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Introdução 

 
 Esta dissertação não apresenta um objetivo exclusivamente temático ou 

pontual. Ela não tem, por exemplo, a intenção de discutir preponderantemente 

questões suscitadas pela história econômica, pela história social, pela história 

política ou pela antropologia. Na verdade, o intento dessa tese se oriente 

basicamente pelo esforço de tentar compor um pequeno mosaico de alguns dos 

dilemas de Goiás e do Brasil nas quatro décadas iniciais do século XIX. 

 A bússola que orientou a eleição dos dilemas ou dos aspectos abordados 

na presente dissertação foi o acesso e a disponibilidade da documentação 

presente no Arquivo Estadual de Goiás – e isso é particularmente verdadeiro para 

o segundo e terceiro capítulos. De fato, a composição dos ‘argumentos’, dos 

capítulos e da grande maioria das hipóteses foram construídos a partir dos 

‘achados’ documentais realizados durante a dinâmica da pesquisa.  

 Assim, a elaboração e seleção dos objetos abordados dependeram, em 

larga extensão, da temática recorrente na documentação, sobretudo nos ofícios 

constantes nos Livros Manuscritos. Desse modo, se abordagem dessa obra 

perpassa elementos da história social, econômica, política e até antropologia, 

perpassa não por que fosse objetivo prévio do autor abordar aspectos ou 

elementos dessas ciências humanas, mas por que a documentação disponível 

permitiu que o autor pudesse problematizar alguns temas pontuados por cada 

uma destas respectivas ciências.  

 Este quadro só não é integralmente válido em relação ao primeiro capítulo, 

onde a utilização da documentação se mostrou complementar em relação ao 

emprego da bibliografia disponível. Vale ressaltar ainda que a realização do 

primeiro capítulo foi uma decorrência exclusiva da sugestão do meu orientador, o 

professor Noé Sandes, que, diante da minha disposição em mapear a relação 

entre Cunha Mattos e a elite goiana, achou conveniente estudar a situação 

política que havia antecedido esta relação, ou seja, o processo de Independência 

em Goiás.  

 Esta foi uma feliz decisão, pois a análise da bibliografia disponível e de 

uma parte da documentação relacionada com o processo de Independência 
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possibilitou a minha apreensão de alguns equívocos elaborados pela 

historiografia goiana sobre a dinâmica dos fatos, dos eventos, dos contextos e 

contradições relacionados à afirmação e consumação do processo de 

Independência em Goiás. Além disso, a análise sobre o processo de 

Independência em Goiás aqui empreendido possuía a vantagem expor uma 

interpretação mais atualizada e mais crítica, afinal de contas, as duas mais 

representativas análises da Independência em Goiás datam do intróito da década 

de 1970, e, portanto, já apresentam sinais inequívocos de defasagem teórico-

metodológica – e isso a despeito dos grandes méritos que ambas possuem. 

 O segundo capítulo perpassa também o aspecto político, mas obra 

relacionar este com a dinâmica social de Goiás. Isso é possível graças à ação e 

pensamento dessa figura pitoresca e emblemática chamada Raimundo José da 

Cunha Mattos. Afinal de contas, graças à reflexão e à ação desse militar de 

origem portuguesa, que veio da Corte para defender o norte de Goiás de uma 

hipotética invasão das tropas portuguesas acantonadas no Grão-Pará, foi 

possível traçar um panorama da práxis política e social da elite burocrática de 

Goiás. Mas é digno ressaltar que, dentro dos limites epistemológicos, evitei ao 

máximo ser capturado pelo olhar de Cunha Mattos. Para tanto, busquei relacionar 

suas análises e interpretações com outras personagens que eram suas coetâneas 

e que, de algum modo, tiveram vivências (políticas, sociais e intelectuais) 

comparáveis ou análogas às suas. Desse modo, tentei realizar uma análise 

baseada em testemunhos, relatos ou interpretações que pudessem embasar, 

complementar ou mesmo refutar algumas de suas interpretações sobre Goiás e 

do Brasil.  

 O terceiro capítulo é uma pequena análise sobre o sertão. Nele, sigo a 

estratégia já traçada na segunda parte da dissertação: identifico as pistas e as 

visões de Cunha Mattos sobre os signos e símbolos do universo sertanejo, 

buscando relaciona-los a outros testemunhos ou relatos sobre o vasto mundo 

interiorano de Goiás. A partir desse objetivo e método, analiso algumas das 

visagens que sempre estiveram vinculadas ao sertão do Brasil e de Goiás. Entre 

estas visagens se destacam as representações de duas relevantes  

problemáticas. A primeira delas é a dialética entre o universo indígena e universo 

sertanejo nas áreas de fronteira – na qual Goiás está inserido. Aliás, uma área de 
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fronteira triplamente qualificada: fronteira étnica, fronteira econômica e fronteira 

civilizatória. 

 Nessas três ‘categorias de fronteira’, os relatos dos viajantes e de Cunha 

Mattos revelam sempre a dinâmica do conflito, da oposição entre o sertanejo e o 

índio –e, em especial, a oposição do índio às possibilidades civilizacionais e 

econômicas de Goiás. Contudo, deve-se notar que o sertanejo de Goiás, nesses 

relatos,  não encarna os ideários da civilização, mas tão semente o seu germe, o 

seu embrião dados às suas “lamentáveis” condições de rusticidade, de indolência 

e de moralidade. O curioso, em tal contexto, é observar que a visão do sertanejo 

em relação aos índios muitas parece se igualar à visão dos viajantes e de Cunha 

Mattos sobre os próprios sertanejos. Porém, apenas parece, já que a rejeição e a 

desconfiança do sertanejo em relação às comunidades indígenas se revelou, na 

pesquisa empreendida, bem maior e mais ‘violenta’ do que a rejeição de Cunha 

Mattos e dos viajantes aos índios e aos próprios sertanejos.  

 O grau e a intensidade dessa rejeição a muitos pode se revelar 

surpreendente, tão introjetada está a apreensão de que o sertanejo carrega em si 

uma proximidade física e espiritual com as populações e com as cultura 

indígenas, e que, conseqüentemente, (por causa disso) estaria ‘predisposto’ a 

uma interação e alteridade positiva com o indígena. Mas essa apreensão, diante 

das evidências históricas e documentais, revela-se um equívoco. A exposição da 

documentação e da bibliografia contabilizada expõe exatamente o contrário. Ela 

evidencia que o sertanejo de Goiás – na maior parte das vezes um mulato – trás 

em si menos de um substrato espiritual e cultural ‘realmente’ indígena do que os 

valores da sociedade colonial mineradora do século XVIII.  

 A segunda problemática abordada nesse último capítulo relaciona-se a 

duas perguntas poucas vezes convenientemente elaborada  pela historiografia: 

como o sertanejo interpretou o colapso da economia mineradora e como ele 

representou a transição extrativismo mineral para a produção agro-pecuária. 

Nesse quesito, minha interpretação é categórica: o sertanejo de Goiás, mesmo 

durante a agonia da atividade mineradora ( no século XIX), continuou 

mentalmente vinculado a muitos dos valores e das representações do pujante 

universo minerador que existira outrora em Goiás. Principalmente aqueles valores 

e representações ligadas à ética do trabalho e ao consumo. Ou seja: o mesmo 
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desejo de adquirir produtos que afirmasse um status singular e a rejeição a uma 

ética de trabalho perseverante em função não apenas do escravismo relacionado 

à mineração, mas também da predisposição à índole aventureira, ‘libertina’ e 

extravagante que persistiu em Goiás mesmo quando da riqueza do ouro e dos 

diamantes pouco mais restava do que lembranças.  

 A partir destas duas conclusões, pude então perceber que o próprio 

sertanejo goiano nada mais fora do que o resultado do colapso de uma sociedade 

mineradora relativamente florescente. Na verdade, foi esgotamento dos veios de 

mineiros e pedras preciosas que fez emergir a representação dessa figura: um ser 

rústico, dedicado a uma agricultura na maioria das vezes rudimentar ou uma 

pecuária incipiente, materialmente pobre, hospitaleiro, sem perseverança no 

trabalho, crente de que em uma ou outra faiscagem a sorte lhe propiciaria 

encontrar um grande filão que o enriqueceria, livrando-o da pobreza material, das 

penas do trabalho e abrindo-lhe as portas do consumo. E enquanto isso não 

acontecia, ele alimentava a quimérica esperança de riqueza, amaldiçoava a 

decadência que sentia e pressentia, confabulava sobre a extraordinária opulência 

do passado e lastimava a presença do índio ‘maldito’ – por ocupar terras de 

possíveis riquezas, por ameaçar a sua própria existência ou representar uma 

possibilidade de mão-de-obra barata ou escrava. 
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A INDEPENDÊNCIA EM GOIÁS 

 
 
 O estabelecimento da corte joanina no Rio, em 1808, redefiniu 

significativamente o status do Brasil dentro do contexto do Império colonial 

português. De forma efetiva, a transferência de Lisboa para a capital fluminense 

de quase toda alta burocracia militar, civil e eclesiástica responsável pela 

administração e controle do vasto Império Lusitano não significou apenas o 

esfacelamento do pacto colonial, cuja dinâmica política e econômica sancionava a 

dependência do Brasil em relação à metrópole portuguesa. Mais do que isso: 

significou a transformação do Brasil em sede do Império Português. Nesse 

sentido, o alvará real de 1815 que determinou a criação do Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, deve ser compreendido, preponderantemente, como 

um mero expediente legal destinado a legalizar e referendar uma situação de fato. 

 A partir de então, o que se pretendia consolidar, segundo os projetos 

políticos de D. João VI, eram os sólidos alicerces para uma grande monarquia 

dual erigida sob a velha égide do absolutismo da dinastia de Bragança. 

Obviamente, a viabilidade deste projeto dependia da conjuntura política européia 

e, em menor escala, da conjuntura política americana1. 

 Em princípio, a conjuntura política vigente não deixava entrever senão tal 

projeto como sumamente promissor: o pacto da chamada Santa Aliança, 

envolvendo Rússia, Áustria e Prússia, estabelecido a partir do congresso de 

Viena, em 1815, prometia assegurar a permanência das monarquias absolutistas 

de direito divino. As velhas rivalidades entre as potências européias, em face da 

Revolução Francesa e do exasperante e conturbado período napoleônico, 

amainaram-se ante o desafio e a necessidade comum das monarquias 

autocráticas de sustentarem a ordem e a estabilidade política na Europa 

continental. A diplomacia portuguesa, demasiadamente crédula, agarrava-se à 

idéia de que tanto o Congresso de Viena quanto a Santa Aliança constituiriam um 

lastro de segurança ao absolutismo político do Império Português, como também 

uma poderosa ação dissuasiva de todo e qualquer pendor liberal.  

 Internamente, isto é, dentro dos limites do Estado português, a ordem e a 
                                                
1 LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil, Rio de Janeiro, Topbooks, 1996 
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estabilidade do absolutismo da dinastia Bragança pareciam repousar sobre bases 

relativamente sólidas e estáveis. O seu representante, D. João VI, era um 

monarca bonachão, de índole pacífica e tolerante, elementos que o tornavam, 

pelo menos aos olhos dos súditos americanos, uma figura popular. Ele era, além 

disso, dotado de perspicácia política e razoável tino administrativo. Prudente e 

reservado, não tinha nenhum daqueles arroubos insanos de grandeza e fé em si 

mesmo que marcaram os governos inconseqüentes de tantos monarcas 

absolutistas.   

 Esse temperamento pacato, matizado por um excesso de prudência, o 

fazia parecer por vezes um soberano fraco e irresoluto. Contudo, em D. João VI, 

tais características eram muito menos um traço de caráter negativo e uma 

objeção a sua liderança do que um fator a sedimentar e assegurar as suas 

qualidades como estadista. 

 Na verdade, parte da popularidade que ele, como monarca, desfrutava 

entre os brasileiros, provinha exatamente dessa índole familiar, pouco afeita aos 

rompantes e aos ímpetos do capricho, e que, de modo geral, se punha em acordo 

com o temperamento dos súditos americanos. Em caso contrário, padecesse ele 

do temperamento estouvado, prepotente e impetuoso de sua consorte espanhola, 

Dona Carlota Joaquina, dificilmente teria seu reinado no Brasil atingido o relativo 

grau de estabilidade e legitimidade popular – algo que à época não era irrelevante 

à sobrevivência política de sua administração. Basta imaginarmos a torrente das 

idéias republicanas ou liberais disseminada entre os vizinhos da América 

espanhola e anglo-saxã. Elas recordavam a D. João sobre a conveniente 

necessidade política de respaldar sua administração através da aprovação e da 

legitimidade popular. 

 A par desse desafio, o que restava ao governo autocrático de D. João VI 

era evitar o contágio de tais idéias, um tipo de 'contaminação' que, aliás, se 

afigurava bastante factível não só em virtude da proximidade geográfica das 

antigas colônias espanholas e inglesas como também em função do contexto 

político europeu, por vezes ainda recalcitrante à permanência das monarquias 

autocráticas – ao menos na Europa Ocidental. 

 Nesse âmbito geopolítico, a popularidade não deixava de ser fator 

imprescindível para a manutenção da estabilidade e governabilidade do Estado. 
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Afinal de contas, o trágico exemplo de Luís XVI demonstrara dolorosamente que 

as velhas monarquias de direito divino já não podiam mais  relegar o respaldo 

popular a um conveniente plano secundário. 

 Em relação ao Brasil, D. João VI não tinha muito que recear acerca da 

segurança da dinastia de Bragança e da governabilidade de sua própria 

administração. É claro que se pode sempre objetar que a Revolução 

Pernambucana de 1817 representou um vigoroso protesto dos "brasileiros" contra 

o estado político vigente, particularmente contra a monarquia e o regime 

absolutista. Entretanto, a importância da Revolução Pernambucana não deve ser 

superestimada. Sua repercussão foi grande, como não poderia deixar de ser um 

movimento revolucionário e republicano deflagrado em uma monarquia 

absolutista, mas sua dimensão enquanto acontecimento político foi relativamente 

pequena. Prova isso o caráter regional do movimento, sua incapacidade de 

estender ramificações políticas a outras capitanias e a resistência débil que 

mostrou face às forças armadas legalistas.  

 A mesma 'estabilidade' não tinha o regime autocrático de D. João em 

Portugal, embora isso não fosse a princípio perceptível ao monarca e a uma parte 

diminuta da alta burocracia que o circundava. Por certo, quanto às questões 

concernentes ao velho Reino, tanto o monarca quanto a sua Corte não podiam 

desconhecer as lástimas e queixas quanto à permanência da Corte no Rio de 

Janeiro e a  explícita antipatia que determinados segmentos da sociedade 

portuguesa nutriam pelo estado político e econômico vigente. Mas o que nem D. 

João VI e nem a sua burocracia circundante suspeitavam era que esse 

descontentamento pudesse encerrar uma índole potencialmente revolucionária.   

 Por isso, grande foi a surpresa do rei quando principiaram a chegar ao Rio 

as primeiras notícias da deflagração da Revolução do Porto, afinal de contas nada 

na tradição política portuguesa da época indicava a probabilidade da irrupção de 

um processo revolucionário, sobretudo porque a reação da Santa Aliança parecia 

ser uma razão bastante dissuasiva às rupturas institucionais no velho continente. 

Todavia, o acúmulo de mágoas, frustrações e descontentamentos no decorrer de 

quase treze anos de ausência da coroa portuguesa da antiga metrópole foram 

maiores e mais fortes do que o arraigado conservadorismo político português. 

