir as 

nossas rossas, e lavras desde q Castella intentou declarar a Guerra. Já reprezentey ao 

Ill.mo e Ex.mo Snr. Conde de Oeyras, que se prezumia serem estas novas hostilidades 

fomentadas pelos jezuitas hespanhoes243. 
 

Destarte, não há dúvidas de que João Manuel de Melo acreditava ser esta a causa 

mais provável para os ataques dos índios em questão. E tendo-se em vista que o Regimento de 

Cavalaria Auxiliar só teria sido completado por volta de maio daquele ano, certamente os 

referidos acontecimentos tiveram forte influência na disposição das tropas pelo território goiano. 

Mesmo que na prática os esforços de combate e expulsão dos indígenas coubessem às bandeiras 

formadas localmente, não podemos ignorar que em se tratando da invasão de inimigos externos – 

pelo menos na visão do governador –, era ideal que houvesse por perto companhias de cavalaria 

para salvaguardar as terras de soberania portuguesa contra as investidas da Coroa espanhola, não 

obstante o fato de que esse perigo fosse representado por nações indígenas que já existiam na 

região antes mesmo da ocupação portuguesa. As ordens iniciais acerca da inclusão de índios 

civilizados nas tropas de 2ª linha demonstram, além da força das políticas de adaptação dos 

habitantes naturais da terra brasilis às estruturas militares portuguesas, a necessidade da 

utilização dos conhecimentos destes indígenas para a melhor defesa dos interesses lusitanos ante 

a perspectiva da ofensiva castelhana. 

Não devemos, obviamente, desconsiderar outros fatores que influenciaram a 

disposição das companhias, como o número de habitantes de cada arraial
244

; a proximidade 

desses povoados com o centro administrativo e única vila de Goiás; a distância da estrada que 

levava ao Mato Grosso – de modo que fosse possível acudi-lo com a maior presteza possível em 

caso de guerra; ou mesmo a necessidade de guarnição das fronteiras, caso os temidos inimigos 

adentrassem os territórios goianos. Considerando-se, portanto, as funções atribuídas por ordem 

d’El Rei ao Regimento de Cavalaria Auxiliar, conforme consta nas instruções particulares do 

governador e capitão-general João Manuel de Melo, a natureza de defesa contra agentes externos 

                                                
243 AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1220. (1764). 
244  Pilar era um dos arraiais mais populosos da capitania, certamente uma das razões para a criação das duas 

companhias de Auxiliares incumbidas da sua guarnição. 
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orientou as decisões do governo quanto à melhor estratégia geopolítica de preservação da vila e 

demais arraiais da capitania dos Goyases, fator que condicionou a disposição das tropas para o 

melhor aproveitamento da força militar disponível na região. 

É inegável o caráter de proteção contra ataques externos atribuído aos Auxiliares em 

Goiás. Desta forma, tudo o que se enquadrasse neste leque de ameaças se relacionaria, em maior 

ou menor grau, às atribuições das dez companhias espalhadas por aquele território. Vimos no 

capítulo 1 que a responsabilidade pela defesa contra inimigos externos, pelo posicionamento nas 

fronteiras e pela proteção do território em caso de guerra, era, na estrutura militar portuguesa do 

século XVIII, da alçada das tropas de 1ª linha – no caso da capitania em questão, os Dragões da 

Cavalaria. No entanto, apesar de essencialmente dotados de incumbências próprias, as 

especificidades locais geralmente davam orientações diferenciadas às funções dos corpos de cada 

esfera militar, o que conferia certa maleabilidade às estruturas definidas para as tropas. O fato de 

se tratar de uma capitania de minas tornava as particularidades de cada corpo ainda mais 

moldáveis as necessidades da administração regional, já que nestes territórios a influência do 

ouro condicionava uma dinâmica social inteiramente diferente, o que trazia a necessidade de 

dotar os corpos com funções igualmente distintas. 

Desde o princípio de sua constituição em terras goianas, os Dragões da Cavalaria 

foram incumbidos de prestar serviços dos mais diversos, sendo alvos de uma estratégia que 

visava o aproveitamento dos seus soldados, inclusive em virtude da ausência dos outros corpos 

militares que ainda seriam criados nos anos posteriores. Por se tratar de um corpo cujo efetivo 

era reduzido, contando com apenas 62 soldados no início da administração de Melo
245

, além de 

ser responsável por uma capitania com dimensões avantajadas, como a de Goiás, era natural que 

sua função primordial de defesa das fronteiras fosse fragilizada, o que trazia a necessidade de 

que tais atribuições fossem compartilhadas com o corpo de Auxiliares, que contava com uma 

estrutura mais ampla. Em uma capitania de minas, as tarefas de grande interesse à Coroa 

portuguesa, como a da proteção e transporte dos quintos, tinham que ser realizadas por uma força 

profissional paga, a mais capacitada para assegurar um dos grandes elementos da estabilidade 

fiscal de Portugal. 

Ademais, a possibilidade de deslocamento das tropas de 2ª linha, bem como a opção 

pela formação de um Regimento de Cavalaria, se apresentaram como elementos característicos 

                                                
245 AHU, Goiás, cx. 15, doc. 927. (1759). 
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dos Auxiliares em Goiás, que já pressupunham não só um preparo deste corpo para uma eventual 

invasão externa, como também uma preocupação da própria administração goiana ante os 

acontecimentos que tiveram espaço entre as cortes ibéricas e em muitos países da Europa no 

final da década de 1750 e início da de 1760
246

. O próprio governo de João Manuel de Melo fora, 

desde o princípio, embasado nos ideais de defesa territorial tão apregoado pelo futuro Marquês 

de Pombal, justamente por entender que os conflitos europeus daquele período teriam 

consequências e sérias repercussões nos domínios da América meridional. 

