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O presente trabalho integra nossa pesquisa no âmbito do mestrado ainda em 

andamento 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 dos Goyases durante os três primeiros quarteis 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 de tal período se deve ao fato de abranger os principais 

momentos da instauração dos elementos basilares da organização militar em Goiás, fatores 

que se configuraram como o pontapé inicial para o fortalecimento desta instituição em terras 

tão distantes dos centros decisórios da colônia.  

Sabe-se que no transcorrer dos séculos da dominação portuguesa na terra brasilis, 

sua estrutura defensiva fora aos poucos transplantada do reino de Portugal, sendo adaptada 

gradativamente à realidade colonial por meio da negociação entre as diferenças, bem como 

dos jogos de poder que se desenrolavam em âmbito local (COTTA, 2002). Para que possamos 

compreender o papel de tais instituições nas minas e Capitania de Goiás faz-se essencial 

vislumbrarmos como se dava seu funcionamento e sobre quais elementos se assentavam suas 

estruturas. Obviamente, considera-se aqui a evolução deste poderio militar no tocante à sua 

constituição, tanto em Portugal quanto no Brasil, para que, enfim, possamos tratar do 

setecentos com maior liberdade. 

No século XVIII, os corpos militares portugueses eram divididos em três bases 

que tinham suas atribuições próprias e áreas de influência na esfera colonial. As Ordenanças, 

ou Tropas de 3ª linha, se institucionalizaram em Portugal durante o governo de D. Sebastião, 

no ano de 1570, quando surgiu a necessidade da organização de uma defesa mais local e 

específica em detrimento daquelas gerais e mais abrangentes, priorizadas até então (MELLO, 

2009). Seu estabelecimento foi um mecanismo de municipalização da prática de recrutamento 

da população. Neste período sofreu algumas reformulações que culminaram em sua estrutura 

vigente nos séculos posteriores. Por se tratarem de forças locais, a priori não poderiam ser 

deslocadas, exceto em situações de extrema urgência, como nas guerras nas quais Portugal 

                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás 



acabava se envolvendo. Eram compostas por toda a população masculina de 18 a 60 anos que 

estivesse apta a pegar em armas e que não participasse dos outros dois corpos militares – 

trataremos deles logo adiante – excluindo-se o magistrado régio e os eclesiásticos. Não 

recebiam soldo, além de serem obrigados a custear todo o seu equipamento, desde armas, 

artigos de defesa e montaria, sendo que o número destes era definido pela chamada Lei de 

Armas, instituída em nove de dezembro de 1569, a qual estabelecia ser sua posse proporcional 

à condição financeira do indivíduo: quanto maior a renda, mais recursos e equipamentos 

deveria apresentar ao serviço das armas (FILHO, 1998; MELLO, 2009). Por mais que fossem 

considerados parte do sistema defensivo português, os membros das Ordenanças não 

possuíam instrução militar sistemática, apenas o mínimo para que pudessem executar suas 

limitadas atribuições, geralmente casos de perturbação da ordem pública nas diversas 

povoações (COSTA, 2007). 

Em cada localidade era eleito 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. Em tais corpos eram 

permitidos a participação de pretos e pardos, principalmente após a intensificação dos 

conflitos luso-castelhanos no sul do território brasileiro na segunda metade do XVIII 

(PAULA, 2010). A concessão de patentes aos oficiais das Ordenanças lhes rendiam grandes 

privilégios e prestígio ante a sociedade, apesar de não vencerem soldo, sendo que o mesmo 

ocorria entre as gentes de cor, que certamente gozariam de uma posição de maior destaque 

perante seus iguais, e, em alguns casos, ante aos outros grupos sociais. Ao analisarmos este 

corpos podemos perceber o nível de militarização da vida colonial, posto que todos os 

homens aptos a pegarem em armas eram submetidos à égide do militarismo, destacados para 

defender os interesses do Império luso. 