 Porém, que não se cometa a ingenuidade de supor que fosse política a 
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causa precípua da Revolução do Porto. Na verdade, ela era política na razão 

exata em que suas causas mais profundas – que eram obviamente econômicas, 

sociais e nacionais –exigiam um tipo específico de reforma ou, como diziam os 

revolucionários, de  "regeneração" política.2  

 Em uma hierarquia dos fatores causais responsáveis pela Revolução de 

1820, deve-se postar em primeiro lugar a "miséria do velho reino, refletida não 

somente no atraso do pagamento de ordenados e soldos – miséria financeira – 

como no fechamento das fábricas e no abandono da agricultura – miséria 

econômica – [além da] dupla humilhação da tutela inglesa e da primazia 

brasileira; [e por último] o contágio [político do liberalismo] espanhol"3; um tipo de 

situação angustiante que levara o historiador português João Manuel da Silva a 

afirmar que Portugal à época "era mais um cadáver do que uma nação viva". 4  

 Em sua essência, ela foi uma revolução de caráter burguês pela 

organização de sua liderança e pelo liberalismo manifestos de seus ideais; mas 

não uma revolução estritamente burguesa, no sentido mais amplo de sua 

mobilização e repercussão social. A verdade era que ela  se estendia além da  

esfera social  burguesa. Pode-se dizer mesmo a este respeito que a Revolução 

do Porto de 1820 foi um acontecimento popular, no sentido de ser ela também 

capaz de traduzir grande parte do anseio das camadas mais baixas da sociedade. 

O que, de fato, a Revolução do Porto não poderia ser era uma revolução de 

caráter eminentemente popular, afinal de contas, "o povo em si, desacompanhado 

de outros elementos, jamais conseguiria levar adiante um empreendimento 

[revolucionário] desse gênero"5. Aliás, como bem concluiu Oliveira Lima, o mero 

desespero popular pode até produzir jacqueries, mas não organiza governos.6 

 

1.2 – Os fatos consumados 
 
  

                                                
2 SERRÃO, Joel. Os Redemoinhos Portugueses da Independência do Brasil, in, Dimensões 1822, MOTA, 

Carlos Guilherme, São Paulo, Perspectiva, 1972.  
3 LIMA, Oliveira. O Movimento da Independência (1822-1825). São Paulo: Melhoramentos, 1997, pg. 10. 
4  LIMA, Oliveira. O Movimento da Independência (1822-1825). São Paulo: Melhoramento, 1997, pg 19.  
5 Idem. pg. 20. 
6 LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil, Rio de Janeiro, Topbooks, 1996. 
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Até a primeira semana de novembro de 1820, só se dispunha no Rio de 

informação do levante na cidade do Porto e adjacências do Minho. A 12 de 

novembro, contudo, chegaram as surpreendentes noticias do desenrolar dos 

acontecimentos em Portugal, dando conta de que a agitação iniciada no norte, na 

cidade do Porto, alastrara-se por todo o país, assumindo os contornos de um 

amplo movimento de índole liberal e constitucional.7 

 Estes informes deixaram D. João VI perturbado quanto a seu destino e 

quanto ao destino de sua dinastia, e contribuíram, sobretudo, para despertar e 

acirrar certas contradições ideológicas e ‘étnicas’ entre brasileiros e portugueses, 

que até então eram mais latentes do que manifestas. 

 E não eram poucas as razões que sedimentavam as animosidades entre 

ambos. Dos lusos havia uma certa altivez arrogante que irritava os naturais da 

colônia americana: o orgulho quanto à segurança da pureza de sangue, a vaidade 

oriunda do sentimento de superioridade inerente à sua condição européia – o que 

os tornava "obviamente" mais polidos e civilizados; e havia, além disso, o hábito, 

sedimentado por três séculos de dominação colonial, de encarar 

desdenhosamente o Brasil como terra selvática, inculta, formada em grande parte 

por mestiços rudes e ignorantes – uma terra que, aliás, só chegara a desfrutar de 

um  mínimo de civilização graças à ação benfazeja do português. Entre os 

brasileiros, o sentimento dominante não era de desdém, nem orgulho ou 

confiança, mas de ressentimento pela "situação com que viam gozarem em seu 

meio [os portugueses], senhores do comércio, [...] e senhores sobretudo dos 

serviços públicos que constituíam uma inclinação hereditária, robustecida pela 

presença da corte e de sua larga e ociosa burocracia".8 

 Aberto, entretanto,  a problemática da Revolução do Porto e do 

constitucionalismo português, entretanto, o que menos interessava à monarquia 

absolutista vacilante eram as querelas e rixas tecidas entre reinóis e nativos. O 

que por essa época se debatia nos corredores do Paço Imperial eram as atitudes 

a tomar acerca da Revolução consumada. Seria possível uma reação política e 

militar para salvar a autocracia periclitante?  Seria possível contornar as ameaças 

resultantes da oposição a um movimento político que em quase todo Portugal 
                                                
7 LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil, Rio de Janeiro, Topbooks, 1996. 
8 Idem, pg. 631 
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havia angariado, além da burguesia, o apoio dos militares e das massas urbanas 

e camponesas?  

 Diante do imbroglio resultante de tais circunstâncias, a princípio, duas 

alternativas se punham a D. João VI: permanecer no Brasil, confiando na sincera 

lealdade à monarquia que El-Rey atribuía aos 'brasileiros' natos ou adotivos; ou 

seguir para o insurgente Portugal, onde o constitucionalismo entranhado nas 

"Cortes  admitiam [a princípio] um rei, mas um rei títere, educado na obediência 

completa e passiva à representação nacional".9 

Preocupado e inseguro quanto a sobrevivência de sua autoridade e 

'dignidade' real, D João VI não poderia senão se sentir inclinado a optar pela 

permanência no Brasil, segundo a proposta de Thomaz Antônio, para quem o 

reino americano, uma vez ausente a mais insigne figura da monarquia,  
 
não mais se tornaria a se ligar ao europeu, ao passo que[ Portugal], se 
por acaso levasse o desvario ao ponto de proclamar-se republicano, 
depressa volveria à razão, não só coagido pela Santa Aliança, cuja 
intervenção então se imporia, como principalmente movido  pela receio 
da sua anexação pela Espanha, faltando-lhe a melhor garantia da 
própria independência com o inevitável repúdio pela Inglaterra de uma 
demagogia.10 

 
  Assim, o mais factível às pretensões e anseios de D. João VI  era o 

enraizamento permanente da monarquia em solo americano – ou ao menos, na 

melhor das hipóteses,  durante o tempo em  durasse a 'instabilidade' política na 

fração européia da monarquia. Para sua infelicidade, contudo, os contágios do 

liberalismo e do constitucionalismo portugueses, tornaram quimérico este 

acalento. Primeiro no Pará, depois na Bahia – não por acaso as duas capitanias 

onde era mais forte a influência dos imigrantes lusos – a 'população' se insurgiu 

contra os respectivos administradores ligados à ordem absolutista, proclamando 

sua lealdade às Cortes de Lisboa e à monarquia constitucional. Por fim, sobreveio 

o motim de 26 de fevereiro no Rio de Janeiro11– deflagrado logo após a 

divulgação do movimento subversivo baiano e do decreto real que anunciava a 

separação do regime constitucional nos dois reinos – um engenhoso expediente 

político de D. João para tentar manter uma parte da dignidade absolutista ao 
                                                
9 LIMA, Oliveira. O Movimento de Independência (1822-1825), Rio de Janeiro, Topbooks, 1997. 
10 LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil,  Rio de Janeiro,Topbooks, 1997, pg. 656.  
11 Idem, pag. 667.  
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menos em solo americano. 

  A sublevação carioca de 26 de fevereiro fez precipitar definitivamente à 

consciência do velho monarca o quanto era inútil se postar contra a torrente dos 

recentes acontecimentos políticos. Finda a última esperança representada por um 

Brasil totalmente leal à sua autoridade, não restava ao velho monarca senão 

digerir o constitucionalismo. Era o fim do idílio tropical do velho monarca. Diante 

disso, só se lhe restava momentaneamente contornar as dificuldades políticas e 

retornar o mais rápido possível a Portugal.  

 O Decreto que comunicava aos brasileiros sua decisão de regressar à 

Europa foi publicado em 7 de março, fazendo com que desde então atingissem 

 
o clímax os debates entre as forças que eram favoráveis e aquelas que 
eram contrárias à sua exceção. Daí uma série de atritos entre os 
defensores do retorno e aqueles que se batiam pela permanência da 
Corte. Estes últimos, mais atuantes e representando interesses bem 
mais poderosos, expressaram-se com desassombro através de 
memórias e pasquins, procurando demonstrar não só as vantagens, mas 
a própria  necessidade de se garantir a permanência da Corte no Brasil. 
Em tal sentido, várias representações foram encaminhadas ao monarca, 
inclusive uma do Senado da Câmara”.12  

 

 D. João tantas vezes sabiamente irresoluto já não aparentava então ter 

qualquer titubeio em relação a esta questão outrora para ele tão melindrosa e 

desagradável. O novo ministério, constituído em fevereiro, conseguira enfim 

convencê-lo de que “o mais sensato seria acompanhar de perto a reforma 

constitucional, [por] haver o perigo concomitante de dar-se o cisma da monarquia: 

mais fácil entendiam os do governo, de evitar-se, estando o soberano na antiga 

sede da sua autoridade e permanecendo o príncipe [D. Pedro] como penhor da 

dinastia"13 e, também, presumivelmente, como penhor da integridade do Reino 

Unido. 

 Embora, em linhas gerais, no Brasil, fossem as insurreições, os motins e as 

agitações decorrentes da Revolução do Porto e do Movimento Constitucionalista 

Português desprovido de excessos ou rompantes de violência, nem por isso 

                                                
12 FALCÓN, Francisco e MATTOS, Ilmar. Dimensões 1822. Org. MOTA, Carlos Guilherme. São Paulo, 

Perspectiva, 1972, pg. 294. 

 
13 Idem, pag. 294. 
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deixava a atmosfera política e ideológica de estar carregadas de tensa 

expectativa e apreensões. Na burocracia civil e militar, quase sempre de origem 

portuguesa, entre a aristocracia nativa, entre os profissionais liberais, e até a 

mesmo entre as camadas mais baixas da população, em todo o Brasil, mas 

particularmente entre os fluminenses, se vivia então já o clima de permanente 

embate, opondo-se, defendendo-se, e, sobretudo, acusando-se, as facções 

nacionais, sociais e políticas: ora portugueses contra os autóctones, ora liberais 

juramentados contra empedernidos absolutistas, ora o governo contra democratas 

e republicanos. 

 Foi um daqueles processos dialéticos que ao invés de uma síntese 

hegeliana, gerou uma tensão crescente e irresistível, que por fim culminou no 

famoso incidente da Praça do Comércio, na memorável noite de 21 para 22 de 

abril. O episódio, que findou tragicamente com o saldo de um morto e inúmeros 

feridos, teve por causa imediata e primordial as exaltadas exigências de 

constitucionalistas brasileiros e portugueses: os primeiros, infiltrados entre a 

massa autóctone exigindo a adoção da Constituição liberal sancionada pelas 

cortes espanholas; os segundos, liderados pelo Bacharel padre Mancanboa e 

pelo jovem Luís Duprat, opondo-se  à partida de D. João VI e a exigindo a criação 

de uma Junta fluminense conforme as estabelecidas no Grão-Pará e na Bahia. 

 Rapidamente foram se sucedendo os debates, os clamores e as 

exigências.  A massa aglomerada, excitada por alguns hábeis e inteligentes  

agitadores adquiria visivelmente uma exaltação revolucionária. "Durante quase 

toda a noite as deputações iam e vinham de São Cristóvão, levando novas 

reivindicações e de lá voltando com a anuência do monarca timorato"  14. Face ao 

ambiente político insurgente, D. Pedro ordenou que se executasse uma rápida e 

eficiente repressão, desfechada já em plena madrugada, contra os que ainda se 

encontravam no edifício da Assembléia.  

 Pouco depois, o governo declarou nulas todas as concessões feitas aos 

“revolucionários", dando início a uma devassa para averiguar as culpas, iniciando-

se assim a prisão de numerosos envolvidos.  

 Em face da brutal repressão, que resultou, como dito, em um óbito e 

                                                
14 Idem, pag. 296 
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grande número de feridos, alguns cariocas, dotados tanto de humor negro quanto 

de sagaz ironia, acharam  por bem fixar na bela fachada da Assembléia a 

inscrição que dizia: "Açougue dos Bragança".15  

 
1.3  Sessão Goiás  

Desde que as primeiras notícias da Revolução do Porto chegaram ao 

Brasil, um clima denso e pesado de apreensão e expectativa começou a pairar 

sobre aqueles homens que pertenciam às esferas mais altas do stabilishment 

administrativo. Eram homens que, de diversas maneiras, pertenciam aos quadros 

do regime absolutista, e que a ele deviam as graças de grande parte do seu 

status, de suas riquezas e do poder que possuíam. Uma Revolução que se 

voltasse contra o absolutismo ou mesmo contra o regime monárquico não deixava 

de voltar-se, também, mesmo que indiretamente, contra esses homens que se 

acreditavam portadores de 'estirpe' e 'dignidade', ainda que muitas vezes 

desprovidas de título nobiliárquico. 

 Mas a palavra 'Revolução' não apenas encerrava a angústia de alguns 

seres aferrados a seus antigos privilégios e 'dignidades'. Ela encerrava mais ainda 

o medo quanto às conseqüências de uma ruptura institucional. Isso, antes de 

qualquer coisa, significava recear as agitações, os motins, e as ameaças das 

grandes conflagrações, como aquelas vividas durante os anos conturbados da 

Revolução Francesa e do Período Napoleônico. Era o medo que o Brasil viesse a 

sofrer o contágio da agitação política e do frenesi revolucionário e a instabilidade 

política, social e econômica vivenciada pela Europa nas primeiras duas décadas 

do século XIX.  

 Mas a despeito da "reação" catalisada pelas monarquias absolutistas, pela 

nobreza e pela burguesia conservadora, muitos fatos e indícios no continente 

europeu demonstravam bem o quanto a chama liberal podia ainda arder nessa 

Europa pós-napoleônica profundamente marcada pela ideologia propagada pelo 

Congresso de Viena. Já a emancipação das antigas colônias espanholas, 

lideradas por homens que se diziam republicanos e liberais, mostrava o quanto a 

ameaça do 'contágio' político poderia ser tanto americana quanto européia. A 

                                                
15 Idem, pag. 296 
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revolução Pernambucana demonstrou isso muito bem.  

 Politicamente, pelas efervescências de todas as nuances ideológicas e 

políticas, não era de todo improvável que, de um instante para outro, se 

irrompesse um conflito, uma guerra, que levasse a algum tipo de carnificina, ou 

metaforicamente, a 'açougues humanos' muito piores do que aqueles atribuídos à 

dinastia dos Bragança por ocasião do incidente da Praça do Comércio.  

 Era, portanto, sempre que possível e oportuno, conclamar a população 

para o valor, a importância e a necessidade da continuidade, da permanência e 

da tradição, face às incertas e perigosas aventuras políticas rondantes em 

Portugal e no Brasil. 