Em ofício de 29 de dezembro de 1762, o governador e capitão general expôs a 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado o recebimento de várias cartas vindas da Bahia 

informando-o acerca do rompimento da guerra no reino. Nesta ocasião, retornou à pauta a 

necessidade de auxílio ao Mato Grosso, informando ao destinatário o pedido de quatro arrobas 

de ouro e dez homens montados por Antônio Rolim de Moura, para servirem como soldados na 

companhia de Dragões daquela capitania, à época incompleta. O intuito era o de utilizá-los para 

guarnecer a nova fortaleza que se planejava construir, em resposta a outra que se ia edificando 

em Santa Cruz de La Sierra. Os homens foram escolhidos dentre os mais bem dispostos e 

desembaraçados, e Melo explica que os havia persuadido a se voluntariarem para tal 

diligência
247

. Não obstante, em ocasiões posteriores a coação foi o método mais utilizado para 

arregimentar os soldados, de modo que eram passadas instruções aos capitães Regimento de 

Cavalaria Auxiliar para efetuar a prisão do contingente necessário
248

. Os principais alvos eram os 

mestiços, cabouculos, bastardos e mulatos. 

                                                
246  Em 1756, as rivalidades centenárias entre a Inglaterra e a França desencadearam uma luta armada com 

repercussões continentais. A Guerra dos Sete Anos acentuou as hostilidades entre muitos países na Europa, 

alcançando, inclusive, os reinos da península ibérica. Os espanhóis eram aliados da França, enquanto Portugal, que a 

princípio havia adotado uma política de neutralidade, acabou entrando na guerra em apoio à Inglaterra, devido à 

força da pressão britânica. Os lusitanos se engajaram na disputa somente nos períodos finais, tendo, portanto, uma 

participação reduzida e pouco significativa, se comparada a dos outros países. Considerando-se a relação entre as 

monarquias portuguesa e espanhola nos séculos anteriores, não é de se espantar que o adversário direto de Portugal 

nesta disputa bélica fosse a própria Espanha. À participação portuguesa no conflito deu-se o nome de Guerra 

Fantástica, e as hostilidades entre os rivais ibéricos no Velho Mundo tiveram repercussões na América, 

principalmente no tocante a antiga questão das fronteiras nos domínios do Atlântico sul. Neste período, os dois 
reinos travaram batalhas em território americano, especialmente nas fronteiras sul e oeste do Brasil. Na 

correspondência trocada entre João Manuel de Melo e os funcionários reais na metrópole é evidente a preocupação 

do governador ante a possibilidade iminente de conflitos armados no Mato Grosso, o que traria a necessidade de um 

auxílio mais efetivo à capitania vizinha. Conferir o interessante artigo do General António Eduardo Queiroz de 

Martins Barrento: “Os Planos da Guerra Fantástica”. Disponível em: 

http://www.revistamilitar.pt/artigopdf.php?art_id=80 Acesso em: 06/01/2013. 
247 AHU, Goiás, cx. 18, doc. 1121. (1762). 
248 AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1365. (1766). 

http://www.revistamilitar.pt/artigopdf.php?art_id=80
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Por duas vezes os castelhanos atacaram as fronteiras do oeste brasileiro. Os primeiros 

conflitos armados estouraram em meados de 1763, nos limites do rio Guaporé, e, de acordo com 

a documentação consultada, podemos dizer que João Manuel não mediu esforços para o 

cumprimento das ordens inclusas em suas instruções particulares. A segunda invasão se deu em 

1766, sendo desta vez muito mais vigorosa que a primeira, pois, em maior número e mais bem 

armados, os inimigos avançavam determinadamente pelo território português. Inúmeros foram os 

obstáculos enfrentados pela administração goiana para colocar em prática o socorro tão 

requerido nas cartas do governador da capitania vizinha. Foi grande, por exemplo, a dificuldade 

para conseguir armas, já que não havia onde pudessem ser compradas, sendo até mesmo 

necessário pedir aos moradores que vendessem as próprias. Em virtude disso, para complicar 

ainda mais a situação, eram obtidas a preços exorbitantes, muitas vezes em condições 

inadequadas para o uso, o que exigia a despesa com reparos visando seu bom funcionamento
249

. 

Havia ainda o dispêndio com o pagamento dos voluntários durante as campanhas, o sustento dos 

constrangidos a pegarem em armas, os mantimentos para as viagens e o devido armamento da 

tropa. 

Assim, contribuindo com o envio de ouro, víveres, armamentos e forças militares, 

Melo teve que levar a cabo uma organização rigorosa para dar conta destes gastos que chegaram 

a alcançar cifras elevadíssimas
250

. Por seu empenho na administração da capitania e pela 

resolução em cumprir as ordens reais para a defesa territorial, podemos dizer que João Manuel 

de Melo possibilitou à capitania de Goiás o desempenho de um papel fundamental na 

manutenção da integridade do Império português nos domínios da América do sul. 
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250 AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1377. (1766). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de nossa investigação, pudemos perceber os meandres da paulatina 

consolidação das estruturas defensivas nas minas e capitania de Goiás. A instalação inicial destas 

tropas se deu em virtude da necessidade de imposição da ordem e regulação da vida social em 

terras tão distantes dos centros decisórios nos domínios d’além-mar. A priori, os motores que 

desencadearam a imprescindibilidade da força militar no recém-descoberto Goyases foram o 

clima desordeiro e a barbárie ali vigentes, elementos característicos dos processos de gold rush, 

que em virtude da diversidade de grupos humanos e dos conflitos de interesses causavam 

enérgicas disputas e desentendimentos entre aqueles que deixavam suas terras de origem para 

saciar o desejo de enriquecimento fácil. 

Tais elementos geraram um cenário complexo que trazia em seu bojo os motivos do 

estabelecimento das três linhas de tropas em momentos distintos e específicos, de acordo com as 

diferentes necessidades que despontavam. A vinda da companhia de Dragões da Cavalaria no 

ano de 1736, primeiro corpo Regular e permanente a se estabelecer em território goiano, 

provocou o início de uma mudança gradual nas relações sociais e de poder daquelas minas. A 

valorização da tropa como instrumento de coerção em prol dos interesses da Coroa inseriu na 

complexa dinâmica social outro agente, capaz de dialogar em pé de igualdade com os grupos do 

poder local e de disputar a garantia de benefícios com a própria população mineradora. 