As tropas de Auxiliares, ou 2ª linha, apresentavam diversas semelhanças com as 

Ordenanças. Constituíam-se igualmente da população civil e não tinham direito ao 

recebimento do soldo, exceto os mais altos oficiais, que geralmente eram deslocados das 

tropas pagas para treinar os soldados destes corpos. Recebiam, portanto, treinamento militar 

(COTTA, 2002; MELLO, 2009). Destarte, esperava-se ser possível alcançar um padrão 

mínimo para que seus soldados pudessem substituir a qualquer momento, principalmente em 

caso de guerra, as Tropas pagas. Em virtude desta natureza, podiam ser deslocados de acordo 

com as necessidades dos governos de cada Capitania. Eram organizados em Regimentos de 

cavalaria e Terços de Infantaria, e seus membros deviam, de forma semelhante às 

Ordenanças, financiar seus próprios equipamentos e o fardamento. A cavalaria era um espaço 



onde se notava certo grau de elitização, pois seus componentes deveriam ser brancos, além de 

possuir renda suficiente para custear uma montaria e um escravo incumbido do sustento do 

animal (COTTA, 2002). 

Por fim, existiam as Tropas pagas, também conhecidas como Regulares ou de 1ª 

linha. Todos os praças que as compunham recebiam soldo por se tratarem de pessoas com a 

devida instrução militar, submetidas a treinamentos especializados para que pudessem 

dominar o manejo das armas e o conhecimento tático a ser utilizado em batalhas. A 

remuneração, no entanto, variava de Capitania para Capitania, assim como o recebimento dos 

auxílios aos quais tinham direito, como o da assistência hospitalar, armamento, fardamento, 

farinha, azeite, capim e cavalos dos quais se serviam para a execução de suas atribuições. 

Gozavam de notável distinção social, principalmente em virtude da nobreza de sua missão, 

qual seja a de guarnecer os domínios portugueses contra os ataques de inimigos externos. Para 

tanto, estas tropas podiam ser deslocadas para o exterior sempre que as campanhas o 

exigissem (COTTA, 2002). Na prática, acabavam desempenhando funções diversas em 

virtude das condições e necessidades da terra brasilis, como veremos mais adiante no caso 

dos Goyases. 

Elucidadas as estruturas das três bases que compunham a força militar portuguesa, 

nos direcionemos para as minas de Goiás nas décadas iniciais do setecentos. Desde a 

descoberta dos primeiros veios auríferos na região central da colônia em fins do século XVII 

e início do XVIII, Portugal assistiu a um intenso processo de migração nunca antes visto em 

seus domínios ultramarinos. O ouro apresentava aos gananciosos mineiros a possibilidade de 

enriquecimento fácil em virtude da grande quantidade de minas que em ritmo vertiginoso 

foram se revelando. O imaginário do Eldorado trouxe aos sertões do Brasil milhares de almas 

do litoral, das ilhas atlânticas e do reino de Portugal, atraídas pelas notícias das 

resplandecentes minas de gemas e metais preciosos que aqui supunham existir. Explorar os 

rios e as montanhas, e então voltar para sua terra natal: este era o pensamento vigente que 

caracterizou o processo de gold rush instituído naquelas regiões até então desabitadas pelos 

portugueses. Sua ocupação ocorreu, destarte, permeada por um caráter transitório, que se 

refletiu na ereção de arraiais e outros acampamentos mineiros à beira dos córregos para o 

garimpo do ouro de aluvião (PALACIN, 2001). 

Quando Bartolomeu Bueno encontrou ouro na região de Goiás em 1725, houve 

uma intensa confluência de populações das mais heterogêneas para os novos territórios a 

serem anexados à Capitania de São Paulo, movimentos estes tão acentuados e incessantes 

como aqueles das Minas Geraes no início do século. A diversidade dos grupos humanos e a 



convergência dos interesses traziam em seu bojo um processo de enérgicas disputas e 

desentendimentos entre aqueles que por um tempo ali se estabeleceriam (CHAIM, 1987). Os 

domínios dos Goyases estavam, assim, destinados desde o princípio a sofrer com o caos e a 

desordem tão características do rush aurífero, principalmente em virtude da mobilidade 

resultante dos novos descobertos e/ou esgotamento dos já conhecidos, fator que ressaltava a 

ganância em detrimento do equilíbrio social e de uma boa convivência entre os povos. 