 Manuel Inácio de Sampaio, à época capitão-general de Goiás, como um 

leal funcionário da dinastia de Bragança, a quem certamente estava ligado parte 

de sua distinção, riqueza e prestígio, não poderia senão convenientemente 

lembrar e ressaltar aos goianos  por ocasião do nascimento do 'príncipe' herdeiro 

que:  

 
"A nação Portuguesa, que por espaço se 7 séculos tem com particular 
especialidade sido constante protegida pela Divina Providência, acaba 
agora de receber da Mão Omnipotente, que rege os destinos do 
Universo, a especial graça da continuação da sucessão na Augusta 
Dinastia de Bragança, de que he inseparável a felicidade  do Reino 
Unido de Portugal, do Brasil e Algarves(...)16 

 
 Em termos objetivos e pragmáticos, como podemos conceber esta 

felicidade de que fala Manuel Inácio Sampaio? Seria ela, a felicidade, 

primordialmente uma resultante das qualidades morais e da eficiência burocrática 

da administração joanina, expressando assim o texto do capitão-general uma 

suave forma de bajulação e elogio para com seu empregador público? Ou acaso 

o termo felicidade, concebido a partir de uma idéia subconsciente do redator, 

estaria se referindo menos a esta hipotética e dedutiva qualidade administrativa 

do que ao substantivo Reino Unido, que compunha então parte da nomenclatura 

oficial da monarquia luso-brasileira? Ora, esta dúvida ou incerteza logo se desfaz 

quando se inverte a afirmativa de Sampaio ao se substituir o adjetivo felicidade 

pela sua antônima tristeza. Refeita desse modo a questão poder-se-ia perguntar 

então o que viria a ser não a felicidade de um Reino Unido, mas sua tristeza ou 
                                                
16 Livro Manuscrito 085, ofício sem número datado de 28 de maio de 1821, pg. 9. 
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infelicidade. A resposta não deixa de surpreender pela sua obviedade: um Reino 

Desunido, ou um Império carente de coesão e unidade causada pelas disputas e 

rivalidades entre suas grandes frações.17 

 O mais interessante, contudo, é como este pequeno excerto de um 

governador de uma capitania periférica pode antever, ainda que talvez 

inconscientemente, a questão nevrálgica posta em relevância pelas Cortes de 

Lisboa, a questão nacional ou étnica, ou  precisamente, a relação entre as 

facções lusa e brasileira do Reino Unido. Ora, em sua essência, a constituição e a 

construção desse Reino Unido foi um projeto da monarquia joanina. Aliás, um 

projeto que não deixava de ser revolucionário se se pensar a dinâmica 

normativa18 que à época em geral se estabelecia e se impunha entre a fração 

européia e a fração americana de um Reino ou Império do velho Mundo.  

 Em termos políticos e administrativos, portanto, a ousadia de D. João VI, 

estilhaçando por completo o já delicado vaso do pacto colonial e demonstrando 

sem constrangimento a afeição e preferência pela sua possessão americana, 

lançava as bases sólidas de uma duradoura monarquia dual, na verdade de um 

sólido Império, com possessões na Europa, na América, na Ásia e nas bordas da 

Oceania.  

 Isso era diametralmente o oposto da práxis habitual das monarquias 

européias, que a esta época jamais poderiam conceber a existência de uma 

parceria como a luso-brasileira orquestrada pela dinastia dos Bragança. É claro 

que politicamente essa parceria impunha ainda o nítido predomínio dos elementos 

português sobre o aparelho estatal do Reino Unido. O próprio Manuel Inácio de 

Sampaio é exemplo inconteste desse fato. Todavia, semelhante constatação não 

deve ser utilizada como uma objeção à seriedade com que D. João encarava a 

projeto de uma monarquia dual. Em longo prazo, para a dinastia de Bragança, 

não havia uma razão qualquer para se fazer acepção entre brasileiros e 

portugueses, sobretudo em um Império que pretendia se tornar uma interseção de 

forças entre o universo americano e europeu. Conquanto fosse preferencialmente 

                                                
17 Aqui a palavra Império possui aquela conotação clássica de posse sobre um vasto domínio colonial.  Aliás 

o dicionário Aurélio cita este implicação da termo, definindo Império como sendo um "estado muito 

importante ou muito vasto, em geral de caráter compósito." 
18 Refiro-me, em particular, à dinâmica do pacto colonial. 
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caucásico, pouco importaria a origem do súdito, fosse ele, é claro, um súdito leal.  

 Entretanto, o projeto dinástico não pode ser levado avante, porque o seu 

elemento angular, a monarquia dual do qual dependia a felicidade, ou seja, a 

existência do Reino Unido, foi obrigada a ceder às mesquinharias do 

nacionalismo português, em larga extensão travestida de liberalismo 

constitucional, os desígnios ordenadores do Estado, particularmente aqueles que 

deveriam definir as relações luso-brasileiras. Afinal de contas, foi o fascínio e o 

empedernido orgulho nacional de um velho passado metropolitano de grandeza, 

glória e prosperidade "que levaram as Cortes [portuguesas instaladas após a 

Revolução do Porto] ... a demonstrar nas suas relações com o Brasil [ a] falta 

absoluta de tino e de precisão."19 

 

1.4 Tristezas do Reino Unido  

 
Ao que acresce ao estado de intriga, em que V. Ex sabe que acha a 
Cidade de Goiás, não convem ao Superidentendente, nem ao Seviço, 
que (...) volte a Goiás, podendo elle ficar nessa Corte [como] addido ao 
Estado Maior do Exército, ou na mesma patente de Tenente Coronel, 
como tem pedido em vários requerimentos, ou na de coronel de 
cavalaria, como agora pede.20 

 
 O tenente-coronel de que fala o governador Freire de Castilho (1814-1820) 

nesse Ofício dirigido ao Ministério da Guerra é um certo Ezequiel Rebello 

d’Andrade. Tão obscura quanto a figura desse militar é a razão para "o estado de 

intriga" ao qual se refere Castilho. Menos obscuro, contudo, é a clara inferência, 

dedutível das entrelinhas do ofício, sobre a existência de um universo de "ação 

política" subterrânea na administração capaz não só de produzir a 'intriga', como 

também o afastamento de um militar de alto escalão.  

 Este é um dos exemplos reveladores de que é antes falsa do que 

verdadeira a antiquada idéia de que em uma capitania periférica como de Goiás 

era receosa e obediente a sua  elite nativa, ainda que fosse a contragosto a sua 

obediência e receio. E isso a despeito da presença impositiva, coerciva e toda 

poderosa do capitão-general – alguém que em tese era o sumo representante de 

um monarca absolutista.  

                                                
19 LIMA, Oliveira. O Movimento de Independência (1822-1825), São Paulo, Melhoramentos, 1972.  
20 Livro Manuscrito 078, pg 2, ofício datado de 8 de maio de 1820.  
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 Na verdade, o ideal e a conveniência dos governadores, era, sempre que 

possível, manter e alimentar um relacionamento amistoso com a elite local e seu 

intrincado jogo político, geralmente expresso naquelas esferas onde o poder civil 

e militar estava reservado aos potentados locais – particularmente as câmaras 

municipais. 

 Mas as premissas desse "relacionamento amistoso" geralmente eram 

efetivadas às custas da racionalidade do aparelho estatal. Isso invariavelmente 

significava ceder cargos, distribuir benefícios ou fazer vistas grossas à 

promiscuidade entre o universo público e privado. 

 Manuel Inácio de Sampaio desde sua posse como capitão general de 

Goiás,21 mostrou-se pouco disposto a fazer a cômoda política de um 

"relacionamento amistoso". Poucas semanas depois de assentado no cargo, 

enviou um ofício à Corte, expondo as causas da progressiva decadência dos 

rendimentos da casa da Fazenda da Cidade de Goiás. Nesse extenso 

documento, acusava "os funcionário da Fazenda de(...) [ adulterarem] o ouro, 

acrescentando esmeril [em pó] durante o processo de quintagem]”, 22fazendo 

assim com que o mineiro recebesse um  ouro adulterado e, portanto, de menor 

valor. No concernente ainda ao erário público, o mesmo Sampaio, em um ofício 

anterior, datado de 23 de novembro de 1820, relacionava ainda como causa 

dessa decadência a inépcia e a decrepitude do Ouvidor Antônio Álvares Marques 

da Costa e Silva, "que, por omissão, causava sério prejuízos à Junta da Fazenda, 

embaraços à criação da Junta do Desembargo do Paço”, e isso sem contar "o 

descaso em que deixava a própria Justiça".23 

 Fosse alguns anos antes, estando Sampaio devidamente respaldado pela 

autoridade de uma monarquia absoluta, pouco teria ele a temer quanto às 

conseqüências de suas determinações administrativas ou quanto às intrigas 

políticas da elite autóctone. Mas os tempos eram outros.  

 Era, por assim dizer, tempos diacrônicos. Primeiro, o tempo das incertezas 

e das angústias de uma monarquia absolutista insegura, desde a Revolução 

Pernambucana, de sua estabilidade; e, simultaneamente, o tempo das dúvidas 
                                                
21 Manuel Inácio de Sampaio tomou posse em 4 de outubro de 1820.  
22 Livro Manuscrito 081, ofício datado de 7 de novembro de 1820, pg. 7 e 6. 
23 LACERDA, Regina. A Independência em Goiás, Oriente, Goiânia, 1972, pg. 17. 
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profundas quanto ao destino político do Brasil, que margeava a fronteira de uma 

América espanhola epiléptica, convulsionada politicamente por ideais nativistas, 

republicanos, liberais e caudilhescos. Exatamente por causa disso, a 

preocupação à época de D. João e sua Corte não se voltava primordialmente à 

fração européia da monarquia, mas para sua fração americana, onde gestores do 

Estado como Sampaio deveriam trabalhar ativamente para detectar e combater 

os possíveis contágios político e ideológicos provenientes das possessões 

espanholas. 

 Obviamente não interessava a Sampaio – levando-se na devida conta de 

que era ele uma ramificação do troco do Estado absolutista português – uma 

alteração nas bases dos fundamentos políticos do Estado, sobretudo por que sua 

liberdade, sua independência ou mesmo seu desdém face à elite goiana dependia 

da manutenção do status quo político. Mas estaria seguro Sampaio por ocasião 

de seus primeiros meses de Governo da sobrevivência do regime que ele tão bem 

representava? A resposta é indubitavelmente afirmativa – sim, ele estava 

confiante. E na raiz dessa confiança estava certamente a longa experiência 

oriunda de sua vivência (e sobrevivência) junto ao aparelho estatal português. 

Dupla experiência, aliás: primeiro, a experiência política advinda de sua 

‘dignidade’ de administrador e, em seguida, a experiência de observador político, 

decorrente e inseparável dessa mesma ‘dignidade’.24  

 Por causa disso, como a muitos outros burocratas portugueses residentes 

no Brasil, Sampaio não podia deixar de compreender o quanto ainda eram débeis 

e quiméricos,  na consciência política brasileira, as ideologias liberais e 

republicanas. Além disso, sabia perfeitamente que o aparelho repressivo do 

Estado estava atento e vigilante, sobretudo após a Revolução Pernambucana de 

1817. Era algo de que Sampaio tinha o mais perfeito conhecimento, como muito 

bem o demonstra seu ofício de 18 de abril de 1821, onde ele se declarava  

 
na inteligencia de dever dar annualmente a V. Ex [Conde de Caula] 
huma informação secreta do caracter, inteligencia, e conduta25 de todos 

                                                
24 Refiro-me aqui ao fato de que de que ao se encontrar no cume da pirâmide administrativa tinha Inácio  

Sampaio o privilégio e a rara oportunidade de compreender melhor a dinâmica social  e os movimentos mais 

amplos da política graças a visibilidade fornecida pela sua elevada ocupação burocrática. 
25 Grifo e itálicos meus. É importante se ter em mente que, no contexto desse ofício, semelhante possuem 
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os Ministros, e mais Officiais de Justiça e Fazenda desta Capitania, 
inclusive Thezoureiros e Escrivões assim com também de Officiais de 
Ordenança, assim com também Comandantes dos Districtos e Diretores 
de Indios, a cuja Real Determinação [farei] logo que tenha adquirido 
sufficiente conhecimento para que não receie faltar a verdade, o he 
bastante dificil e moroso em hua Capitania extensa como esta de 
Goiás.26 

 
 
1.6 A ameaça vinha do outro front  

 
 O ofício acima transcrito se refere a uma "Determinação Real" datada de 

28 de setembro de 1820, ou seja, pelo menos uma semana e meia antes da 

chegada ao Rio de Janeiro dos informes alarmantes da Revolução do Porto. 

Portanto, o ofício não foi uma contingência do movimento revolucionário 

português. Foi, sim, uma contingência da apreensão da Corte em relação a 

perturbações possíveis na estabilidade política no Brasil, sede da monarquia, e, 

naturalmente, fonte primeva da atenção do Estado Real. Afinal de contas, até 

então o velho monarca tinha por muito remoto a eclosão de um processo 

revolucionário na antiga metrópole, embora estivesse D. João a par do 

descontentamento causado pela permanência da Corte no Rio de Janeiro e fosse 

sobre isso reiteradamente alertado por alguns membros de seu ministério. De 

certo, ele estava por demais confiante na capacidade do administrador militar 

inglês Beresford, no conservantismo português e na reação política 

desencadeada pela Santa Aliança para desconfiar que alguma 'anomalia política' 

pudesse ser deflagrada em Portugal.  

 Não deixou, portanto, de ser uma aterradora surpresa ao soberano os 

informes angustiantes dos recentes acontecimentos portugueses. O embaixador 

francês Maler, em nota ao seu superior em Paris, registrou o abatimento e ar 

pesaroso que envolvia por estas semanas o monarca português, totalmente 

prostrado face o desenrolar político e social da Revolução do Porto.27 

 Em Goiás não foi possível encontrar uma referência sobre o estado de 

ânimo de Capital-General Inácio de Sampaio. É bastante plausível, contudo, que 

ele estivesse apreensivo com as notícias que, aos poucos, principiavam a chegar 
                                                                                                                                              
tanto implicações morais quanto políticas.  
26 Livro Manuscrito 081, ofício datado de 18 de abril de 1821, pg. 36 e 37. 
27 LIMA. Oliveira. D. João VI no Brasil, Topbook, Rio de Janeiro, 1997.  



 26 

da Corte e das capitanias do Grão-Pará e da Bahia. Não é ainda indevido 

conjecturar que ele se encontrasse preocupado com a sua própria  sobrevivência 

política, particularmente em vistas do clamor que em muitas capitanias se 

levantava contra os  governadores e capitães-generais,28 símbolos e signos da 

velha ordem absolutista portuguesa. 

 Fosse pelo instinto agudo de sua sobrevivência política ou pela conclusão  

bastante lógica e racional de que ele não poderia sequer erguer o mais leve 

murmúrio, na torrente e no ímpeto dos acontecimentos, contra a revolução em 

andamento, aderiu o sensato Sampaio, com sinceridade cuidadosamente 

simulada, às Cortes de Lisboa, o que não deixa de ser um tanto irônico a um 

homem que pouco meses antes se predispunha a ser um eficiente alcagüeta em 

favor de um Estado Absolutista. 