No percurso de nossa dissertação, mostramos que não obstante considerados 

substanciais para a salvaguarda dos interesses lusos em terras auríferas, a companhia de Dragões 

careceu de uma estrutura adequada para o desempenho de suas funções durante grande parte do 

século XVIII, fosse em razão do reduzido número de praças para dar conta de tão extenso 

território; fosse devido à carência dos equipamentos essenciais a um corpo regulado, ou mesmo 

em virtude da falta de um quartel para dar lugar aos praças da companhia. O processo de 

organização efetiva dessa tropa evidenciou problemas como os abusos de autoridade – 

principalmente entre os oficiais – e as contendas com os membros do concelho de Vila Boa, que 

por meio da comunicação com o Rei e com as vozes populares procuravam coibir os excessos e 

as ações consideradas condenáveis. 

Esta seria a primeira companhia paga dos Goyases, e, ao longo do tempo, sofreu 

algumas modificações no tocante ao número de praças que a compunha. A princípio constituía-
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se de 44 homens armados. Posteriormente, no ano de 1749, foram acrescidos a este contingente 

nove soldados e dois cabos de esquadra, totalizando, assim, 55 praças. No ano de 1759 já 

contava o Regimento com 62 praças, efetivo que se manteria até a década de 1770, quando no 

governo de José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho as autoridades administrativas 

consideraram ampliá-la para melhorar a guarnição da capitania. 

Apesar de seu reduzido efetivo e dos problemas com relação às excessivas práticas 

coercivas – a exemplo das prisões indevidas e da ação nos rios diamantíferos – os Dragões 

conseguiram conquistar cada vez mais espaço no seio da sociedade goiana. A autoridade oriunda 

das patentes assinadas pelo próprio Rei português tinha uma grande força e influência na 

organização social dos Goyases nos setecentos. Por isso, para cumprirem as diligências do 

transporte dos quintos e da imposição da ordem social, não eram precisos muitos homens, sendo 

que quase nunca tinham problemas no trajeto.  

Vimos que a vastidão territorial de Goiás, o desproporcional número de homens para 

sua guarnição e a pluralidade de atribuições dos Dragões eram elementos que dificultavam o 

cumprimento das inúmeras tarefas exigidas pelo monarca português. Para tanto, em fins da 

década de 1730 fez-se necessário o engrossamento das forças armadas goianas, de modo que se 

tornassem cada vez mais locais e efetivas no tocante ao controle dos desregramentos ainda 

comuns em várias partes daqueles sertões. Destarte, em 1739, ao receber a permissão para visitar 

as minas de Goiás, D. Luís de Mascarenhas, sucessor do Conde de Sarzedas no governo de São 

Paulo, dirigiu-se a Meia Ponte e Vila Boa para criar o primeiro Regimento de Ordenanças das 

minas goianas. Nossa hipótese é que as companhias desta esfera militar só puderam ser 

efetivamente criadas nesta data, em virtude da organização permanente das estruturas 

administrativas, como o concelho, ter ocorrido nesta época. Nos anos posteriores, outras 

companhias seriam criadas em toda a extensão do território. Sua relevância se dava por se 

consistir num eficiente instrumento pedagógico para o governo português, justamente por incluir 

todos os homens aptos a pegarem em armas entre 18 e 60 à égide do poder militar. 

Entretanto, em Goiás, a organização das Ordenanças não ocorreu da maneira mais 

eficaz e completa. Ao menos até a década de 1770. Dispersas irregularmente pelos arraiais das 

minas e capitania, muitas tropas sequer apresentavam o número adequado de praças necessários 

para a formação de uma companhia. Outrossim, o macrocefalismo oriundo do elevado número 

de oficiais – principalmente capitães de companhia, alferes e capitães-mores, pelos privilégios 
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concedidos –, muitas vezes sem tropa para comandar, explicitava as dificuldades de sua 

regularização em solo goiano. Sem o conhecimento adequado da população, já que os capitães-

mores não produziam as listas com as informações de cada indivíduo, o próprio caráter de 

controle social a ser desempenhado pelas Ordenanças se perdia. Por isso, as funções de 

submissão dos habitantes de Goiás ao Poder Real acabavam não sendo cumpridas devidamente.  

Os corpos de Auxiliares não tiveram espaço em Goiás até a primeira metade da 

década de 1760. Portugal encontrava-se sob o ministério de Sebastião José de Carvalho e Melo, 

primeiro Conde de Oeiras e futuro marquês de Pombal, que, como secretário de Estado de D. 

José I, encetou diversas reformas de cunho iluminista na administração, economia, e na esfera 

militar. Eis a razão das ordens de reestruturação das forças militares da capitania, com vistas a 

proporcionar uma defesa territorial mais eficiente. Para tanto, organizou-se um Regimento de 

Cavalaria de Auxiliares, considerando-se elementos como a ampliação da instabilidade 

fronteiriça entre Portugal e Espanha. 

Esta, por sinal, condicionou sua organização na capitania. Os constantes problemas 

acerca do delineamento das fronteiras na América levaram os reinos ibéricos a uma grande 

tensão que desencadeou uma série de conflitos a oeste e ao sul do Estado do Brasil. Ao falharem 

os acordos diplomáticos, a posse dos territórios que outrora eram de Espanha só seria assegurada 

por meio das políticas de ocupação e de guarnição militar, situação que trouxe à tona a 

importância dos Auxiliares em Goiás. Além da manutenção da ordem interna, tais tropas teriam 

sido organizadas visando à defesa contra agentes externos, fossem índios hostis ou castelhanos, 

ambos considerados invasores. 

O estabelecimento das tropas Auxiliares na capitania completou o tripé das forças 

militares no século XVIII. Ao menos em teoria, com as três bases, Goiás teria autonomia 

suficiente para lidar com quaisquer dificuldades que sobreviessem à região. Na prática, sabemos 

que o aumento das tropas significou apenas o passo inicial para o real fortalecimento do 

arcabouço defensivo, já que até 1770 apresentavam falhas estruturais visíveis. Destarte, tais 

mudanças fundamentaram a ampliação dos corpos a partir da década seguinte, nas Ordenanças e 

nos Auxiliares através da criação das companhias de pardos, e, posteriormente de pretos (ou dos 

Henriques). De igual forma, a companhia de Dragões também seria alvo do aumento de seu 

contingente, estendendo-se a muito custo a malha defensiva e os eixos da autoridade nos sertões 

da terra brasilis. 
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- CARTA do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. 