Como descobridor das minas, Bueno foi agraciado com uma série de privilégios 

econômicos, além de títulos honoríficos, que lhe garantiam também privilégios políticos. Fora 

rapidamente nomeado Superintendente das Minas, sendo responsável não só pela instauração 

do arcabouço tributário, extremamente importante nos territórios do ouro, como do mínimo de 

ordem possível para controlar as mazelas que provinham dos impulsos e do extravasamento 

das paixões individuais de seus habitantes (PALACIN, 2001). Ademais, possuía a patente de 

Capitão-mor, que lhe conferia os poderes de comandante militar da população civil, sendo 

responsável direto pela defesa dos arraiais e das povoações estabelecidas naquela região. Com 

atribuições administrativas e militares, esperava-se que o bandeirante conseguisse fazer reinar 

a ordem e a pacificidade entre os povos, fatores muito bem quistos pela Coroa por 

determinarem uma proveitosa ocupação dos territórios que se encontravam além do meridiano 

de Tordesilhas, portanto, terras do reino de Espanha. 

Por almejar a devida – e ilegal – ocupação destas ricas regiões pertencentes ao 

reino com quem, naturalmente, disputava possessões em seus domínios ultramarinos, Portugal 

deu início a uma política de povoamento baseada na doação de datas – porções de terra 

reservadas à mineração – aos garimpeiros que ali tentavam a fortuna (MORAES, 2005). 

Obviamente, isso geraria disputas entre os mineradores mais poderosos, ou seja, aqueles que 

possuíam o maior número de mão-de-obra escrava para a exploração do metal. O clima 

desordeiro e os poderes concedidos a Bartolomeu Bueno para a direção daqueles domínios 

possibilitaram ao bandeirante agir por meio de desmandos e abusos de sua autoridade, fator 

que, na medida em que foram chegando ao conhecimento do governo português, começaram 

a desencadear o declínio de sua administração despótica. Cabia à Coroa, então, estabelecer o 

equilíbrio naquelas terras tão distantes da civilização e da ordem lusitana. 

Em 1731, o Conselho Ultramarino envia ao então Rei D. João V um parecer 

acerca da nomeação de pessoas aptas para tomar posse do cargo de Mestre de Campo nos 

novos descobertos. Esta foi uma das diversas medidas tomadas 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. Em tal ocasião, relata o 



resultado da votação, tendo sido escolhido em primeiro lugar João Ferreira Tavares, oficial 

que possuía grande prestígio em virtude de sua experiência de 14 anos como Tenente General 

nas minas Geraes. Segundo o Conselho, a frente de tal cargo Tavares cumpriu efetivamente 

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

sossegando os tumultos tão frequentes naquelas paragens. A lealdade ao serviço de Sua 

Majestade o dignificou como homem de boa índole, além de dotado das qualidades essenciais 

para assegurar a patente de Mestre de Campo e a boa execução de suas atribuições em tal 

cargo. Ressalta ainda o Conselho, que em virtude de se tratar de minas novas, local onde a 

administração ainda fraquejava, o citado posto não era “meram.te militar mas quasi todo civil 

e pratica de hua practica m.to especial qual he o regimen civil de gente solta enao militar”2. 

Nos anos iniciais da presença portuguesa nas minas goianas, a necessidade de uma eficiente 

administração civil estava equiparada a da presença de um poderio militar, qualidades que 

foram unidas de maneira perspicaz na figura dos seus oficiais de patente, a exemplo das 

funções do referido Mestre de Campo. 