 O documento que melhor registra a miraculosa conversão de Inácio 

Sampaio é uma proclamação pública datada de 25 de abril de 1821. Nela, o 

capitão general proclama que com as Cortes e a instauração da Assembléia 

Constituinte chegava enfim: 

 
o esperado momento da regeneração da monarquia portuguesa, e da 
[conseqüente] prosperidade do Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves! [Por que] El-Rei Nosso Senhor dignou-se, para ventura nossa, 
de felicitar e jurar no dia 26 de fevereiro  próximo passado a constituição 
que fizerem as Côrtes atualmente reunidas em Lisboa, para os quais são 
também convocados deputados desse Reino do Brasil. Não se podem 
calcular as vantagens que uma tão nobre resolução devem resultar aos 
portugueses de um e outro hemisfério.[...]29  

 
 E arrematava, em um tímido gesto de gratidão, lealdade e  reclame à 

monarquia instável e assustada, embora, mui oportunamente (e certamente não 

ao acaso) ressaltando as qualidades e  o caráter pressuroso da administração 

pública campeada por si próprio. Sem dúvida, uma justa e apropriada ocasião 

para lembrar aos goianos o quanto era justificável o seu emprego e o seu salário: 

 
Goianos! O primeiro e principal golpe da nossa felicidade foi  dado pelo 
grande D. João VI nosso amado soberano  e por seu invicto filho o 
príncipe real do Reino Unido; não os malogreis: cumpre da nossa parte 
proceder com toda a madureza, circunspecção e prudência nas eleições 
à que deveis proceder para a escolha do vossos representantes nas 

                                                
28 Manuel Inácio de Sampaio ocupava ambos os cargos.  
29 ALENCASTRE, José Martins Pereira de. Anais da Província de Goiás, Sudeco, 1979, pg, 350. 
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Côrtes, evitando-se  quaisquer distúrbio: cumpre ter confiança na 
decisão das Cortês, que melhorão consideravelmente as vossas 
circunstâncias: cumpre enfim que os atuais empregados públicos da 
Capitania vos continuem  a merecer o conceito  que nesses últimos 
tempos vos têm devido pelas ativas providências dadas em vosso, como 
não podereis ignorar. Com estas cautelas, bem próprias do vosso 
caracter, vereis dentro de mui breve tempo prosperar a Capitania em 
mineração, agricultura e comércio, de maneira que até a vós mesmo 
seguirá espanto e admiração. Viva a nossa religião! Viva El-rei nosso 
Senhor, o invicto Príncipe Real do Reino Unido e toda a Augusta casa de 
Bragança! Vivam as Côrtes de Lisboa e a Constituição.30  

 
 

1.7. A luta pelo poder 

 
 Sampaio tinha toda razão em recear pela sua sobrevivência política em 

Goiás. Era um burocrata que havia desdenhado ou se indisposto com a uma 

seção importante da elite autóctone. Era, além disso, um burocrata ligado à velha 

ordem em declínio, o que fornecia a seus adversários políticos um adequado 

pretexto e uma excelente oportunidade para alija-lo de seu cargo de governador, 

exatamente como já então havia ocorrido em muitas capitanias do Brasil. 

 Mas na história a luta pelo poder raramente é sinceramente explicitada. Os 

que participam desse tipo de guerra preferem, geralmente, dizer que estão em 

luta por uma idéia, por um ideal ou por um tipo de projeto político. Em Goiás, 

inicialmente, a luta pelo poder entre a elite local e o capitão-general assumiu os 

contornos ou as roupagens convenientes (e talvez até razoavelmente sincera) de 

uma luta patriótica.  

 O fato é que estando convencido do colapso do governo absoluto que 

respaldava a autoridade de Inácio Sampaio, um seleto grupo de clérigos e 

militares principiou a tramar contra a autoridade do governador-general. Eram os 

padres Luís Bartolomeu Marques, José Cardoso de Mendonça e Lucas Freire de 

Andrade, e os Capitães Felipe Antônio Cardoso e Francisco Xavier de Barros, aos 

quais se agregava o soldado Felizardo Nazaré.  

A princípio, se limitou a ação desse pequeno grupo a reuniões secretas e a 

afixação de proclamações violentas de caráter pretensamente 'antilusitano' em 

vários pontos da Cidade de Goiás. É mais do que provável de que tais 

proclamações significassem menos a manifestação do germe de uma genuína 

                                                
30 Idem, pg. 350.  
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índole patriótico brasileiro do que uma forte exposição do ressentimento e ciúme 

contra o governador e capitão-general  português  Inácio de Sampaio. 

 Em cidade pequena como era então a capital goiana, dificilmente se 

poderia  manter incógnitos os responsáveis pelas proclamações incendiárias. 

Inquieto com a indesejável ação política do grupo, Inácio Sampaio mandou vir à 

sua presença o principal ideólogo do grupo, Padre Marques, e o repreendeu 

publicamente. Este sacerdote, porém, longe de cessar a sua ação política 

subversiva, animou-a com ímpeto redobrado.31  

 Parecia então já oportuno aos 'subversivos' a deflagração de uma ação 

política radical: um golpe visando a deposição de Inácio Sampaio e o 

estabelecimento de uma Junta Provisória liderada, evidentemente, pelos próprios 

próceres da insurreição. Pelo acordado, o golpe seria desfechado a 14 de agosto 

e envolveria a sublevação de parte das tropas acantonadas na Cidade de Goiás, 

que deveriam ser habilmente manobradas pelos capitães Felipe Antônio Cardoso 

e Xavier de Barros.  

 Sampaio, informado pela inconfidência de uma prostituta "poucos 

momentos antes da hora aprazada para seu desfecho, conseguiu conjurar o 

movimento, mandando proceder [imediatamente] a prisão do Capitão Felipe 

Antônio Cardoso e [do soldado Felizardo] Nazaré."32  

 A ação rápida e decisiva de Inácio Sampaio e do chefe da força pública, 

seu aliado, tenente-coronel Luis da Costa de Freire de Freitas, coibiu, desarticulou 

e amedrontou momentaneamente o ímpeto dos insurgentes. Logo depois, 

previdentemente, tomou o cuidado de fazer uma longa proclamação pública, 

alertando os goianos que em função da nova ordem política era natural que 

viesse a administração pública sofrer algumas alterações, e que ao povo caberia 

apenas:  

 
dimanar da sabedoria da cortes, [pois]a nenhum outro cidadão, ou 
corporações de cidadãos...[tocaria] fazer tais alterações, cujo 
procedimento, além de tumultuário e destrutivo da ordem social, até  
seria anti-constitucional (...)33 

 

                                                
31ALENCASTRE, José Martins Pereira de. Anais da Província de Goiás, Goiás, Sudeco, 1979.  
32 LACERDA, Regina. A Independência em Goiás, Goiânia, Oriente, 1972, pg. 22.  
33 ALENCASTRE, José Martins Pereira de. Op. cit. pg. 354  
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 E admoestava contra o abuso da palavra da Constituição que ‘os 

malévolos’ pretendiam fazer, solicitando aos goianos para que se acautelassem: 

 
"contra as suas sugestões, não lhes dando ouvido, e acreditando  
unicamente  o que vos aconselhar quem há dez meses trabalha só para 
melhorar(...)[as] circunstâncias [dos goianos], como vós reconheceis, 
quem sempre vos tratou com tanto respeito, com franqueza e com 
sinceridade, quem vos ama cordialmente, e a quem tantas provas tendes 
dado de perfeita adesão, [e] se esta for a linha de vosso procedimento 
logo gozareis em sossego dos incalculáveis bens da santa constituição, 
de quem especialmente depende a vossa prosperidade e a de todo 
Reino Unido. Viva a nossa santa religião! Vivam as cortes extraordinárias  
da nação atualmente reunidas em Lisboa! Viva a liberal constituição que 
estão organizando! Viva o sr.[!!!] D. João VI, nosso amado soberano! 
Viva o ínclito príncipe real do Reino Unido, atualmente regente desse 
Brasil! Vivam os bons e honrados goianos! Desapareçam de entre nós 
os malévolos, fatores de desordem e tumulto, inimigos do sossego, e da 
felicidade dos bons goianos! Goiás, 15 de agosto de 1821."34 

 

1.8. O poder insustentável 

 
 Iludido ou convencido do poder de sua persuasão política, Inácio Sampaio 

ainda parecia acreditar que a cômoda e conveniente adesão às Cortes bastaria 

para legitimar a sua manutenção no cargo de capitão-general. Mas a realidade 

era que dificilmente conseguiria ele resistir à vontade e a ambição da elite goiana 

agora que o exemplo das Juntas Provisórias implantadas já em quase todas as 

capitanias indicava o sinal verde para tomada do poder pelos potentados locais. 

 Tanto isso é verdade que bastou quatro dias após a tentativa do golpe, o 

conhecimento do decreto das Corte de 18 de abril que "autorizava o povo a 

instalar governos provisórios nos locais cujos governantes se recusassem ao 

conhecimento da autoridade parlamentar",35 para que se recrudescesse a 

oposição a Sampaio. Ora, o decreto não se aplicava ao capitão-general Sampaio 

que, prudente, havia jurado a mais prístina lealdade às Cortes e à Constituição. 

Mas "distorcendo seus adversários o sentido do decreto,(...) [reiniciaram] os 

comícios, as reuniões clandestinas e os pasquins e as proclamações públicas 

voltaram a amanhecer nos muros."36 O capitão-general, por sua vez, tentava " 

                                                
 
34 ALENCASTRE,  José Martins Pereira de. Op. cit. pg. 354  
35 Idem, pg.364 
36MOREYRA, Sérgio Paulo, in O Processo de Independência em Goiás, in, Dimensões, org. MOTA, Carlos 
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convencer o povo de que o texto era aplicável [apenas] aos que resistissem às 

ordens das Cortes, o que não ocorrera em Goiás, onde [inclusive] os deputados já 

haviam sido eleitos":37 
 
Honrados Goianos! Segunda vez pretenderam os malévolos inimigos do 
sossego e da ordem pública alucinar-vos e conduzir-vos ao maior dos 
precipícios a que imediatamente se seguirá a vossa total ruína. 
Presentemente é com uma sinistra e aleivosa interpretação do decreto 
das Cortes de 18 de abril que eles querem colocar seus desordenados 
intentos. O mencionado decreto nos quatro primeiros parágrafos 
estabeleceu os meios que se devem agir para regeneração política do 
Reino Unido, a saber: a perfeita adesão às Cortes de Lisboa, juramento 
à Constituição(...) e eleição dos deputados que nas mesmas Cortes 
devem representar cada uma das Capitanias do Brasil sendo feita 
segundo os métodos das instruções dadas pelo governo provisório de 
Portugal em 22 de novembro do ano passado, que são as mesmas que 
S.M. mandou observar no Reino Unido do Brasil por seu real decreto de 
7 de março. [Portanto] tudo [quanto se refere às determinações das 
Cortes] se acha cumprido nesta Capitania, e tudo se fez com melhor 
celeridade talvez do que em nenhuma outra do Brasil à vista das 
circunstâncias locais.38 

 
 Entretanto, não bastava a Sampaio o esforço de consolidar internamente o 

seu poder. Era preciso também consolida-lo externamente. Isso foi feito em um 

ofício cuidadosamente redigido, enviado ao Ministro dos Negócios Exteriores da 

Guerra, Carlos Frederico de Caula. Nele, Inácio Sampaio recorreu ao 

estratagema de denegrir ostensivamente seu maior adversário, o padre Marques, 

enquanto, ao mesmo tempo, tecia nas entrelinhas  sutilmente um quase 

insuspeito auto-elogio: 

 
No princípio de junho, poucos dias antes que se principiassem nesta 
Capitania as Juntas Eleitorais das Freguesias, apareceram em várias 
esquinas desta cidade proclamações idênticas a que a presença de V. 
Ex, nas quais procurava a dissenção entre Europeus e Brasileiros. Não 
mandei proceder a devassa por isso que a experiência mostra que de 
tais devassas só seguem inimizades, e jamais o conhecimento legal e 
jurídico da verdade. Como, porém em terra pequena tudo se sabe, além 
do concurso de ser reconhecido o estilo de muitas e outras 
circunstâncias, ninguém hesitou que o autor era Pe. Luiz Bartolomeu 
Marques; tanto mais por haver naquela época andando de porta em 
porta persuadindo as mesmas idéias conteúdas [sic] na proclamação e 
acrescentando que ninguém poderia ser nomeado comissário e menos 
eleitor sem ser natural de Goiás. Este padre, serviu aqui no tempo de 
meu antecessor de Secretário do Governo e por intervenção do mesmo 
meu antecessor alcançou o Hábito da ordem de Cristo, o lugar de 

                                                                                                                                              
Guilherme, São Paulo, Perspectiva, 1972, pg,260. 
37 Idem, pg. 260.  
38 ALENCASTRE, José. Op. cit., pg. 355  
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Comissário Subdelegado da Bula da Santa Cruzada e o de procurador 
interino da Real Coroa, servindo, como tal, de membro da Junta da 
Fazenda por estar vago o lugar de juiz de fora desta cidade. Em razão 
de todos estes empregos e mais que tudo pela ascendência que tinha 
sobre meu antecessor, formou aqui um grande partido, sendo maior o 
terror que incutia nos povos. Prevendo eu os inconvenientes que se 
poderiam seguir com a repetição de tais proclamações, chamei em 
particular o Pe. Luiz Bartolomeu e o corrigi, advertindo-o de seu 
deveres.[...] Desde então principiei a observar alguns novos 
procedimentos do mencionando Padre[...]. Ocorreu, porém, um incidente 
que os determinou a dar o golpe na noite do dia 14 para o dia 15 do 
corrente e foi que havendo o governador desta Prelazia sido escolhido 
para deputado da desta Capitania nas Cortes de Lisboa e devendo 
nomear quem em seu lugar ocupasse o dito emprego, se persuadiu o 
mencionado Pe. Luiz Bartolomeu que este lugar lhe pertencia, tendo 
iguais ideias todos os clérigos; e espalhou-se no dia 13 a falsíssima e 
aleivosa notícia  de que se achava um vigário nomeado da comarca de 
S. João das Duas Barras, o qual, com efeito, não poderia ocupar tal 
emprego acrescentando-se com igual aleivosia, que eu apreciava esta 
nomeação e que até o dito clérigo já vinha a caminho, decidiu então o 
Pe. Luiz Bartolomeu e mais clérigos seus adeptos que o meio de obstar 
a verificação desta nomeação era a instalação de um Governo 
Provisório; e assentou-se no dia 14 às 9 horas, [se assaltaria o] Quartel 
General[...]. Uma meretriz púbica fez que pelas oito eu fosse avisado 
dessa trama, que dentro de poucos minutos decifrei inteiramente[...]. O 
ouvidor da Comarca tomou as denúncias constantes e havendo-me 
informado que deveriam ser presos o Capitão Felipe Cardoso e o 
soldado Felizardo Nazareth, assim o mandei executar. Os sinceros 
protestos  dos comandantes da Tropa de Linhas e Milicias de Cavalarias 
e Infantarias me fizeram bem compreender quão desarranjado era tal 
plano(...).39  

 
 Fica assim bastante claro ao leitor, segundo as palavras de Sampaio, o 

quanto era dúbio, oportunista, corrupto e ambicioso o caráter do malfadado padre, 

e o quanto ele, Sampaio, magnânimo, se mostrara paciente e compassivo com o 

abominável subversivo. Contudo, de concreto, em termos documentais, Sampaio 

não oferece nenhuma evidência conclusiva das acusações que faz. Porém, isso 

não implica, necessariamente, que o referido padre fosse inocente das acusações 

formuladas pelo capitão-general. Para nós, entretanto, o mais interessante para a 

pesquisa não é tanto a culpa ou inocência do padre Marques, mas as inferências 

e as deduções possíveis da análise textual do ofício de Inácio Sampaio.  

 Nesse sentido, algumas perguntas pertinentes são as chaves para 

desvendar importantes questões insolúveis apenas em um tipo de análise 

simplória ou preliminar. Primeiro, por que Sampaio não se preocupou ao menos 

em apresentar uma evidência sequer das acusações que faz contra Marques? 

Isso não seria tão difícil na sua condição de capitão-general. Bastaria dois ou três 
                                                
39 BRASIL, Americano do Brasil. Pela História de Goiás, Goiânia, Editora UFG, 1980, pg. 79. 
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depoimentos ou alguns documentos públicos para que a incriminação de Sampaio 

parecesse consistente. E numa circunstância dessa pouco importava se fossem 

ou não verdadeiros. Inclusive, esses documentos ou depoimentos transcritos 

bastariam para que se fizesse uma devassa contra o padre – algo que, se bem 

feito, liquidaria definitivamente seu oponente. Mas estranhamente é o próprio 

Sampaio que se opõe terminantemente ao procedimento jurídico e administrativo 

intimidador que é a devassa. O que nos deixa a impressão é que Sampaio não 

tem, de fato, o interesse de comprovar a venalidade do Padre Marques. Será isso 

pela absoluta incapacidade de se forjar uma acusação coerente – falsa ou 

verdadeira?  