João V], sobre a ordem acerca dos postos de Ordenanças para Goiás, a conveniência de 

arregimentar as Ordenanças como foi praticado em Minas Gerais e o não provimento do posto de 

tenente-coronel do Regimento de Vila Boa. AHU, Goiás, cx. 2, doc. 122. (1741). 

 

- CARTA dos oficiais da Câmara de Vila Boa, ao rei [D. João V], sobre o descontentamento da 

população de Vila Boa acerca da obrigatoriedade de pagar boletos para a sustentação dos 

soldados Dragões e solicitando o levantamento desse imposto para que a dita população não 

sofra vexações. AHU, Goiás, cx. 2, doc. 141. (1741). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. 

João V], em resposta à provisão de 2 de Novembro de 1740, determinando o envio da lista com o 

número e os nomes dos moradores que compõem a Companhia de Ordenança do bairro de Santo 

Antônio, distrito de Meiaponte, de que é capitão António Pereira Rezende. AHU, Goiás, cx. 2, 

doc. 154. (1742). 

 

- CARTA dos Oficiais da Câmara de Vila Boa, ao rei [D. João V], sobre o requerimento de 

António Pereira do Lago, solicitando o pagamento da estadia dos Dragões nas suas moradias e 

propriedades. AHU, Goiás, cx. 2, doc. 170. (1742). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. 

João V], sobre as atrocidades praticadas pelos índios Caiapós contra os habitantes das zonas 

circunvizinhas de Vila Boa e acerca das medidas que tomou para evitar novas investidas. AHU, 

Goiás, cx. 2, doc. 179. (1742). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Sebastião Mendes de Carvalho, 

ao rei [D. João V], remetendo mapa da receita e despesa feita pela Provedoria da Fazenda Real 

em 1741, e enviando cinco arrobas de ouro. AHU, Goiás, cx. 2, doc. 182. (1742). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre a carta do provedor da Fazenda 

Real das Minas de Goiás, Agostinho Pacheco Teles, acerca do estado em que se encontram as 

selas do destacamento de Dragões, sendo necessário que se envie do Reino um armamento de 

quarenta e uma selas para o dito destacamento. AHU, Goiás, cx. 2, doc. 201. (1742). 
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- CARTA dos oficiais da Câmara de Vila Boa, ao rei [D. João V], solicitando o fim do imposto 

de aboletagem dos soldados em Vila Boa, por ser muito pesado aos seus habitantes. AHU, 

Goiás, cx. 3, doc. 218. (1743). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real, Sebastião Mendes de Carvalho, ao rei [D. 

João V], sobre a despesa que se fez com o oficial, furriel de Dragões, António Miranda Jordão, 

que escoltou a conduta dos quintos de Vila Boa a Minas Gerais. AHU, Goiás, cx. 3, doc. 234. 

(1744). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de São Paulo], D. Luís de Mascarenhas, ao rei [D. 

João V], sobre os autos de devassa tirados pelo ouvidor-geral das Minas de Goiás, [Manuel 

Antunes da Fonseca], acerca dos danos causados pelos índios nos distritos de Natividade, 

Remédios, Terras Novas e Paranã, e ressaltando que para livrarem os moradores das Minas de 

Goiás das vexações dos índios, se deve assisti-los com o sertanista António Pires de Campos 

com os seus bororós. AHU, Goiás, cx. 3, doc. 254. (1744). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Manuel Caetano Homem de 

Macedo, ao rei [D. João V], remetendo relação da receita e despesa  da Provedoria da Fazenda 

Real de Goiás de 1744 e acerca das despesas com a guerra contra os índios Caiapós. AHU, 

Goiás, cx. 3, doc. 271. (1745). 

 

- CARTA do ouvidor-geral das Minas de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João V], 

sobre a resolução de se fazer guerra contra os índios que infestam as Minas de Goiás; a ordem 

dada ao capitão-mor António Gomes Leite para que formasse expedição contra os índios Acroá-

Assu; o termo de ajuste de paz feito pelo dito capitão-mor com os referidos índios no intuito de 

aldeá-los e acerca do socorro dado às Minas de Natividade, devido aos constantes insultos dos 

indígenas. AHU, Goiás, cx. 3, doc. 281. (1745). 

 

- CARTA do ouvidor-geral das Minas de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João V], 

sobre as perturbações e prisões feitas pelo capitão da Companhia de Dragões António de Sá 

Pereira. AHU, Goiás, cx. 4, doc. 290. (1746). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Manuel Caetano Homem de 

Macedo, ao rei [D. João V], remetendo relação da receita e despesa da Provedoria da Fazenda 

Real de Goiás de 1745. AHU, Goiás, cx. 4, doc. 305. (1746). 

 

- CARTA do ouvidor-geral das Minas de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, ao rei [D. João V], 

sobre os maus procedimentos do governador e capitão-general de São Paulo, D. Luís de 

Mascarenhas e do capitão de Dragões António de Sá Pereira. AHU, Goiás, cx. 4, doc. 310. 

(1746). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Manuel Caetano Homem de 

Macedo, ao rei [D. João V], remetendo relação da receita e despesa da Provedoria da Fazenda 

Real das Minas de Goiás de 1746. AHU, Goiás, cx. 4, doc. 337. (1747). 
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- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei [D. João V], sobre as cartas dos oficiais da 

Câmara de Vila Boa, Minas de Goiás, e do governador e capitão-general de São Paulo, [D. Luís 

Mascarenhas], acerca da extração de diamantes nos rios proibidos Claro e Pilões. AHU, Goiás, 

cx. 4, doc. 338. (1747). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei [D. João V], sobre as prisões, extermínios e 

outros maus procedimentos dos oficiais da Companhia de Dragões que faziam a guarda dos rios 

Claro e Pilões, nas Minas de Goiás. AHU, Goiás, cx. 4, doc. 341. (1747). 

 

- CONSULTA (resumo) do Conselho Ultramarino, ao rei [D. João V], sobre a importância para 

o serviço de Sua Majestade e o bem público, o regulamento dos novos governos das Minas de 

Goiás e do Cuiabá, e as ponderações e providências que a respeito se lhe oferecem. AHU, Goiás, 

cx. 5, doc. 349. (1748). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Manuel Caetano Homem de 

Macedo, ao rei [D. João V], sobre a instalação do coronel António Pires de Campos com os 

índios Bororós, na estrada para São Paulo. AHU, Goiás, cx. 5, doc. 358. (1748). 