Em 1734, Gregório Dias é nomeado Ouvidor das minas dos Goyases, incumbido 

de constatar a veracidade das notícias sobre os desmandos de Bueno e a opressão dos 

habitantes daquelas terras, bem como de estabelecer uma vila nas proximidades do arraial 

mais populoso, o de Sant’Anna, fundado às margens do Rio Vermelho. Quando partiu de São 

Paulo para a execução das ordens reais, lhe fora recomendado levasse consigo um 

destacamento de alguns soldados para a sua proteção em sertões onde reinava a selvageria 

(tanto dos índios hostis, quanto dos portugueses desordeiros). A princípio, Dias considerou 

tal escolta desnecessária, partindo para Goiás sem amparo militar. Ao chegar, percebeu a 

necessidade de tais homens, em virtude do imenso clima de barbárie das novas terras que se 

lhe descortinavam, requerendo, imediatamente, que o governador da Capitania paulista lhe 

enviasse o auxílio devido (PALACIN, 2001). Tal destacamento era composto por dez 

soldados, homens que carregavam consigo o símbolo da autoridade: os primeiros militares 

legítimos a pisarem em solo goiano para desempenharem sua imprescindível função. 

A vila não fora criada por Gregório Dias, que viria a se tornar o novo 

Superintendente das minas no lugar de Bueno. Tal projeto só seria consolidado cerca de dois 

anos depois, quando à mando de D. João V, o então governador e Capitão General de São 

Paulo Antônio Luís da Távora, 4º Conde de Sarzedas, se dirigiu ao referido arraial de 

Sant’Anna com uma provisão régia que continha a legislação do planejamento urbano, e que 
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versava sobre a fundação da única vila goiana em todo o século XVIII (MORAES, 2005). 

Destarte, podemos perceber que o gérmen da força militar se estabeleceu nas novas terras 

antes mesmo da instalação efetiva do aparato administrativo aos moldes das governanças 

portuguesas, se configurando como elemento essencial para a futura organização defensiva 

dos Goyases, movimento iniciado com a vinda da primeira companhia de Dragões da 

cavalaria junto com o Conde de Sarzedas em 1736. Alguns elementos acentuaram a 

necessidade de uma Tropa Regular naquelas minas. 

Sabe-se que a viagem do referido Conde necessitava cuidados especiais de modo 

a garantir o bom cumprimento de sua missão, que era a de estabelecer a ordem em diletas 

terras do oeste colonial. Além disso, a chegada do Ouvidor Gregório Dias à região do 

Tocantins (norte dos Goyases), explicitou a intensidade dos problemas concernentes à 

violência dos povos, posto que o descobrimento de algumas minas havia causado grande 

alvoroço entre os garimpeiros, requerendo solução imediata. Para tanto, expede sua 

Majestade D. João V por meio de carta régia endereçada ao então governador e Capitão 

General do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, a ordem de enviar às minas de Goiás 

um destacamento de quarenta Dragões montados para assistir ao conde de Sarzedas em suas 

diligências. Este corpo regulado seria enviado das Geraes para o arraial de Sant’ana, 

objetivando constituir ali a primeira companhia de Dragões destas terras, “que secomporá de 

soldados veteranos dessas Minas geraes, ede novos, reechendosse logo com soldados novos, 

os que setirarem dos corpos velhos”3. 

Assim, a primeira e única Tropa Regular dos Goyases durante o século XVIII 

seria composta por alguns dos mais experimentados soldados das Geraes. Ao todo somava 

quatro praças além do solicitado por Sua Majestade, totalizando quarenta e quatro homens, 

dentre: trinta e sete soldados, um Capitão, um Tenente, um Alferes, um Furriel, um Tambor e 

dois cabos de esquadra. Ao chegar em Goiás, 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. O número de componentes desta tropa permaneceria inalterado até 1749, 

quando, por ordem de D. João V, Gomes Freire de Andrade acrescentou a esta lotação nove 

soldados e dois cabos de esquadra, totalizando, assim, cinquenta e cinco praças4.  

Ademais, este parco contingente militar deveria desempenhar funções de 

guarnição das fronteiras, proteção dos reais tesouros d’ El Rei, coibindo assim as práticas de 
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contrabando – ou os chamados descaminhos do ouro – o transporte destes valores, o 

patrulhamento das regiões do rio Claro e Pilões em vista da suposta descoberta dos 

diamantes, a condução de presos ao Rio de Janeiro, o auxílio ao Mato Grosso nos anos das 

invasões castelhanas, dentre outros encargos (PALACIN, 2001). 