 Ora, a verdade é que para Sampaio o interessante não era condenar o 

clérigo, mas simplesmente desqualifica-lo. Se, por hipótese, fosse aberta uma 

devassa e Marques se transformasse em réu de um processo, quase certamente 

se deflagraria uma imprevisível ebulição política na Cidade de Goiás – e isso no 

Brasil já em plena  efervescência liberal Isso, é claro,  seria exatamente o oposto 

das pretensões do capitão-general Sampaio, que era manter a estabilidade e 

governabilidade de Goiás.  

 Além disso, que importância daria o governo de Lisboa ou do Rio de 

Janeiro a uma acusação de sedição e perfídia feita dentro do jogo político de uma 

Capitânia periférica? A essa altura dos acontecimentos o que preocupava, de 

fato, a D. João VI, aos deputados da Corte e ao príncipe Regente era a 

possibilidade de desmembração do Reino provocada  por uma eventual 

Independência do Brasil. E é exatamente, por isso, que nesse ofício Sampaio vai 

ressaltar ao Ministro Carlos Frederico de Caula que a ação dos revoltosos era 

"estabelecer a dissensão entre Europeus e Brasileiros" e provocar a "total  

independência e separação do Reino Unido".38  

 Mas podia ser esta última acusação cabalmente verdadeira? Como 

evidência da firmação que faz, Sampaio se limita a anexar ao ofício dirigido ao 

Ministro Caula algumas "proclamações idênticas", segundo ele, às que foram 

fixadas  em "várias esquinas" da Cidade de Goiás. Mas o que se pode entender 

por ' proclamações idênticas'? Acaso seriam proclamações transcritas e, portanto, 

supostamente similares às originais ou, ao contrário, as proclamações originais? 
                                                
38 Idem.Op.Cit pg. 83. 
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Há uma outra questão importante: a percepção de que o intento dos revoltosos 

era "a total independência e separação do reino unido" é uma dedução exclusiva 

de Sampaio derivada de uma premissa maior constante nas proclamações (falsas 

ou verdadeiras) anexadas ao dito ofício.  

 Ainda que a interpretação dada convenientemente por Sampaio seja 

necessariamente a correta (se fosse este o caso) teríamos que imaginar o 

acontecimento insólito de um grupo de separatistas patriotas, em pleno coração 

do Brasil, estabelecendo um governo revolucionário partidário da emancipação 

nacional em um momento em que ainda o Regente D. Pedro e a maior parte da 

elite nacional se mantinham ainda ( agosto de 1821) resolutos adeptos de uma 

Monarquia dual. Isso seria possível ou ainda meramente factível? Sim, seria, 

conquanto fosse o padre Marques e seus asseclas absolutamente ignorantes da 

repercussão política de semelhante proposição. 

 Em um balanço mais sensato do que o fornecido pelo Capitão-General 

Sampaio, parece antes mais crível supor que Marques e seus companheiros  

fossem antilusitanos ( se de fato o eram) apenas  em função do ressentimento, do 

ciúme e da inveja despertado pela figura do português Inácio Sampaio, e não 

patriotas40 no sentido convencional do termo – como ingenuamente parecem 

acreditar  em graus diversos de intensidade a  folclorista Regina Lacerda e os 

historiadores Paulo Sérgio, José Martins Pereira de Alencastre e Americano do 

Brasil – e isso unicamente pelo crédito excessivo concedido por eles à 

documentação  redigida por Sampaio.  

                                                
40 O termo patriota vincula-se ao radical pátria, do qual é um derivativo.Por definição, o termo é utilizado em 

geral para referi-se ao lugar de nascimento ou origem de uma pessoa ou comunidade, ou seja, ao espaço 

geográfico de uma terra natal. Por causa dessas implicações, o termo pátria determina e nomina a população 

de um espaço geográfico específico. De modo geral, o derivativo patriótico se relaciona ao amor, lealdade ou 

apego de ser social ao seu lugar de nascimento, à sua terra natal e aos  elementos simbólicos dessa sua 

origem. Dentro do contexto da mobilização popular ou étnica, o adjetivo patriótico encarna um tipo de ação 

ou  idéia altruísta  de desprendimento, de renúncia e lealdade a favor dessa terra de origem, dessa 

comunidade primitiva definida primordialmente não pela etnia( como no nacionalismo) mas pelo espaço. 

Mas é claro que uma ação "patriótica" pode, em clara deslealdade às virtudes em geral atribuídas e definidas  

ao termo, ocultar graus diversos de oportunismo, de hipocrisia ou cinismo. Foi pensando nisso que Samuel 

Jhonson, o famoso ensaísta e crítico literário inglês do final do século XVII, declarou que "o patriotismo é o 

último refúgio de um patife". Ver John Lukász, O Hiter da História, Jorge Zahar Editor, São Paulo, 1996.      
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 Porém, nesse contexto, uma maior sensibilidade crítica teve José 

Alencastre41 ao duvidar do informe prestado por Inácio Sampaio ao Ministro Caula 

dando conta de que ciente da nova agitação patrocinada por Padre Marques e 

seus cúmplices cercou  o povo  da Cidade de Goiás o palácio do governo, 

protestando "que enquanto S.M. o Príncipe Regente ou as Cortes não 

mandassem o contrário não admitiria outro governo senão o meu (...) e [que, além 

disso] fossem deitados fora da Capitania os que intentavam estabelecer o 

Governo Provisório"42 

 Para Alencastre "a comédia não poderia ser melhor representada. Manuel 

Inácio saiu ao encontro desse povo sem consciência, e arengou como 

conveniente e melhor entendeu, [até que] então apareceu a idéia, de antemão 

cogitada, de serem banidos da capital os intitulados chefes da revolução. Quem 

não vê por este resultado um plano consertado por Inácio Sampaio e os seus 

amigos?"43 

 Em função desse ‘clamor autêntico’ da ‘população’ indignada, tomou 

Sampaio, segundo suas próprias palavras, "a defesa de cada um [dos 

insurgentes] a fim de minorar o seu infortúnio[?!], [o que] com efeito consegui em 

grande parte, ficando finalmente reduzido a que o soldado felizardo de Nazaréth 

fosse para um destacamento  que eu propus ser o de Lagoa Feia, na estrada da 

Baía; que o capitão Francisco Xavier de Barros fosse comandar o destacamento 

de Santa Maria, na ribeira do Paranã (o que são despachos em lugar de 

castigos[!!!???], que o padre José Cardoso se retirasse para seu benefício[!?] de 

vigário da Aldeia de Formiga e Duro; que o capitão Felipe Antônio Cardoso se 

retirasse para a sua casa no distrito de Arraias, na comarca de S. João de Duas 

Barras; e que o padre Luiz Bartolomeu Marques tão somente obrigado[!!??] a 

retirar-se a 50 léguas desta cidade; quanto ao professor Lucas Freire de Andrade 

nada pude conseguir por ele mesmo dizer que queria sair da Capitania; e foi 

                                                
41 José Alencastre foi Presidente da Província de Goiás no começo da década de 1860. Durante o período em 

que esteve em Goiás escreveu uma série de artigos sobre a história de Goiás para o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Estes foram mais tarde reunidos  em um livro publicado em 1979, sob o título de 

Anais 1863.   
42 BRASIL, Americano. Pela História de Goiás. Goiânia, Editora UFG, 1980. 
43 ALENCASTRE, José Maria Pereira de. Op. cit., pg. 357. 
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igualmente combinado o prazo de oito dias para cada um dos cúmplices sair 

desta cidade"44  

 E assim foi feito: transcorridos os oito dias determinados foram todos os 

envolvido na conjura expulsos das cercanias da Cidade de Goiás –fato que não 

deixava de  ser uma vitória inconteste (conquanto provisória) da astúcia política 

de Sampaio.  No plano "externo", o êxito não foi menor, conseguindo o capitão 

general convencer a Regência das nefastas idéias nativistas e separatistas do 

agrupamento de Marques, embora, curiosamente, pelo crédito atribuído às suas 

próprias palavras, fosse ele, Sampaio, severamente repreendido pelo Príncipe 

Regente por  expulsar os insurgentes da Capital, uma vez que  seria mais 

conveniente manter "os turbulentos debaixo de sua imediata vista e guarda, do 

que manda-los para o Interior, onde vão revoltar os Povos."45 

 

1.9. A Revolta no Norte 

 
 É verdade que a autoridade de Inácio Sampaio conseguira sobreviver à 

agitação dos golpistas de 14 de agosto. Porém, todo o episódio mostrara o quanto 

o velho poder e prestígio de capitão general se achava solapado pelas idéias, 

argumentos e justificativas liberais. As circunstâncias e a exigência da vitória 

política de Sampaio apontavam claramente que a sua sobrevivência política era, 

em verdade, apenas uma sobrevida. 

 Devidamente informados do motim ocorrido na Cidade de Goiás,  

'legitimado' pela crescente implantação de Juntas ou Governos Provisórios nas 

demais províncias, pela insuficiente popularidade de Sampaio e provavelmente  

estimulados por informes dos golpistas 'degredados',  decidiu um grupo de 

potentados do norte goiano tomar em armas a cidade de Cavalcante e de ali 

instaurar um governo provisório.  

 A chefia desses insurgentes, pelo plano inicial, deveria caber ao vigário de 

                                                
44 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 83. 
45 Livro Mnauscrito 082, página 32. Portaria recomendando não mandar os turbulentos para o Interior da 

Província, e acusando serem dadas as intenções pededidas em Portaria desta data. Palacio do Rio de Janeiro,  

16 de novembro de 1821.  
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Cavalcante, mas como fosse ele carente de instinto de liderança, acabou por deixar as 

rédeas do movimento ao todo-poderoso ouvidor da Comarca de S. João de Duas 

Barras, Joaquim Theotônio Segurado. 

 O sucesso do golpe foi imediato em face da absoluta insistência de uma 

oposição armada e ao apoio importante dos potentados locais, geralmente médios 

pecuaristas, sem dúvida interessados em usufruir o status e os poderes advindos de 

sua influência ou participação no Governo Provisório. 

 Instituído o governo, estabeleceu-se como presidente Joaquim Teotônio 

Segurado, 
 

 
servindo de secretário o vigário [de Cavalcante] Francisco Joaquim Coelho de 
Matos, e de membros José Zeferino de  Azevedo, Salvador de Almeida Campos, 
Joaquim Rodriguês Pereira, José Vitor de Faria Pereira e Francisco Xavier de 
Melo, ao qual vieram depois pertencer Manoel Antunes de Moura Teles e Luiz 
Pereira de Lemos46 

 

  

Devidamente empossados e estabelecidos no poder, determinaram em 

conjunto Theotônio Segurado e seus partidários, em uma decisão típica de um 

governo em busca de legitimidade e simpatia popular, a extinção de alguns impostos 

(particularmente aqueles relacionados à atividade pecuária – que juntamente com a  

prospecção  aurífera era a principal atividade econômica do norte) e a elevação a 

1$500 do valor da oitava de ouro, procurando com isso aumentar o poder de compra 

do meio circulante. De praxe, também, não se furtaram a lançar mão de engenhosas 

proclamações públicas atacando o governo 'despótico' de Inácio Sampaio, e 

prometendo a 'regeneração política' e a prosperidade geral: 
 

Habitantes da comarca da Palma! É tempo de sacudir o julgo de um 
governo despótico; todas as províncias do Brasil nos tem dado este 
exemplo; os nossos irmãos de Goiás fizeram um esforço infrutífero, ou 
por mal delineado, ou por ser rebatido por uma força superior. Eles 
continuam na escravidão, e até um dos principais habitantes dessa 
província ficou em ferros. Palmenses! Sejamos livres, e tenhamos 
segurança pessoal; unamo-nos e principiemos a gozar as vantagens que 
nos promete a constituição! Abulam-se esses tributos que nos vexam, ou 
por sermos os únicos que os pagamos, ou por serem conformes às 
antigas leis adaptáveis a esta comarca. Saídas de gado, décimas, 
banco, papel selado, entradas de sal, ferro, aço e ferramentas ficam 
abolidas, todos os homens livres têm direito aos maiores empregos; a 
virtude e a ciência, eis os empenhos para os cargos públicos. Todas as 
cabeças de julgado darão um deputado para o governo provisório; os 
arraiais de S. José, S. Domingos, Chapada e Carmo ficam gozando das 

                                                
46 ALENCASTRE, José Martins Pereira de. Op. cit., pg. 358. 
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mesmas prerrogativas. Esses deputados devem ser eleitos, e dirigirem-
se imediatamente a Cavalcante, onde reside interinamente o governo 
provisório. Depois de reunidos todos os deputados, se decidirá qual deve 
ser a capital, e nela residirá o governo. Os soldados que quiserem sentar 
praça de infantaria vencerão cinco oitavas por mês, e na cavalaria seis e 
meia. Palmenses ânimos e união! O governo cuidará da vossa felicidade. 
Viva a nossa santa religião, Viva o senhor D, João VI,  viva a constituição 
que se fizer nas cortes reunidas em Lisboa. Cavalcante, 15 de setembro 
de 1821.47 

 
2.0 A Renúncia de Sampaio 

 
 A notícia da revolução na comarca do norte chegou ao conhecimento de 

Inácio Sampaio 15 dias depois da deflagração revolucionária – precisamente a 29 

de setembro. Para debelar a ameaça, lançou mão das armas que dispunha: 

convocou a câmara e a Junta dos três Estados, dando-lhe os informe sobre os 

acontecimentos no norte, determinou que as forças armadas ficassem em 

prontidão e escreveu à Corte solicitando apoio e orientação.  

 Eram medidas graves. E embora em carta endereçada ao vigário de 

Traíras, Sampaio desdenhasse e ridicularizasse os agentes da revolução e suas 

pretensões e ainda se arvorasse detentor da lealdade de grande parte dos 

habitantes da Capitania, 48 a verdade é que a urgência de suas providências 

denota claramente o quanto ele já pressentia estarem solapadas as bases de sua 

sustentação política. 