 

- CERTIDÃO do escrivão da Fazenda Real, Francisco Ângelo Xavier de Aguirre, referente à 

chegada de António Pires de Campos à Vila Boa de Goiás, com os seus índios Bororós. AHU, 

Goiás, cx. 5, doc. 362. (1748). 

 

- DECRETO do rei D. João V nomeando o [conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

governador e capitão-general de Goiás. AHU, Goiás, cx. 5, doc. 374. (1748). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. João V, sobre o requerimento do novo 

governador e capitão-general de Goiás, [conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, solicitando 

ajuda de custo para se transportar da capitania de Pernambuco à de Goiás. AHU, Goiás, cx. 5, 

doc. 377. (1748). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Manuel Caetano Homem de 

Macedo, ao rei [D. João V], sobre despesas da Provedoria da Fazenda Real de Goiás e remetendo 

a relação da receita e despesa da dita Provedoria do ano de 1748. AHU, Goiás, cx. 5, doc. 403. 

(1749). 

 

- CARTA do governador e capitão-general de Goiás, [conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao rei [D. João V], em resposta à provisão sobre o melhoramento da comunicação entre Goiás e 

Cuiabá e acerca da ajuda de custo concedida a Mato Grosso. AHU, Goiás, cx. 5, doc. 420. 

(1749). 

 

- CARTA do governador e capitão-general de Goiás, [conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao rei [D. João V], em resposta à provisão sobre o requerimento do capitão da Companhia de 

Dragões de Goiás, António de Sá Pereira, solicitando pagamento dos aluguéis das suas casas que 

servem de quartéis dos soldados e que as ditas casas sejam compradas pela Fazenda Real. AHU, 

Goiás, cx. 5, doc. 421. (1749). 
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- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], [conde dos Arcos], D. Marcos de 

Noronha, ao rei [D. João V], sobre a necessidade de trazer cavalos do Rio Grande para melhorar 

as condições de trabalho dos soldados da Companhia de Dragões da capitania de Goiás. AHU, 

Goiás, cx. 5, doc. 425. (1749). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao secretário de estado dos Negócios Estrangeiros, Marcos António de Azevedo Coutinho, sobre 

a falta de militares para patrulharem a capitania de Goiás. AHU, Goiás, cx. 6, doc. 428. (1750). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao secretário de estado dos Negócios Estrangeiros, Marcos António de Azevedo Coutinho, 

remetendo mapas e relações sobre a situação militar, econômica e administrativa da capitania de 

Goiás. AHU, Goiás, cx. 6, doc. 430. (1750). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], Marcos António de Azevedo Coutinho, 

remetendo mapas e relações da receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás de 

1749. AHU, Goiás, cx. 6, doc. 438. (1750). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José, sobre a carta do governador e capitão-

general de Goiás, conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, acerca da falta de armas, pólvora, 

balas e outras munições necessárias às tropas da capitania, e informando que o rendimento da 

Provedoria da Fazenda Real de Goiás não chega para a as despesas da folha. AHU, Goiás, cx. 6, 

doc. 458. (1750). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo 

mapa e documentos comprovativos da receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás 

de 1750. AHU, Goiás, cx. 6, doc. 482. (1751). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], D. Marcos de Noronha, ao rei [D. José], 

em resposta à provisão sobre o requerimento do tenente e mestre de campo, João de Abreu, 

ajudantes de tenente, António da Silveira e Mota e António Francisco Barris, solicitando soldo 

igual ao que é pago em Minas Gerais para patentes iguais e ajuda de custo para o exercício das 

suas funções. AHU, Goiás, cx. 6, doc. 496. (1751). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], D. Marcos de Noronha, ao rei [D. José], 

em resposta à provisão sobre o requerimento do tenente e mestre de campo, João de Abreu, 

ajudantes de tenente, António da Silveira e Mota e António Francisco Barris, solicitando soldo 

igual ao que é pago em Minas Gerais para patentes iguais e ajuda de custo para o exercício das 

suas funções. AHU, Goiás, cx. 7, doc. 500. (1752). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a 

denúncia de que na Ribeira do Paranã se estava reunindo um grupo de homens foragidos para 

assaltar o dinheiro dos quintos; acerca de ter reforçado a vigilância da conduta dos quintos e 
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informando que durante o percurso não ocorreu qualquer investida. AHU, Goiás, cx. 7, doc. 

501. (1751). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José, sobre a carta do governador e capitão-

general de Goiás, [conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, acerca da arrematação da obra da 

casa da Intendência do Ouro de Vila Boa, quartéis para os soldados, cavalariças e paióis no rio 

Claro e Pilões. AHU, Goiás, cx. 7, doc. 538. (1752). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo 

relações do produto do ouro do quinto e mapas da receita e despesa de 1751 e 1752. AHU, 

Goiás, cx. 8, doc. 579. (1753). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre os 

grandes delitos cometidos pelos índios, bastardos, carijós, mulatos e negros; e a necessidade de 

se criar em Goiás uma Junta de Justiça para se colocar em prática a ordem a respeito da pena de 

morte. AHU, Goiás, cx. 10, doc. 622. (1754). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo 

mapa e documentos da receita e despesa da Fazenda Real de Goiás de 1753. AHU, Goiás, cx. 

10, doc. 646. (1754). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás, conde dos Arcos], D. Marcos de Noronha, 

ao rei [D. José], remetendo mapa da receita e despesa da Fazenda Real de Goiás de 1754. AHU, 

Goiás, cx. 12, doc. 711. (1755). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Anastácio da Nóbrega, ao rei [D. 

José], remetendo mapa da receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás de 1755. 

AHU, Goiás, cx. 13, doc. 786. (1756). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], conde de São Miguel, [D. Álvaro José 

Xavier Botelho de Távora], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 

Costa Corte Real, sobre as dívidas da Fazenda Real de Goiás; o estado da cota; a corrupção na 

administração das aldeias indígenas e enviando as cartas dos missionários e administrador delas. 

AHU, Goiás, cx. 13, doc. 802. (1756). 