A vastidão territorial dos Goyases, o reduzido número de homens para sua 

guarnição e a pluralidade de atribuições da tropa recém-estabelecida na região, eram 

elementos que dificultavam a tarefa de imposição da ordem exigida pelo monarca português. 

Os governadores de São Paulo – responsáveis pela jurisdição e administração das minas 

goianas – tinham que utilizar das mais variadas estratégias para assegurar o melhor 

aproveitamento dos soldados Dragões, de modo que lhes fosse possível desempenhar 

efetivamente suas funções. Para tanto, dos cinquenta e cinco praças que compunham a 

companhia, vinte e quatro soldados além do Capitão, Alferes e Furriel, deviam montar guarda 

nos rios Claro e Pilões, em virtude da suposta existência de diamantes; seis eram 

direcionados à defesa do contrato das entradas e oito para as intendências e comissárias da 

capitação5. Estes não podiam ser deslocados. Ademais, dois deveriam guardar os cofres do 

ouro d’ El Rei; dois protegiam o governador após a instituição da Capitania dos Goyases, e 

outros seis soldados eram incumbidos de levar os quintos ao Rio de Janeiro. Os restantes 

desempenhavam funções diversas. O Ouvidor, que tinha o direito à uma guarda pessoal, 

acabava ficando sem proteção6. 

Destarte, enquanto a população do arraial de Sant’Anna – à época elevada à 

categoria de Vila Boa de Goiás – sentia os lampejos da débil estrutura militar que ali se 

erguia, a maioria dos polos mineradores espalhados por dias de jornada daquele centro 

decisório mal podiam perceber alguma mudança em relação aos tempos iniciais, quando as 

minas ainda eram supervisionadas pelo bandeirante paulista Bartolomeu Bueno. Tais fatores, 

traziam, então, a necessidade do 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. 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.  
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Através da análise dos documentos referentes a instituição dos corpos militares 

em Goiás, pode-se constatar que a criação das primeiras tropas de Ordenanças data dos anos 

finais da década de 1730, quando fora atestada a necessidade da ampliação dos pilares 

defensivos das novas minas, bem como do controle do território goiano pela Coroa 

portuguesa. 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 

Manuel Pereira Botelho de Sampaio7. Nesta carta não são explicitados os motivos do referido 

processo, mas tal documento é o primeiro a destacar a presença de um oficial pertencente à 

alguma tropa de 3ª linha nos Goyases, elemento que nos permite constatar a organização 

inicial destes corpos, mesmo que na prática talvez ainda não estivessem formados, pois a 

nomeação do oficialato se dava anteriormente a formação do contingente de soldados.  

No ano subsequente, o então governador e Capitão General de São Paulo D. Luís 

de Mascarenhas se dirige às minas goianas para a efetiva ereção de Vila Boa, escolhendo o 

exato local para sediá-la, ordenando fossem eleitas as justiças e os oficiais da Câmara, além 

de demarcar os logradouros públicos nas proximidades do arraial de Sant’Anna. Enquanto 

visitava as povoações com vistas a cumprir as diligências ordenadas por Sua Majestade, lhe 

escreve relatando a necessidade da criação de corpos de Ordenanças no arraial de Meia 

Ponte, um dos mais importantes e populosos daquelas terras. Para tanto, tomou a liberdade de 

formar o primeiro Regimento de Ordenanças do referido local, em virtude de apresentar 

população suficiente para a constituição destes corpos, de acordo com a legislação criada no 

ano de 1570, período em que tais tropas foram institucionalizadas no reino: 

 

Porconcidrar conviniente do servisio de V. Mag.e eboa execussão das ordens Reais, 

eparamelhor Regimen dospovos mepareceu crear hum Regimento de ordenanças no 

Arrayal da Meyaponte, emandando para esse efetivo alistar os seus moradores 

pornão excederem onumero detrezentos e onze os reparti em sette companhias q 

forão duas depé no Arrayal e sinco decavalo no circuito todas debaixo dehum 

Coronel ehu Tenente Coronel, eainda q esta formalidade não he corrente com 

asordens de V. Mag.e oexecutar asim interinamente e emquanto com augmento da 

terra senão pode dar forma mais Regular8. 