 Para Inácio Sampaio, diante da irrupção 'revolucionária', delineavam-se 

três opções: tentar sufocar o movimento norte goiano pelas forças das armas, 

esperar que as Cortes ou a Regência deliberassem sobre a questão – 

previsivelmente na expectativa de uma sanção legal contra o governo insurgente 

–ou ainda tirar a legitimidade e a justificativa do governo de Cavalcante por meio 

da eleição de um Governo Provisório chefiado pelo próprio Sampaio – segundo a 

velha estratégia de ceder os anéis para conservar os dedos. 
                                                
47 ALENCASTRO, José Martins Pereira de. Op. cit., pg. 358.  
48 "Tendo em três do mês passado respondido a sua estimável Carta de 6 de agosto vou novamente por este 

meio buscar notícias de sua saúde, em que dezejo que tenha constatado que as insinuações do Padre Marques 

tendo sido infrutiferos em Trahira pordizirão contudo efeito em Cavalcante, aonde o Vigário erigiu um 

governo, que ele denominou Provisório de toda a Comarca do Norte apesar de ser composto unicamente de 

roceiros de arredores de  Cavalcante". Livro Manuscrito 085, pg., ofício datado de 3 de outubro de 1821. 
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 Dentre estas opções, a primeira sequer chegou a ser seriamente cogitada: 

embora deixasse as tropas da Capital por alguns dias em absoluto estado de 

prontidão, não teve nem a determinação, nem o apoio e nem a coragem para 

aventurar-se em expedição cujo desfecho se afigurava então imprevisível. A 

segunda, era a mais conveniente e segura, porém o relativo vácuo de poder 

provocado pela situação política vigente – marcado pela oposição entre as cortes 

e a Regência – tornava difícil, na verdade quase impossível, ao capitão-general  

restabelecer, por uma legitimação real, sua antiga autoridade. Ainda assim, foi 

esse um recurso que o enfraquecido Sampaio não deixou de depositar alguma 

esperança, conforme demonstra o capcioso ofício por esta ocasião remetido ao 

Rio de Janeiro: 

 
Tenho algum motivo para desconfiar que a aquele procedimento de 
Cavalcante foi motivado por instigações do Padre Luis Bartolomeu 
Marques, anteriores ao dia 1 de agosto, em que foi expulso dessa cidade 
pelo povo, por cartas dirigidas no arraial de Traíras ao padre Manoel da 
Silva Alves, as quais não produziram efeito algum, e no arraial de 
Cavalcante ao vigário Francisco Joaquim Coelho de Matos, de que 
resultou da instigação vindas do sertão da Bahia; nesse caso não me 
será possível certamente dissipar a borrasca, [e] em breve tempo terei 
de me retirar da capitania, visto que nem S.A Real nem as Cortes 
querem que haja efusão de sangue.49 

 
 Inácio Sampaio blefava: não tinha meios e se encontrava bastante inseguro 

e débil politicamente para provocar qualquer "efusão de sangue" com o fito de 

manter sua autoridade. Se, porém, faltassem os meios e a segurança, sobrava a 

ele um pouco da manha política – e nisso era habilíssimo o velho Sampaio. O 

fato, aliás, quase é tangível na contradição de seu discurso. Embora tivesse, por 

exemplo, assegurado ao vigário de Crixás que até a presente data de 3 de 

outubro não soubesse sequer se os demais arraiais do norte haviam aderido ao 

governo de Cavalcante, ele  não teve o menor receio de insinuar ao príncipe 

regente que as eclosão revolucionário fora "resultados de instigações vindas do 

sertão da Bahia". O intento de declaração é obvio: demonstrar como a sua 

deposição se orquestrava no meio de uma nebulosa trama repleta de soturnas e 

nefastas ramificações: primeiro a astúcias e as "alucinações" políticas do 

seccionista Padre Marques se estendendo até Cavalcante, e agora o governo 

                                                
49 ALENCASTRO, José Martins Pereira de. Op., cit., pg. 362. 
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revolucionário desta cidade se nutrindo de hipotéticos impulsos advindos do 

‘sertão da Bahia’. 

 A resposta do regente, enviada a 16 de novembro de 1821, dirimiu por 

certo as últimas esperanças de Sampaio quanto ao auxílio da Regência: 
 

Manda o Príncipe Regente pela Secretaria d´ Estado dos Negócios da 
Guerra acuzar a recepção do  Off sem numero datado de 1 de 8obro que 
dirigiu o Governador e Capitão General da Província de Goiás Manuel 
Inácio de Sampaio; e ficando Sua Alteza Real na Intelligencia do se 
expoem naquele Off e papeis que o acompanhão relativo ao 
acontecimento do Arraial de Cavalcante Houve por bem ordenar que o 
dito Off se remetesse à repartição dos Negócios da Guerra de Portugal, 
para ser presente a Sua Magestade, e Manda (...) [ainda] Sua Alteza 
Real declarar ao mesmo Governador e Capital-General [que] deve 
procurar com os seus recursos; que o seu juízo prudencial, seo 
patriotismo e todas as outras qualidades que lhe sejão próprias lhe hão 
de suggerir os únicos maios de se sustentar-se no seu dever não 
podendo aqui prever-se quais possam ser os recursos mais adaptados a 
esse estado d´agitação popular, e que finalmente lhe recomenda Sua 
Alteza Real [que] faça  quanto possa para conseguir a tranquilidade 
publica, não abandonando Seu posto como militar, senão quando sua 
autoridade se torne nula; devendo porém antes de se retirar convidar os 
Povos a estabelecer legalmente hum Governador Províncial para não se 
verem redusidos ao lastimoso estado de anarchia. Palácio do Rio de 
Janeiro, 16 de 9vembro de 1821. Carlos Frederico de Caula. Registrado 
a 29 de dezembro de 1821.50 

  

Esta Portaria, 'traduzida' em termos telegráficos, poderia ser 

convenientemente sintetizada nas seguintes palavras: 'Lamentavelmente 

podemos fazer pouco pelo senhor e sua autoridade, capitão-general. É inútil 

insistir.  Encaminharemos seu ofício aos canais mais competentes, 

particularmente à Repartição dos Negócios da Guerra de Portugal. Talvez consiga 

algum resultado – embora duvidemos disso. A eclosão de Juntas Provisórias nos 

parece lamentavelmente inevitável. Aliás, quando isso acontecer, tenha ao menos 

o cuidado de evitar tumultos e agitações. É muito difícil manter a ordem pública 

nessa época conturbada. Ah, basta-nos já os transtornos que agora temos.' 

 Como outrora Pilatos na antiga Judéia, a Regência lavava suas mãos. Para 

Inácio Sampaio esta atitude não era de todo imprevista. Face ao turbilhão e a 

agitação política causada pelo 'liberalismo' e pelas Cortes de Lisboa, era 

improvável que a Regência se desse ao trabalho de sustentar em uma capitania 

periférica o último governador e capitão-general do absolutismo colonial. Os 
                                                
50 Livro Manuscrito 082, página 30, datado de 29 de dezembro de 1821. Portaria sobre os acontecimentos de 

Cavalcante, e recomendando a este governado não abandonar seu posto como bom militar. 
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dividendos dessa atitude decerto não saldariam seus custos políticos. Inácio 

Sampaio devia pressentir isso. Aliás, ele sabia como tinham caído (um após 

outro) todos os governadores e capitães-generais do Brasil – e isso 

freqüentemente á revelia da Dinastia que os havia empossado.51 

 Diante de tais dificuldades 'externas', e da crescente resistência interna, 

viu-se obrigado Inácio Sampaio a substituir suas esperanças quiméricas pela 

mais pragmática das realidades, ainda que visivelmente a contragosto, conforme 

se entrevê em um outro ofício endereçado à Corte: "Por ora limito-me a dizer a V. 

Excia. Que a vista do espírito dos portugueses desse Reino do Brasil, é de 

absoluta necessidade que nesta Capitania, a imitação das outras, se instale o 

quanto antes o Governo Provisório".52  

 Para tanto, determinou Sampaio que em 3 de novembro se procedesse ao 

escrutínio, que foi realizado sem a participação dos representantes dos julgados. 

Decerto, imaginava Sampaio que sendo maior o seu controle sobre os leitores da 

capital, estaria garantida a vitória no escrutínio se fossem excluídos os votos dos 

recalcitrantes e indóceis eleitores do interior goiano. Porém uma irregularidade 

mais grave foi o modo em que se procedeu à seleção dos eleitores na capital: 

"admitiram-se votos da plebe, [mas] se negou o mesmo direito às praças de linha 

e outros elementos [igualmente] qualificados"53. Esta decisão gerou, obviamente, 

a indignação, a contestação e o clamor de muitos eleitores e candidatos. E 

tamanho foi o tumulto e a agitação ante as irregularidades do pleito que ele 

acabou sendo declarado nulo pela câmara da cidade. 

 Em ofício dirigido ao vigário de Trahiras, Sampaio externou sua 

consternação em face de todo o 'lastimável' episódio de 3 de novembro. 

Convenientemente, não deixou de ressaltar nas entrelinhas o esquema 

contrastante de suas boas intenções ante aos interesses escusos que moviam 

seus adversários na Câmara:  

 
Foram frustados os meus trabalhos. A camara depois de ter accordado 
em que se deveriam as pessoas mais intellgentes de toda a capitania 
[usa o termo capitania] para a criação do Governo Provisório, mudou de 

                                                
51 ALENCASTRE, José Martins Pereira de. Op. cit., pg., 362. 
52 LACERDA, Regina. Op. cit., pg., 25. 
53 Idem, pg. 25-26. 
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opinião em virtude de instigações de quem V. S. pode pensar e a quem 
não agrada a presente boa ordem de arrecadação e distribuição do 
Erário público. Como quer que seja  houverão a proposito dar tudo nullo, 
o que realmente foi muito bom  a vista do calor tinham tomada os 
diversos partidos, só desta maneira se poderão evitar as tristes 
consequencias que estiveram a ponto se realizarem. Presentemente 
ficou tudo affecto ao Príncipe Regente, e pode V. S. estar certo que a 
vista da clareza com que agora Officiei , quando se houver de instalar o 
Governo Provisório, na sua creação tera tanta parte a Cidade de Goiás, 
como todos os outros arraiais da capitania, com que se evitarão as 
grandes desordens que tem havido nas outras capitanias, e que vão 
haver em Minas Gerais, aonde tendo sido chamados todos 
representantes de toda as Comarcas da Capitania, [...]54 

 

 Este ofício é mais evidência de como Sampaio era hábil na dissimulação. A 

Câmara havia, sim, acordado que se fizesse a eleição do governo provisório sem 

participação dos eleitores dos julgados, mas do modo como dá a entender o dito 

capitão-general, até parece que essa decisão foi realizada sem a sua influência 

ou intercessão, como se a câmara, no fundo, não agisse nessa questão segundo 

o interesses de seus próprios desígnios.  

 Contudo, a rejeição do pleito de 3 de novembro evidenciou  claramente o 

quanto se  acelerava o declínio político e a  influência de Inácio Sampaio. A 

atitude da Câmara em rechaçar a eleição e a decisão de dois dos vereadores em 

clamar violentamente contra a ausência dos representantes dos julgados era um 

sintoma da oposição crescente que o capitão-general enfrentava por parte da elite 

civil e militar da Cidade de Goiás.  

 Mas à população local é mais do que provável que os tumultos de 3 de 

novembro revelassem menos a ambição de elite goiana do que a obstinação de 

Inácio Sampaio em se perpetuar no poder através da legitimidade advinda de 

uma eleição – ainda que essa legitimidade fosse moralmente dúbia 

 O desfecho final do episódio – não tendo cada uma das facções nem a 

força nem o prestígio suficiente para tornar inócuo a ação e o poder dos 

adversários – era razoavelmente previsível. Ao término da agitação do dia 3, a 

Câmara decidiu enviar um Ofício de protesto ao Príncipe Regente acusando as 

arbitrariedades da eleição orquestrada por Inácio Sampaio e dando conta  do 

clima de  agitação política que dominava os súditos do município.  

 Como o transporte da correspondência oficial e administrativa entre a 

                                                
54 Livro Manuscrito 085, pg. 10, ofício datado de 8 de novembro de 1821. 
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Cidade de Goiás e o Rio de Janeiro demandava o tempo mínimo de um mês e 

meio, à época, tanto os membros da Câmara quanto o próprio Sampaio seriam 

obrigados a esperar uma decisão da Regência sobre a criação de um governo 

Provisório, ao menos até o início de fevereiro de 1822. Isso daria a Inácio 

Sampaio a oportunidade de desfrutar ainda três meses do cargo de Capitão-

General. Entretanto, a 29 de dezembro chegou à Cidade de Goiás a Portaria de 

16 de novembro, em que D. Pedro, nas entrelinhas, sugeria a Sampaio a criação 

de um Governo Provisório como um meio de pacificar politicamente a capitania. 

Em face dessa  dissimulada "sugestão" e em face também  da 'impopularidade' 

crescente  (e insustentável) de seu governo, decidiu Sampaio, na manhã 

seguinte, reunir-se com os membros da Câmara para que esta deliberasse sobre 

a eleição de um Governo Provisório.55 

 Em uma sessão privada, "a Câmara resolveu que a ausência dos eleitores 

do interior permitiria apenas a escolha de uma junta administrativa provisória que 

deveria responder pelo governo e preparar a eleição de uma junta efetiva."56. 

Foram convocados então quase meia centena de eleitores, entre os mais 

expressivos da Cidade. Contabilizados os votos, anunciou-se a vitória de 

Sampaio para Presidente da Junta e do coronel Antônio Pedro Alencastro para 

secretário. E compostos os membros ordinários por Paulo Couceiro de Almeida 

Homem – ouvidor, Inácio Soares de Bulhões – capitão, Francisco Xavier dos 

Guimarães Brito e Costa – vigário da vara, Luiz da Costa Freire de Freitas – 

tenente-coronel e João  José do Couto Guimarães – capitão.  

 Divulgados o resultado do pleito, solenizou-se a posse e o juramento, 

devidamente lavrado em ata: 

 
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1821, aos 30 do 
mês de dezembro do dito ano, nesta cidade de Goiás, nos paços do 
conselho dela, onde se achavam o capitão-general desta província, 
Manuel Inácio de Sampaio, e a câmara convocada e reunida pelo 
mesmo governo e capitão-general, postada em armas as tropas de 
primeira linha e Segunda, reunidos alguns cidadãos mais, convocados a 
toque de sino, na forma do estilo, propôs o mesmo governador e capitão-
general, que havendo reconhecido pelo espírito dos ofícios que acabava 

                                                
55 Moreyra, Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Dimensões 1822, Perceptiva, São 

Paulo, pg. 267. 
56 Idem. 
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de receber da secretaria de Estado da Corte do Rio de Janeiro, se não 
se opunha e nem levava a mal a criação de um governo provisório nesta 
província, logo que estado de fermentação dos povos assim o exigisse, 
apesar do ônus de juramento de preito, e homenagem prestado nas 
mãos de seu augusto pai, de que indiretamente se achava por esta 
forma aliviado, uma vez que a criação do dito governo provisório se 
fizesse de uma maneira legal, sendo ouvido o povo de toda a província; 
a fim de se evitar a desunião e a conseqüente guerra civil, propôs a 
mencionada criação do governo provisório com as sobreditas condições, 
apontando particularmente que se poderiam convocar os três eleitores 
da Comarca de S. João das duas Barras, que serviram nas próximas 
passadas eleições, e procede-se  a eleger  a eleger com as precisas 
formalidades três leitores desta comarca de Goiás, visto que dois que 
serviram nas ditas eleições se não achavam nesta cidade, estando o 
terceiro gravemente enfermo, tudo por maior brevidade da criação do 
dito governo, propôs outrassim, a criação desde já de uma junta interina 
administrativa da província , tão somente até a criação do mencionado 
governo provisório, e a cujo cargo ficasse o dar todas as precisas 
providências para a citada legal instalação da maneira acima exposta, à 
qual criação deveria a câmara proceder desde já , ouvindo para este fim 
o povo desta cidade, que se acha reunido nos paços do conselho e seus 
arredores, da maneira que achar conveniente a mesma câmara, e como, 
e, como assim o disse e propôs , assinou o presente auto, declarando 
mais que se desse certidão, não só desta proposta, mas da deliberação 
que se houver de tomar. Eu, Zeferino Pereira Pedrosa, escrivão da 
câmara que o escrevi. (...)57 

 
 Na verdade, apesar do tom cordato, formal e cerimonioso, a ata 

dissimulava a resistência de Sampaio à criação da Junta, e, portanto, de modo 

equívoco, fornece a impressão enganosa de que a criação de um Governo 

Provisório foi, em última instância, uma determinação da Regência, quando, na 

verdade, maior importância teve o espírito de insurreição vigente na Cidade de 

Goiás. Nesse sentido, pode-se falar, sem incorrer em erro, que as deliberações 

de Sampaio junto à Corte do Rio eram mais um elemento dissuasivo para 

postergar a eclosão próxima de um governo provisório do que o sincero 

expediente de um burocrata interessado em manter todo o rigor de uma 

'legalidade'. 