 

- CARTA do intendente do Ouro e provedor da Fazenda Real de Goiás, Anastácio da Nóbrega, 

ao rei [D. José], remetendo mapas da receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás 

de 1756. AHU, Goiás, cx. 14, doc. 845. (1757). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei [D. José], sobre as cartas do [governador e 

capitão-general de Goiás], conde de São Miguel, [D. Álvaro José Xavier Botelho de Távora], 

acerca das dívidas da Fazenda Real de Goiás originadas do gasto excessivo feito com as novas 

aldeias e principalmente com a do Duro; o estado em que a capitania se encontra, e apontando os 

meios necessários para o seu melhoramento. AHU, Goiás, cx. 14, doc. 860. (1757). 
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- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], conde de São Miguel, [D. Álvaro José 

Xavier Botelho de Távora], ao rei [D. José], remetendo mapa do rendimento do quinto e da 

receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás em 1757. AHU, Goiás, cx. 15, doc. 

888. (1758). 

 

- INSTRUÇÃO (minuta) do rei [D. José], ao governador e capitão-general de Goiás, João 

Manuel de Melo, sobre a forma como o mesmo deverá se conduzir no referido governo. AHU, 

Goiás, cx. 15, doc. 916. (1758). 

 

- OFÍCIO do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Luís António Rozado da Cunha, 

ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], sobre a 

suspensão da cobrança aos contratadores dos dízimos; as dívidas da Fazenda Real de Goiás 

originadas com a aldeia do distrito de Natividade; o atraso do pagamento dos soldos e a compra 

dos panos para o fardamento dos soldados. AHU, Goiás, cx. 15, doc. 927. (1759). 

 

- OFÍCIO de Tomás de Sousa, ao ouvidor-geral e corregedor de Goiás, Francisco de Atouguia 

Betencourt e Lira, sobre a situação militar da capitania, as companhias existentes e as suas 

respectivas funções. AHU, Goiás, cx. 16, doc. 959. (1760). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, Luís António Rozado da Cunha, 

ao rei [D. José], remetendo mapas e relação do rendimento da Casa de Fundição de Vila Boa e 

da receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás em 1759. AHU, Goiás, cx. 16, doc. 

967. (1760). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao rei [D. José], 

sobre os índios da capitania de Goiás [Acroás, Xacriabás e Caiapós]; a causa da sublevação da 

aldeia do Duro; a necessidade de se franquear a região dos rios Claro e Pilões à mineração 

devido à decadência das minas antigas, e acerca de se levantar uma forca em Vila Boa para a boa 

administração da justiça. AHU, Goiás, cx. 17, doc. 983. (1760). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao reverendíssimo 

senhor Paulo de Carvalho Mendonça, informando estar seguindo os seus conselhos e que se à 

época de sua nomeação para o governo de Goiás, soubesse para onde iria, preferiria ter ido para 

o Japão, em vez de vir para uma capitania que, além de ser mal criada, possui tão péssimos 

abusos que está totalmente pervertida. AHU, Goiás, cx. 17, doc. 985. (1760). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], sobre estar se preparando 

para, na estação seca, fazer uma diligência pela capitania e ir criar o Regimento Auxiliar de 

Cavalaria, ordenado em instrução particular e remetendo mapa do rendimento do quinto de 1759. 

AHU, Goiás, cx. 17, doc. 992. (1760). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao rei [D. José], 

sobre a grande quantidade de oficiais de Ordenança que existe em Goiás, dos quais poucos 

possuem a confirmação de suas patentes. AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1022. (1760). 
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- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 

estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre 

a visita que empreendeu pela capitania de Goiás; os descaminhos da renda da Câmara de Vila 

Boa; os arraiais mais invadidos pelos índios Acroás e Xacriabás; o gasto excessivo com as 

aldeias indígenas, cujas benfeitorias mostram pouco gasto; a causa da sublevação dos indígenas e 

acerca dos padres jesuítas. AHU, Goiás, cx. 17, doc. 1029. (1760). 

 

- CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, António Mendes de Almeida, ao 

rei [D. José], remetendo mapa da receita e despesa da Fazenda Real de Goiás em 1761. AHU, 

Goiás, cx. 18, doc. 1104. (1762). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, solicitando um seu 

substituto; sobre as bandeiras contra os índios Xacriabás, Acroás e Xavantes; o empréstimo em 

ouro solicitado pelo governador de Mato Grosso, António Rolim de Moura; a chegada do novo 

ouvidor-geral de Goiás, desembargador António José de Araújo e Sousa, do sindicante, 

desembargador Manuel da Fonseca Brandão, do novo sargento-mor do Regimento de Auxiliares 

e do ajudante de ordens do governo. AHU, Goiás, cx. 18, doc. 1121. (1762). 

 

- OFÍCIO do sindicante, desembargador Manuel da Fonseca Brandão, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as despesas com as aldeias 

dos índios Xacriabás e Acroás encontradas na averiguação das contas dos tesoureiros da 

Provedoria da Fazenda Real de Goiás, Guilherme José Pereira, Fernando José Leal e António 

José de Barros Leitão, que serviram de 1742 a 1761; as despesas com a sustentação dos soldados 

dos presídios e remetendo auto de testemunhas. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1142. (1763). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a necessária 

reedificação dos quartéis que ameaçam ruína e acerca da arrematação da obra por João 

Rodrigues Lobato, segundo a planta que fizeram os mestres entendidos. AHU, Goiás, cx. 19, 

doc. 1147. (1763). 

 

- CARTA do intendente [e provedor da Fazenda Real de Goiás], António Mendes de Almeida, 

remetendo mapas das rendas e consignações da Provedoria da Fazenda Real de Goiás, mapa da 

receita e despesa e relação do donativo de 1762. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1148. (1763). 