 

Como podemos perceber, da população total de Meia Ponte, aqueles aptos a 

pegar em armas para servir às forças armadas de Sua Majestade foram contabilizados em 
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trezentos e onze moradores, repartidos, posteriormente, em sete companhias: duas infantarias 

e cinco cavalarias. Todas estas tropas estariam sob o comando de um Tenente Coronel, que 

compunha, desta forma, o Estado Maior das Ordenanças. Na mesma missiva, relata também 

que após sua constituição, se direcionou à Vila Boa para fazer o mesmo, observando o 

número de setecentos e cinquenta e três moradores que foram divididos, destarte, em dois 

Regimentos: um regular com dez companhias completas e o outro com apenas cinco, por não 

haver mais pessoas que as completassem. 

É evidente na referida ocasião a preocupação esboçada por Mascarenhas acerca 

da nomeação de um Tenente Coronel para o comando do Regimento, 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 formação do oficialato das Ordenanças. Para a criação destes 

corpos, o governador de São Paulo se valeu dos modelos vigentes na Capitania das Minas 

Geraes, que à época já contava com uma estrutura militar regular no cenário colonial. 

Posteriormente, em 1741, explica à Majestade a resolução de tal equívoco, tornando vago o 

referido posto e estabelecendo no Arraial de Meia Ponte e demais povoações de Goiás a 

estrutura quase definitiva: Coronel (cujo nome seria alterado para o de Capitão-mor), 

Sargento-mor, Ajudante e Capitães de companhia9. 

Juntamente com a única tropa de Dragões das minas, as Ordenanças 

desempenharam um importante papel na consolidação de sua estrutura defensiva, até a 

criação do primeiro Regimento de cavalaria de Auxiliares em 1764. Quando dos primeiros 

anos da institucionalização da autonomia administrativa de Goiás – por ter sido elevado à 

condição de Capitania em 1749 – as Ordenanças passaram a receber variados encargos. 

Palacin (2001) relata que deviam fazer as rondas nos inúmeros arraiais, principalmente nos 

dias das festividades, situações nas quais ocorriam vários desentendimentos e até mortes; 

montar guarda na cadeia de Vila Boa a fim de evitar fugas; auxiliar as tropas pagas nos rios 

diamantíferos, impedindo a ação dos contrabandistas; além de servir de guarda pessoal para o 

Ouvidor quando nas oportunidades de visitas de fiscalização. No entanto, ressalta, estas 

situações aconteciam principalmente na vila e em Meia Ponte, principais povoações à época. 

Nas demais localidades, pressupõe-se que tal força ainda carecesse de maior atenção por 

parte das autoridades da Capitania. 

Como citado anteriormente, os corpos de Auxiliares não tiveram espaço em 

Goiás até a primeira metade da década de 1760. Em 1758, João Manuel de Melo é indicado 
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pelo Rei para preencher o posto de governador e Capitão General dos Goyases, o terceiro 

desde sua autonomia administrativa (MORAES, 2005). Portugal encontrava-se sob o 

consulado de Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Conde de Oeiras e futuro marquês 

de Pombal, que, como secretário de Estado durante o reinado de D. José I, encetou diversas 

reformas de cunho iluminista na administração, economia, e na esfera militar. Podemos 

perceber a forte influência dos projetos do ilustrado secretário nas instruções reais de Melo, 

inclusive no que tange à reestruturação das forças militares dos Goyases, de modo a 

proporcionar a combinação de uma defesa territorial mais eficiente, juntamente com a 

expansão econômica e a reorganização administrativa. Em suas primeiras ordens, fora 

salientada pelo então Rei de Portugal a necessidade da criação de um Regimento de cavalaria 

de Auxiliares para a guarnição da dita Capitania, considerando-se elementos como a 

ampliação da tensão e da instabilidade entre Portugal e Espanha na fronteira oeste dos 

domínios lusitanos na América10. 