 A vitória de Sampaio, por unanimidade, não negava este fato – ao 

contrário, reafirmava-o. Se quisesse se perpetuar no cume hierárquico da 

administração pública de Goiás, ele sabia que deveria temer menos a eleição – 

do qual havia grandes oportunidades de sair vencedor – do que o perigo maior de 

trazer a ambição dos membros da elite goiana para dentro do Palácio Conde dos 

Arcos. Por certo, desfrutando o sabor agradável do poder, esses homens não se 
                                                
 
57 ALENCASTRE, José Maria Prereira de.Anais da Província de Goías – 1863. Goiânia, Sudeco, 1979. 
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deixariam impassíveis ante a oportunidade de membros de um governo provisório 

investirem ambiciosamente contra a autoridade de Sampaio. Os exemplos das 

Capitanias de Minas Gerais e Pernambuco já haviam evidenciado antes o quanto 

era difícil o convívio entre um governador português metamorfoseado em 

Presidente de um governo Provisório e os membros originários da elite nativa. 

 Os fatos imediatamente confirmaram os pressentimentos de Sampaio. 

Logo no primeiro dia de reunião da Junta Provisória, o capitão Bulhões provocou 

um acerba discussão ao protestar contra o direito do ouvidor Couceiro de 

acumular funções públicas. No dia seguinte, indignado contra a publicação de 

pasquins e proclamações que o detratavam, Inácio Sampaio se sentiu obrigado a 

elevar um protesto junto aos membros da Junta, ameaçando inclusive pedir 

demissão de suas funções.58 Desconfiando que nessas publicações estivessem 

presentes as maquinações de membros da câmara, o ouvidor Paulo Couceiro, 

aliado a Sampaio, enviou a 7 de janeiro uma representação ao Regente acusando 

a Junta da Cidade de Goiás de “apropriação indébita dos recursos dos arraiais e 

de má administração dos seus próprios recursos”.59 Rápidos no revide, os 

opositores, por intermédio do secretário Alencastro, tornaram pública, durante a 

sessão, uma incendiária carta anônima, detratando o antigo capitão-general e o 

acusando de planejar envenenar os membros da junta durante o banquete 

organizado para o dia seguinte.   

 Sentindo desmoralizado, abatido, e sem meios de se opor à oposição 

política da Câmara e dos membros da Junta, Inácio Sampaio decidiu exonerar-se 

de sua funções, alegando que com este gesto talvez pudesse contribuir para 

dissipar o clima de dissensões reinante. O pedido de demissão foi aceito de 

imediato. Aliados a Inácio Sampaio, o Ouvidor Paulo Couceiro e o tenente-coronel 

Luiz da Costa Freire viram-se obrigados a apoiar moralmente o gesto de renuncia 

do "presidente" Inácio Sampaio, "reiterando o pedido, que já haviam feito, de suas 

demissões, mas não foram atendidos."60.  

 Na ata do dia 9, um comentário lacônico e seco registrou  a decisão do ex-

                                                
58 Sampaio acumulava concomitantemente os cargos governador e capitão-general  da capitania de Goiás. 
59 MOREYRA, Sérgio Paulo. O processo de Independência em Goiás, in Dimensões 1822, Perspectiva, São 

Paulo, pg 268, 1972. 
60 ALENCASTRO, José Maria Pereira. Anais da Província de Goiás – 1863, Goiânia, Sudeco, 1979. 
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capitão-general: "Hoje, nove do corrente, já não é presidente desta Junta 

administrativa interina do Governo desta Província, por ter pedido a sua 

demissão, para maior sossego de todos os povos desta mesma Província, o 

Exmo. General Manoel Inácio de Sampaio".61  

 
2.1 A Eleição do Governo Provisório 

 

 Após a demissão de Inácio Sampaio, os membros da Junta, em acordo 

comum, depois de algumas deliberações, decidiram eleger como Presidente do 

Governo Interino o ouvidor Paulo Couceiro. Em seguida, em uma tentativa de 

apaziguar os ânimos excitados pela exoneração de Sampaio, a Junta lançou uma 

proclamação, que, de certo modo, não deixava de ser, em essência, um alentado 

apelo à legalidade representada pela Junta Provisória – por certo bastante 

desacreditada com a saída de Sampaio.  

 
Goianos! Confiai-vos no governo que elegestes. Para obter o sossego 
público e a felicidade desta província foi legitimamente criada esta junta, 
por causa dos boatos que ainda giravam, propôs o Excelentíssimo 
general a sua demissão, dando por motivo obter-se assim a tranqüilidade 
pública, o que aceitamos por ser este um dos pontos mais atendíveis a 
que se propõe esta junta: e em lugar foi por nós eleito para presidente o 
Dr. Paulo Couceiro de Almeida Homem. Goianos! Tranqüilizai os vossos 
espíritos; chamai a paz às vossas casas; lembrai-vos que somos 
portugueses; sede obedientes às leis e às autoridades constituídas [...]. 
O desvelo desta junta é a vossa prosperidade, recorrei a ela em vossas 
procisões; fácil  vos é pedir  remédio para as vossas necessidades e da 
vossa pátria; ela vos atenderá, e o que exceder aos limites da sua 
autoridade  elevará à presença de do alto príncipe regente as nossas 
súplicas, de onde emanará sem dúvida o bálsamo para cicratizar as 
vossas chagas. Goianos! Fiéis Goianos! Estão quebradas as barreiras; 
comunicai-vos sem susto com os  vossos irmãos habitantes de Palma; 
tornai-vos a mesma família; e vós, palmenses, persuadi-vos que a 
demora da vossa reunião é ainda o que dissaboreia o nosso prazer; se 
sois portugueses, obrai  ações de portugueses, e unamo-nos, para 
juntos clamarmos, viva a nossa santa religião, vivam as cortes, viva a 
nossa constituição, viva El-Rei constitucional o Senhor D. João VI, viva o 
príncipe regente do Brasil, vivam os goianos! Goiás 9 de janeiro de 1822. 
– Paulo Couceiro de Almeida Homem. _ Inácio de Bulhões – Francisco 
Xavier dos Guimarães Brito e Costa. – Luiz da Costa Freire de Freitas.  – 
Antônio Pedro de Alencastro...62 

 
 Mas era difícil e também um tanto hipócrita conclamar a população à paz 

                                                
61 LACERDA, Regina. A Independência em Goiás, Goiânia, Oriente, 1972,  pg. 68. 
62 ALENCASTRE, José Maria Pereira de. Anais da Província de Goiás – 1863. Goiânia, Sudeco, pg. 347 

1979. 
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quando os próprios membros da junta se digladiavam sem muita cerimônia. 

Nesse contexto, a demissão de Inácio Sampaio, é claro, poderia, em tese, 

esvaziar os poço de tensões em que se transformara a política goiana – mas 

apenas em tese. O fato era que a luta pelo poder desafiava qualquer lógica ou 

ainda qualquer apelo à sensatez. 63 

  Não era de todo inconveniente aos membros da Junta, por exemplo, 

conceder, como exigia ao já exonerado Inácio Sampaio, “uma certidão informando 

todos os fatos que precederam seu afastamento, inclusive uma cópia das 

acusações que lhe haviam sido feitas [durante a memorável sessão do último dia 

três]”.64 O pedido de Sampaio parecia apenas um expediente burocrático. Mas, 

presumivelmente, a mera desconfiança de que essa certidão fosse utilizada como 

evidencia ou prova em algum processo administrativo ou político em favor da 

inocência do ex-capitão-general ou contra os membros da Câmara e do Governo 

Provisório fez com que  a maioria dos partícipes da Junta negasse o requerimento 

de Sampaio – e isso apesar dos protestos do Presidente-Ouvidor Paulo Couceiro 

e do Capitão Costa- Freire, antigos aliados de Sampaio.65 

 
 A negativa precipitou uma tensão incontornável entre os adversários de 

Sampaio e o ouvidor Couceiro. “Diante disso, o ouvidor-pesidente negou-se a 

comparecer a novas reuniões, exonerou-se dos cargos que ocupava e aprontou-

se para abandonar a província.”66 

 Como de praxe em um jogo político repleto de mesquinharias, a mera 

vitória não bastava: era preciso denegrir e desmoralizar a imagem do adversário 

de tal modo que um revide político junto às Cortes se tornasse praticamente 

impossível. Foi certamente com esse intuito que logo após a demissão de 

Couceiro a Junta se preocupou em instalar contra o ex-ouvidor um processo 

político-administrativo, remetendo-se os autos para Lisboa.67 Em um ofício 

                                                
63 Idem.   
64 MOREYRA, Sérgio Paulo. O processo de Independência em Goiás, in, Dimensões 1822, Perspectiva, São 

Paulo, 1972, pg. 268. 
65 Idem. 
66 Idem. 
67 Nas palavras do historiador Sérgio Paulo "a atitude incontornável de Couceiro assustou os membros da 

junta, que então tomaram uma atitude duplamente falsa: expediram uma proclamação ao povo afirmando que 
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posterior, a Junta legitimou a necessidade de sua exoneração com base na 

acusação de incompetência, responsabilizando-o pela eclosão do governo 

separatista no Norte e pelo atraso no pagamento dos funcionários públicos, 

colocando em dificuldades os "filhos da folha". Nesse libelo venenoso não 

poderia, é claro, faltar a conveniente acusação de deslealdade para com as 

Cortes: era talvez o modo mais eficaz de indispô-lo com a Assembléia 

Constitucional de Lisboa.Com esse intuito, denunciaram Couceiro como 

"instrumento do antigo capitão-general", o qual, segundo asseverava o ofício, 

"criticava abertamente as Cortes de Lisboa", presumivelmente por um 

indisfarçável pendor absolutista. Além disso, acusavam o ouvidor de elogiar 

"suspeitosamente" o Regente, "e de ter dito em público que D. Pedro não deveria 

retornar a Portugal, mas permanecer no Brasil".68  

 Segundo o historiador Sérgio Paulo, tais acusações manifestas contra 

Coceiro eram na verdade "apenas um meio de se justificarem os membros da 

Junta diante da "metrópole (...) pelas atitudes tomadas."69 Em linhas gerais, essa 

uma percepção é correta e significativa, embora não sublinhada e analisada o 

suficiente pelo historiador Sérgio Paulo. Na verdade, tais acusações mostram 

muito mais do que apenas uma mera tentativa de legitimar o poder da Junta 

perante as Cortes de Lisboa. Mostram, antes de tudo, que, ao menos em Goiás, a 

aposta da elite dirigente se voltava para a crença na manutenção de um Reino 

Unido, constitucional, secundado por uma monarquia subalterna. Claro que se 

pode objetar que  tais acusações seriam apenas frutos do oportunismo 

dissimulado da Junta. Mas em recusa a essa objeção, pode-se levantar o 

contexto que levara ao acontecimento de 9 de janeiro – vulgarmente conhecido 

como o dia do Fico. Ora, quando a Junta despachou para Lisboa o insinuante 

ofício contra o ouvidor Couceiro, a mobilização pela permanência de D. Pedro no 

Brasil já estava em pleno andamento. Portanto, tempo suficiente para que as 

prováveis implicações da permanência do Regente  fossem conhecidas em pelo 

governo Provisório de Goiás. Nesse sentido, cabe uma oportuna argüição: por 

                                                                                                                                              
ele resolvera exonerar-se de seus cargos – sem outra explicação – e instauraram inquérito contra ele, 

remetendo ineditamente os autos para Lisboa". Idem, pg. 269. 
68 Idem. 
69 Idem, Ibidem, pg.  269.  
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que a Junta optou a essa época por legitimar-se politicamente  junto às Cortes e 

não junto ao Regente que começava então encarnar os anseios das "classes 

médias" e das elites brasileiras? Seria falta de patriotismo?  

 Sem dúvida – sim! – mas sem querer com isso insinuar que fossem os 

membros da Junta traidores da causa nacional. Na verdade, nem poderiam sê-lo, 

uma vez que sequer existia ainda no Brasil um sentimento sólido ou consistente 

de patriotismo ou nacionalidade: afinal de contas,  aqueles que se consideravam 

civilizados ou 'brancos' no Brasil se supunham ou se acreditavam , antes de mais 

nada, partícipes de um universo determinado e definido pela identidade 

portuguesa.70 Em geral, quando muito, podiam se considerar luso-brasileiros.  

 Os ressentimentos e as aversões contra os portugueses, como já foi dito, 

quando ou onde existiam, eram motivados menos por um nativismo latente ou 

manifesto do que por um ciúme contra o status social, político ou econômico que 

os imigrantes lusos galgavam na colônia – um tipo de sentimento que se manteve 

mais ou menos inalterado pelo menos até meados de 1822. E isso era uma 

verdade que podia ser pressentida e compreendida tanto no litoral quanto no 

'sertão', tanto no Rio quanto em Goiás, tanto no caso da sublevação 'patriótica' 

orquestrada pelo Padre Marques quanto nas acusações insinuantes proferidas 

contra o ouvidor Couceiro. 

 Nesse aspecto, é conveniente lembrar que a Independência só se 

consumou enquanto opção política à elite brasileira e à regência depois de 

esgotadas todas as esperanças de que as Cortes de Lisboa pudessem ser 

equânimes na definição política e administrativa entre as duas grandes metades 

do Reino Unido. A denuncia contra Couceiro frente as Cortes, em absoluto 

detrimento do simbolismo incipiente representado pelo  Príncipe Regente a partir 

dos estertores de 1821, evidencia  precisamente essa ausência relativa  do que 

poderíamos chamar de um autêntico germe patriótico ou nacional.  

 Por fim, não podemos deixar de mensurar as perspectivas políticas 

expressa subliminarmente no gesto da Junta goiana em relação ao Ouvidor. 

Afinal de contas, a denúncia de Coceiro à Corte, revela-nos que a maioria de seus 

membros não só eram descrentes quanto à representatividade política da 
                                                
70 Na verdade, parece significativo o fato de  que nas declarações públicas realizadas pela Junta durante o ano 

de 1821 sempre se procurava ressaltar a origem 'portuguesa' dos goianos.  
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Regência face aos interesses brasileiros como também desdenhosos em relação 

à uma possível insubordinação de D. Pedro frente às determinações das Cortes. 

E tudo isso não era fruto apenas do um oportunismo maquiavélico, da ausência 

de um  sentimento patriótico ou uma miopía política. Nesse caso específico,  o 

que podemos conjecturar é que, provavelmente, para a maioria dos membros da 

Junta, em Janeiro de 1822 – como possivelmente para alguns membros da elite 

brasileira de então – não só era pouco verossímel como também algo insólito que 

o herdeiro presumível da monarquia  pemitisse ser envolvido em um jogo polítivo 

de traços  nativista que, sob determinados aspectos, não deixavam de 

potencializar a ação e a relevância  daqueles pequenos grupos que abertamente 

clamavam pela independência.  

 Contudo, em uma escala hierárquica de fatores, esta contradição aparente 

representada pela rebeldia do Príncipe Regente provavelmente se subordinava a 

uma compreensão política que entrevia as forças e a legitimidade das Cortes de 

Lisboa  como maiores e mais efetiva do que aquelas que envolviam, respaldavam 

e orientavam a ação política ''anticonstitucional' de D. Pedro I. Não se pode 

esquecer que a eclosão das Juntas provisórias em todo o Brasil – inclusive Goiás 

– se deu graças ao 'liberalismo' da Corte. Portanto, era natural que para os 

membros das Juntas instituídas em todas as províncias do Brasil buscassem a 

manutenção do poder e da ‘dignidade’ recentemente adquirido no lastro do 

regime político proclamado pelas Cortes, que se instituíra, desde o princípio, ao 

menos no discurso, contra o absolutismo vigente – absolutismo que tanto em 

Goiás quanto nas demais capitanias do Brasil sustentara e legitimara o poder dos 

capitães-generais e governadores de capitania – elementos que em Goiás 

recordavam a infausta figura de Inácio Sampaio.  