 

- CARTA do [intendente] e provedor da Fazenda Real de Goiás, António Mendes de Almeida, 

ao rei [D. José], sobre os editais e mais diligências que se fizeram para a arrematação da obra do 

quartel dos Dragões de Vila Boa. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1152. (1763). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as notícias das 

hostilidades com que os castelhanos começaram a atacar a fronteira no rio Guaporé e remetendo 

as cópias das cartas recebidas sobre esse assunto. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1167. (1763). 
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- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao rei [D. José], 

sobre a feliz notícia de estarem reduzidas ao sossego as perturbações causadas pela guerra no 

Reino. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1179. (1763). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao rei [D. José], 

sobre o recebimento das ordens enviadas através do governo interino do Rio de Janeiro, e acerca 

da execução delas. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1181. (1763). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o recebimento e 

distribuição dos exemplares do tratado da paz com os castelhanos e acerca do socorro solicitado 

por Mato Grosso. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1182. (1763). 

 

- OFÍCIO do sindicante, desembargador Manuel da Fonseca Brandão, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre as despesas com a criação 

de duas companhias de soldados pedestres para defenderem a estrada de São Paulo e vizinhanças 

de Vila Boa dos assaltos dos índios Caiapós, as quais depois foram reduzidas a uma só 

Companhia da qual foram capitães, António Lemos de Faria, António Pires de Campos e Manuel 

de Campos Bicudo. AHU, Goiás, cx. 19, doc. 1191. (1763). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a arregimentação 

de pessoal e despesas que se fez para socorrer a capitania de Mato Grosso na defesa de sua 

fronteira com os castelhanos. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1216. (1764). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 

estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 

solicitando sua intervenção a favor de um sobrinho preso no Reino; sobre os fatos principais 

acontecidos na capitania; a suspensão do intendente e provedor [da Fazenda Real de Goiás], 

António Mendes de Almeida e a guerra com os castelhanos. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1218. 

(1764). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os novos ataques 

dos índios Caiapós e Xavantes que se mantinham em boa vizinhança; a suspeita destes ataques 

serem fomentados pelos jesuítas espanhóis; acerca da Junta que convocou ter decidido fazer 

guerra ofensiva aos índios e a bandeira que os moradores de Pilar e Crixás estão organizando 

para combatê-los. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1220. (1764). 

 

- OFÍCIO do [ouvidor-geral], intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, desembargador 

António José de Araújo e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado], sobre estar servindo de intendente do Ouro da Casa de Fundição 

de Vila Boa e provedor da Fazenda Real de Goiás, devido à suspensão do intendente António 

Mendes de Almeida, pelo mesmo ter se casado sem licença real, e remetendo mapas do 

rendimento do quinto, do ouro que se fundiu e da receita e despesa da Provedoria da Fazenda 

Real de Goiás em 1763. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1223. (1764). 
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- OFÍCIO do [escrivão da Intendência e Casa de Fundição de Vila Boa], ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre as diligências do 

desembargador Manuel da Fonseca Brandão; o socorro oferecido a Mato Grosso por ocasião da 

guerra com os castelhanos; a construção do quartel e hospital para os soldados; o respeito que se 

tem tido à justiça; os bons edifícios que se vão construindo em Vila Boa, e acerca das 

informações de um paulista a respeito de uns castelhanos disfarçados que encontrou na região do 

rio das Mortes, os quais tinham penetrado até Minas Gerais e elaboravam um roteiro detalhado 

da região. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1228. (1764). 

 

- REQUERIMENTO do sargento-mor pago do Regimento de Cavalaria Auxiliar da capitania de 

Goiás, António Tomás da Costa, ao rei [D. José], solicitando confirmação da carta patente no 

dito posto, com o soldo de sessenta mil réis, além do cavalo. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1233. 

(1764). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José, sobre a carta do governador e capitão-

general de Goiás, João Manuel de Melo, acerca do cumprimento da ordem para criar na capitania 

de Goiás o Regimento de Cavalaria Auxiliar. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1247. (1764). 

 

- CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José, sobre a carta do [governador e capitão-

general de Goiás], João Manuel de Melo, acerca da ruína em que se encontravam os quartéis da 

Companhia de Dragões de Vila Boa, a reedificação dos mesmos e solicitando aprovação das 

despesas que se fez. AHU, Goiás, cx. 20, doc. 1249. (1764). 

 

- AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Menezes, 

ordenando que o Conselho Ultramarino mande passar patentes de confirmação a todos os oficiais 

do novo Regimento de Cavalaria criado na capitania de Goiás. AHU, Goiás, cx. 21, doc. 1268. 

(1765). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as cartas do 

governador e capitão-general de Mato Grosso, António Rolim de Moura, solicitando o envio de 

ouro para Cuiabá. AHU, Goiás, cx. 21, doc. 1281. (1765). 

 

- CARTA do [ouvidor-geral, intendente] e provedor da Fazenda Real de Goiás, desembargador 

António José de Araújo e Sousa, remetendo mapa e certidão da receita e despesa da Provedoria 

da Fazenda Real de Goiás de 1764. AHU, Goiás, cx. 21, doc. 1290. (1765). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 

estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre 

as notícias que têm acerca dos castelhanos no Rio Grande e Mato Grosso; o contrato das entradas 

da capitania não ter tido arrematante; e informando que o sindicante, desembargador Manuel da 

Fonseca Brandão remete pela conduta do quinto vários presos culpados nas devassas tiradas em 

Vila Boa. AHU, Goiás, cx. 21, doc. 1294. (1765). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o pedido de 
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socorro feito pelo governador de Mato Grosso, [António Rolim de Moura], para que possa se 

armar contra os castelhanos, os quais muito mais armados que na primeira invasão, estão 

entrando pelo território daquela fronteira. AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1365. (1766). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o cargo de 

intendente da Casa de Fundição de São Félix; a relação do que pagou a Provedoria da Fazenda 

Real pelas devassas que tirou o sindicante, desembargador Manuel da Fonseca Brandão; a vaga 

do posto de capitão da Companhia de Dragões de Goiás, pelo falecimento de António de Sá 

Pereira; a falta que faz a visita do ouvidor-geral de Goiás aos arraiais e acerca da diminuição que 

experimenta o real quinto, com o alto preço dos escravos. AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1367. 

(1766). 

 

- CARTA do [ouvidor geral] e provedor da Fazenda Real de Goiás, desembargador António José 

de Araújo e Sousa, ao rei [D. José], sobre o recenseamento das contas do tesoureiro da Fazenda 

Real de Goiás, João Leite Alves Fidalgo, por seu substituto Manuel da Silva, e remetendo mapa 

da receita e despesa da tesouraria em 1765. AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1373. (1766). 