Em virtude da extensão geográfica de Goiás, o sistema de cavalaria era 

considerado ideal pelo governo, posto que se poderia percorrer longas distâncias em tempo 

reduzido caso ocorresse alguma urgência que necessitasse socorro imediato. Sabe-se que a 

constituição total das tropas Auxiliares levou um período de aproximadamente 5 anos, em 

virtude das dificuldades oriundas da escolha de pessoal capacitado e dos inevitáveis gastos 

que pressupunham um Regimento regulado. 

Em consulta aberta pelo Conselho Ultramarino acerca de uma carta enviada por 

João Manuel de Melo em dezoito de maio de 1764, relatam os conselheiros ao Rei que a 

ordem para a constituição do dito Regimento havia sido cumprida, visto que todos os praças 

estavam arregimentados, e quase todos já possuíam suas fardas. Na eleição para a lotação dos 

postos referentes ao oficialato das tropas, explicam que Melo levou em consideração as 

pessoas mais distintas da terra, com o requisito de que não apresentassem impedimentos de 

qualidade e/ou condição. Ademais, enviaram em anexo a missiva do governador, na qual 

salienta: 

 

O Regimento da Cavallaria auxiliar q V. Mag.e me-mandou criar nesta Capitania 

para segurança della seacha completo, como consta do Mapa Incluzo, ea mayor 

parte delle já fardado brevemente severão todas as companhias com amesma 

uniformidade; q. as minhas repetidas persuaçoens tem conseguido oefeito com os 

novos alistados. Elegi pª officiaes as pessoas que mepareceram mais idoneas para 
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desempenharem aobrigação dos seus postos, todos elles são prezados decavalleiros, 

e cuidam m.to em terem bons Cavallos e boas armas. 

V. Mag.e sesirva ordenar ao seu Conselho Ultramarino, que confirme as Patentes 

dos Capitães para ficar inteiramente estabelecido este novo Regimento deque tanto 

necessitava esta Capitania11. 

 

Note-se também o alto nível dos membros das cavalarias de Auxiliares. Todos 

possuíam condições de apresentar boas armas e bons cavalos ao serviço militar. Sabe-se que 

aos Auxiliares eram concedidos diversos privilégios políticos, como a não obrigatoriedade de 

ocupar cargos da República, ou seja, podiam recusar empregos no funcionalismo público, 

como aqueles referentes ao cumprimento das atribuições das Câmaras municipais (MELLO, 

2009). Outrossim, importa-nos ressaltar o compromisso encabeçado por João Manuel de 

Melo de colocar em uniformidade as demais companhias da região, atitude de extrema 

necessidade para a devida defesa dos Goyases, que à época enfrentava inúmeros problemas 

relacionados à corrupção do oficialato, à exemplo da concessão desenfreada de patentes nas 

Ordenanças praticada no governo anterior. Ademais, a reformulação da vida militar na 

Capitania era uma medida de grande importância para o imprescindível auxílio ao Mato 

Grosso, por se tratar de um período de tamanha tensão nas fronteiras.  

O recém-formado Regimento contava com dez companhias, cada qual com 

quarenta 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, Jaraguá. De igual forma, havia uma companhia responsável pela 

guarnição de Vila Boa, centro administrativo da Capitania. No posto de Coronel estava o 

próprio governador e Capitão General de Goiás, e os postos de Tenente Coronel, Sargento-

mor e Ajudante do Regimento também já se encontravam devidamente preenchidos12. 

O estabelecimento destas tropas na Capitania dos Goyases 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. Com 

o período de intensos conflitos na fronteira oeste da colônia, considerava-se poder amparar e 

salvaguardar a Capitania vizinha – a do Mato Grosso – em algumas situações de extrema 

necessidade. Na prática, sabemos que o aumento das tropas significou apenas o passo inicial 
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para o real fortalecimento das estruturas defensivas a partir da década de 1770, quando 

ampliaram-se os corpos de Ordenanças e de 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, tudo em observância a extensão 

da malha defensiva e dos eixos da autoridade nos sertões da terra brasilis. 
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