 

- CARTA do [ouvidor-geral] e provedor da Fazenda Real de Goiás, desembargador António José 

de Araújo e Sousa, ao rei [D. José], sobre o socorro que se deu à capitania de Mato Grosso e 

remetendo a relação do que se despendeu nessa ajuda. AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1377. (1766). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o pedido do 

governador de Mato Grosso, [António Rolim de Moura], solicitando o envio de um oficial que 

tenha ciência militar, para a defesa contra os castelhanos e informando ter enviado à capitania de 

Mato Grosso o oficial Tomás de Sousa, o qual frequentou a Academia Militar do Rio de Janeiro. 

AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1396. (1766). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre as notícias vindas 

de Mato Grosso a respeito de se encontrar em paz a fronteira e acerca de um requerimento 

solicitando que o arraial de Traíras seja elevado a vila. AHU, Goiás, cx. 22, doc. 1416. (1766). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], João Manuel de Melo, ao secretário de 

estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a morte do 

alferes da Companhia de Dragões, António de Sá Pereira e acerca de ter provido neste posto o 

ex- ajudante dos Auxiliares, José Rodrigues Freire, e no posto de ajudante o cabo de esquadra 

dos Dragões, Manuel José de Almeida. AHU, Goiás, cx. 23, doc. 1442. (1767). 

 

- CARTA do [ouvidor geral], intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás, desembargador 

António José de Araújo e Sousa, ao rei [D. José], sobre o recenseamento que se fez nas contas do 

tesoureiro da Fazenda Real de Goiás, Manuel da Silva, substituto de João Leite Álvares Fidalgo, 

e remetendo mapa e certidão da receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás em 

1766. AHU, Goiás, cx. 23, doc. 1461. (1767). 

 



 

 180 

- CARTA do [ouvidor-geral] e provedor da Fazenda Real de Goiás, desembargador António José 

de Araújo e Sousa, ao rei [D. José], sobre o recenseamento das contas da tesouraria da Fazenda 

Real de Goiás em 1768, no tempo do tesoureiro Manuel da Silva, substituto de João Leite Alves 

Fidalgo e remetendo o mapa geral da receita e despesa daquele ano e certidão comprovativa. 

AHU, Goiás, cx. 24, doc. 1561. (1769). 

 

- OFÍCIO do provedor da Fazenda Real da capitania de Goiás, Joaquim José Freire de Andrade, 

ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo mapa da 

receita e despesa da Provedoria da Fazenda Real de Goiás de 1770. AHU, Goiás, cx. 26, doc. 

1641. (1771). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 

Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 

de Melo e Castro, sobre a dificuldade de civilizar os índios, devido à falta de pessoas 

qualificadas para esta missão. AHU, Goiás, cx. 27, doc. 1730. (1773). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 

Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 

de Melo e Castro, sobre o aumento do Regimento da Cavalaria Auxiliar; a criação de mais duas 

Companhias no distrito de Vila Boa e de São Félix e remetendo a lista das Companhias de 

Ordenanças de Goiás formadas em 1773. AHU, Goiás, cx. 27, doc. 1758. (1774). 

 

- CARTA do [governador e capitão-general de Goiás, barão de Mossâmedes], José de Almeida 

Vasconcelos [de Soveral e Carvalho], ao rei [D. José], remetendo relação dos gêneros 

necessários ao fardamento e armamento das Companhias de Dragão e Pedestre de Goiás e 

solicitando provimento de tais gêneros. AHU, Goiás, cx. 28, doc. 1803. (1775). 

 

- REQUERIMENTO de Agostinho Álvares Cardoso, ao rei [D. José], solicitando confirmação da 

carta patente no posto de capitão da Companhia dos Pardos do arraial de São José, capitania de 

Goiás. AHU, Goiás, cx. 28, doc. 1853. (1776). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], Luís da Cunha Menezes, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a demora no repasse das 

informações acerca da capitania de Goiás, devido a sua grande extensão territorial; a importância 

das instruções deixadas pelo ex-governador e capitão-general de Goiás, [barão de Mossâmedes], 

José de Almeida Vasconcelos de Soveral e Carvalho; o estado da Companhia de Pedestres, do 

Regimento de Cavalaria Auxiliar, das Ordenanças e das Companhias dos Homens Pardos; as 

campanhas dos rios Claro e Pilões e a comunicação com o Grão-Pará pelo rio Araguaia. AHU, 

Goiás, cx. 31, doc. 1977. (1779). 

 

- OFÍCIO do [governador e capitão-general de Goiás], Luís da Cunha Menezes, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o estado das tropas pagas e 

auxiliares da capitania de Goiás; remetendo um figurino militar e lista dos oficiais da Companhia 

dos Henriques, e propondo arregimentar nove Companhias de pardos forros que se acham 

formadas na comarca de Vila Boa e nos arraiais pertencentes ao seu termo. Ver 

AHU_ACL_ICON_008. AHU, Goiás, cx. 32, doc. 2002. (1780). 
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3. Documentos em sítios eletrônicos (em ordem cronológica de sanção). 

 

- Ordenaçam sobre hos cavalos e armas de 07 de agosto de 1549. Disponível em: 

http://purl.pt/15194/1/index.html Acesso em: 18/05/2012. 

 

- Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo 

e de pé e da ordem que terão em se exercitarem. 10 de dezembro de 1570. Disponível em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html Acesso em: 22/05/2012. 

 

- Provisão sobre as Ordenanças agora novamente feita com algumas declarações que não 

estavam nos Regimentos. 15 de maio de 1574. Disponível em: 

http://www.arqnet.pt/exercito/1574provisao.html Acesso em: 23/05/2012. 

 

- Ordenações Filipinas. 1595. Disponível em: 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm Acesso em: 20/03/2012. 

 

- Novo Regulamento sobre a escolha dos oficiais das Ordenanças. 18 de outubro de 1709. 

Disponível em: http://www.arqnet.pt/exercito/1709ordenancas.html Acesso em: 02/06/2012. 

  

- Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão enquanto Sua 

Majestade não mandar o contrário. 1755. Disponível em:  

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1929 Acesso em: 09/10/2010. 
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