 Em uma forma esquemática, podemos afirmar que no pensamento 

associativo da Junta, em termos dos sistemas políticos, as Cortes de Lisboa 

encarnavam tanto o liberalismo desejável quanto encarnava o Príncipe Regente o 

espectro rondante (e indesejável) do velho absolutismo. A paulatina inclinação da 

Junta e da burocracia goiana em direção à figura e à autoridade de D. Pedro 

começou quando a maior parte da elite política brasileira, nos meses iniciais de 

1822, decidiu-se congregar em torno do Príncipe Regente contra as intenções 

"recolonizadoras" das Cortes. E isso tampouco podia ser exemplo típico  de um 
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autêntico gesto "patriótico". Na verdade, essa inclinação política  só ocorreu 

depois que  foi  divulgado e posteriormente  confirmado os decretos das Cortes 

que suprimiam  "os órgãos centrais da administração e os tribunais superiores de 

justiça no Brasil; [subordinava] cada uma das províncias, separadamente, ao 

governo de Lisboa; [e entregava] o governo destas não mais a representantes 

eleitos, mas indicados pelas Cortes."71  

 Diante disso, era natural que procurando estar em sintonia com as 

inclinações 'patrióticas do povo brasileiro' e mais ainda (certamente) em sintonia 

com os próprios instintos de sobrevivência política, buscassem os membros da 

Junta se "congregar" aos desígnios da Regência – sobretudo depois que as 

principais forças políticas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas começaram a se 

articular em torno da figura do Príncipe Regente. Curiosamente, a Junta de Goiás 

só compreendeu ou pressentiu a conveniência – e a  necessidade – de se alinhar 

aos projetos políticos orquestrado pela Corte do Rio de Janeiro após o já tardio 

mês de maio 1822, sem dúvida pela  relativa incapacidade de apreender 

corretamente o significado dos acontecimentos que se processaram na Corte 

durante os quatro meses precedentes. Tanto isso é verdade, que a repercussão 

dos acontecimentos do dia 9 de janeiro de 1822 – o dia do Fico – não deixou de 

ser duplamente interpretado pela junta:  primeiro como uma garantia necessária 

aos "direitos dos brasileiros"; segundo, como um lastro poderoso do "vínculo 

indissolúvel"  a sedimentar a união entre Brasil e Portugal:72 

  
Proclamação. – Tendo sido nesta província manifestada a sábia 

deliberação que tomou S. ª Real, o príncipe regente do Brasil, de 

suspender a sua saída para Portugal, demorando o prazer de voltar à 

sua cara pátria e ao seio de sua família, só por realizar a felicidade do 

povo que tem a dita de se reconhecer seus súditos, cumpre-nos também 

não deixar em silêncio os sentimentos de gratidão de que estamos 

possuídos. A Junta administrativa do governo em vosso nome vai 

agradecer ao mesmo augusto senhor tão heróico sacrifício, e protestar 

que os goianos constitucionais não são menos briosos que os seus 
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irmãos, e que nunca perderão ocasião de dar decididas provas de amor, 

adesão, respeito, obediência à sua sagrada pessoa, reconhecendo a 

imperiosa necessidade da sua residência no Brasil, como garantia dos 

direitos dos brasileiros, como primeiro defensor da sagrada constituição, 

e finalmente como vínculo indissolúvel que prende um a outro hemisfério 

português. Vivam as Cortes da nação portuguesa, viva a nossa santa 

constituição, viva el-rei constitucional o senhor D. João VI, viva S.M. Real 

o príncipe reagente do Brasil, que se sacrifica pela felicidade da nação, 

viva a reunião do Reino Unido. Goiás, primeiro de abril de 1822. – 

Francisco Xavier dos Guimarães Brito e Costa. – Antônio Pedro de 

Alencastro. – Luiz da Costa Freitas de Freitas. – João José do Couto 

Guimarães. – Inácio Soares de Bulhões.73    
  

2.2 A Eleição do Governo Provisório 

 
 Em substituição ao ouvidor demissionário, os membros da Junta decidiram 

escolher para o cargo vacante de Presidente do Governo Provisório o senhor 

Francisco de Guimarães Brito e Costa, que além de membro da junta ocupava o 

cargo de vigário da vara da Cidade de Goiás. Poucos dias depois dessa alteração 

nas rédeas no poder executivo, apoiado por quase todos os partícipes do 

Governo instituído, decidiu o novo presidente empossado nomear para o governo 

das armas o Coronel Álvaro  José Xavier. Essa escolha feriu –  talvez 

propositadamente – o Coronel Costa Freire, que face a  esta atitude decidiu 

renunciar ao  cargo de  Presidente da Junta.74 

 A exoneração de Costa Freire  contribuiu para pacificar politicamente a 

Junta,  que se mostrara instável e tendente  aos sobressaltos políticos desde a 

instalação do governo provisório. Na verdade, essa tensão era natural e previsível 

desde que na  constituição do novo governo se tornou evidente  a articulação de 

dois  grupos antagônicos e inconciliáveis: o primeiro ligado ao ex-capitão-general 

e outro agregado em torno do vereador José Rodrigues Jardim e do capitão e 

Francisco Xavier dos Guimarães.75  A demissão do Coronel Costa Freire 

representou, em termos políticos, o alijamento cabal dos partidários de Inácio 
                                                
73 Idem, Ibidem, páginas 375 e 376.  
74 MOREYRA. Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Dimensões 1822, São Paulo, 

Perspectiva, 1972, pg. 269. 
75 Idem, Ibidem, pg. 272. 
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Sampaio.  

 O novo arranjo político garantiu a governabilidade relativa da província de 

Goiás até o pleito de 8 de abril. A princípio, o escrutínio fora oficialmente marcado 

para o dia primeiro do referido mês, mas só pode se concretizar 7 dias depois em 

virtude do atraso dos eleitores dos julgados. Nessa ocasião, eram candidato a 

presidência o ouvidor Antônio Galvão, o Coronel Álvaro Xavier e o bacharel e 

presidente da Junta da Fazenda Raimundo Nonato Hyacinto. Contabilizados os 

votos, declaram-se eleitos Álvaro José Xavier – presidente (presidente), José 

Rodrigues Jardim – secretário (9 votos), Raimundo Nonato Hyacinto (8 votos) – 

João José do Couto Guimarães (10 votos), Joaquim  Alves de Oliveira (9 votos), 

Luís Gonzaga de Camargo Fleuri ( 10 votos), Inácio Soares de Bulhões.76  

 Em termos políticos a eleição de 8 de outubro determinou a vitória de um 

consórcio político formado pelas principais lideranças da Cidade de Goiás e do 

julgado de Meia-Ponte.77 Segundo as crônicas da história de Goiás, a eleição, 

apesar de disputada, transcorreu sem que nenhum grave incidente fosse 

registrado. Contudo, a esperança de que a constituição de um governo eleito 

"democraticamente" fosse suficiente para garantir uma legalidade mínima que 

tornasse possível uma governabilidade razoável para a província se desvaneceu 

tão logo se tornou conhecido o  resultado do escrutínio. Inconformado com a 

derrota, "o ouvidor Galvão fez [um] violento protesto público contra eleitores e 

eleitos, passando a fazer, a partir de então, [acerba] oposição ao governo".78  

 Todavia a ameaça que pairava sobre o novo governo não era tanto a 

oposição do ouvidor Galvão em si – que isolado poderia fazer pouca coisa – , mas 

a liga oponente que ele tentava congregar em torno da sua pessoa, "liga" esta 

que desde logo teve a adesão de outro grande derrotado no pleito do governo 

provisório: o Coronel Antônio Pedro Alencastro. Entretanto, nem o ouvidor Galvão 

                                                
76 Idem, Ibidem. 
77 O domínio político da Cidade de Goiás e Meia-Ponte era inevitável em virtude de, juntas, somarem quase 

metade dos eleitores habitados para o escrutínio ( Cidade de Goiás 5, Meia-Ponte 3, Anta 1, Santa Luzia 2, 

Santa Cruz dois ( um dos quais não compareceu), Pilar dois, Traíras um, São Félix um, Crixás um ( este 

último não compareceu).   
78 MOREYRA, Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Dimensões 1822, São Paulo, 

Perspectiva, 1972, pg 272. 
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nem o Coronel Alencastro pareciam constituir um perigo imediato para o novo 

governo eleito. A mesma certeza, porém, não se tinha em relação ao tenente-

coronel Costa Freire. Afinal de contas, durante o governo da primeira Junta, foi 

ele uma voz destoante pelo seu apoio as presidência de Inácio Sampaio e Paulo 

Couceiro. Agora, por certo, era com dissabor que contemplava a eleição de 

candidatos que haviam sido desafetos durante o governo da primeira Junta, e que 

o haviam "impelido" a pedir demissão em virtude da nomeação do Coronel Álvaro 

José Xavier para o Governo das Armas– o mesmo que graças ao pleito acabara 

por se alçar ao posto de presidente do Governo Provisório. Para completar "os 

maus antecedentes", o sobredito tenente-coronel era, segundo do historiador 

Paulo Sérgio, "compadre" do impetuoso o ouvidor Manuel Galvão.79 

 A aliança entre dois oficiais de alta patente e um ouvidor que ainda por 

cima acumulava o cargo de presidente da Câmara  podia criar uma oposição 

política irresistível. A junta deve ter ponderado isso. De qualquer modo, um 

tenente-coronel – isolado ou em grupo – não deixava de representar um eventual 

perigo golpista. Por isso a Junta decidiu agir rapidamente. No mesmo dia da 

eleição, quando as principais autoridades da Cidade de Goiás prestavam 

juramento de fidelidade ao novo governo instituído, um grupo de Dragões e 

Pedestres compareceu diante da Junta e diante de Costa Freire (que estava 

presente à cerimônia), "e o denunciou por dupla tentativa de sedição da tropa. No 

mesmo instante, foi afastado do comando e instaurou-se inquérito contra ele, 

sendo-lhe dado oito dias para abandonar a província".80. 

 A demissão humilhante do tenente-coronel Costa-Freire não intimidou nem 

a Galvão nem a Alencastro. Nos meses seguintes, ambos – secundados pelo 

escrivão de ausentes Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça – continuaram a 

opor resistência e a denunciar a Junta eleita – fosse em pasquins, fosse em 

reuniões ou comícios. Galvão – o mais eloqüente e certamente o mais impetuoso 

– não perdia qualquer oportunidade conveniente para agir politicamente, muitas 

vezes proferindo discursos imprevistos em meio a festividades cívicas e 

religiosas.  

 Incomodados e importunados com a ação política incisiva do Ouvidor e 
                                                
79 Idem, Ibidem, pg272-273. 
80 Idem, Ibidem, pg 273. 
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seus partidários, os membros da Junta decidiram apelar para a Secretaria da 

Justiça, denunciando-lhe as agitações e perturbações engendradas pelos 

adversários. Mas esta ameaça não foi capaz de arrefecer o ímpeto da facção 

oposicionista.  

 A situação política atingiu o clímax em agosto, quando se deu o pleito para 

a escolha dos deputados goianos que iriam compor a Assembléia Legislativa  

instituída no Rio de Janeiro. Realizado o escrutínio, foram declarados eleitos: 

Manuel Antônio Galvão, Antônio Pedro de Alencastro e, como suplente, Gabriel 

Getúlio Monteiro de Mendonça. Obviamente, a eleição dos três assustou e 

constrangeu a Junta, porquanto a ameaça ao Governo Provisório se transladava 

assim da paroquiana e provinciana Cidade de Goiás para o Rio de Janeiro – já 

então o inconteste epicentro político do Brasil. A reação da Junta a esta ameaça 

foi extrema: convocaram a câmara e as corporações militares, e diante delas se 

declararam nulas as eleições. Em seguida fizeram uma nova convocação dos 

eleitores81, mas não sem antes obstarem a candidatura dos eleitos.  

 A reação indignada de Galvão, Alencastro e Gabriel Getúlio fora imediata – 

eles compareceram à sede da Junta com seus partidários e diante  das 

autoridades presentes declararam ilegítimo o governo provincial. Esta atitude 

lançou novamente a Cidade de Goiás em uma intensa excitação política – difusa 

particularmente entre o estamento militar. A situação ganhava os contornos de um 

impasse insolúvel, com altercações promovidas de parte a parte.  

 Houvesse uma igualdade de forças é possível que a contenda atingisse o 

nível de uma ação armada. Mas a energia e influência da Junta, na ocasião, se 

mostraram mais efetiva e convincente do que a dos 'rebeldes'. Constrangendo a 

possibilidade de um desfecho dos partidários do Ouvidor, os membros da Junta 

deram início a uma contumaz reação: demitiram Alencastro de ambos os cargos 

que ocupava na junta da Fazenda: a de secretário do expediente e procurador – 

sendo os espólio representado pelos valiosos cargos distribuído respectivamente 

entre o padre Luís Bartolomeu Marques e José Rodrigues Jardim. Logo após 

ordenaram que Alencastro abandonasse a província dentro de oito dias conforme 

                                                
81 MOREYRA, Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Motta, Carlos Guilherme (org.) 

Dimensões 1822.  São Paulo, Perspectiva, 1972, pg. 272.  
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exigência que a oficialidade, instruída, fizera."82
 

 Pouco depois, fracassada uma derradeira tentativa de insubordinação 

promovida por Galvão, a Junta decidiu peremptoriamente afastá-lo dos cargos 

que ocupava. Diante do fato consumado, sem nenhuma oportunidade mais de 

reação, o Ouvidor optou por fazer um acordo com a Junta pelo qual receberia a 

integridade de seus vencimentos devidos – com a condição de que consentisse 

que uma escolta o acompanhasse até os limites de Goiás. 

 Como de praxe nessas diligências  típicas da política provinciana,  a Junta 

de Goiás  procurou  oportunamente legitimar sua ação política junto à instância 

máxima do poder  legal instituído– a Regência,  o  que demonstra como a antigo 

alinhamento às Cortes de Lisboa já havia sido superado pela força e conveniência 

do pragmatismo.  

 O ofício dirigido a Sua Alteza Real, o príncipe,  era uma longa, detalhada e 

sumária prestação de contas dos pecados e das faltas do Ouvidor Manoel Galvão 

e do Coronel Pedro Alencastre. Antes de qualquer coisa, o oficio começa, em um 

esforço retórico, tentando legitimar a extremismo da ação coerciva  contra a 

oposição, argumentando que: 

 "Nas grandes crises do Negócios Políticos se tornam indispensáveis 

remedios violentos, [os] únicos que podem salvar os Estados do perigo", posto 

que " a prudencia em todo o tempo louvável...[nessas ocasiões] parece tomar o 

nome de frouxidão". Porquanto, "tendo adoptado a marcha de brandura, e 

prudencia vio quase perde-se a Provincia, salvada [apenas]  pela resolução[!!??] 

de seus habitantes",  não sendo a Junta nesse caso mais do que a" (...) 

moderada executora"83 da vontade de seus habitantes. 

 Em seguida, no ofício explica (e acusa) que por ocasião do pleito de 8 abril, 

que  

 
...não sahindo elleitos os membros da junta Provisória alguns 

daquelles que tinhão sido propostos pelo Doutor Manuel Antonio Galvão 

então Juiz de Fora, e Presidente da Câmara, Documento 23, rompeo 

                                                
82 MOREYRA, Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Dimensões 1822, Perspectiva, São 

Paulo, 1872, pg. 274.   
83 Livro Manuscrito 081, ofício 33, página 73, ofício datado de primeiro de setembro de 1822. 



 56 

este no excesso de vociderar no mesmo acto contra os Elleitos e 

Elleitores, e que tal homem já por senão ver elleito Prezidente do 

Governo, como esperava, já por excluído os seus apaniguados e 

afilhados, forma dos mesmos  uma liga offensiva e principião a fazer 

partido para afastar o novo governo, lança mão de seu compadre e 

amigo o Comandante da tropa paga" no intuito de sublevar soldados 

para proteger " suas pérfidas intenções"84 – gesto que só foi evitado pela 

"fidelidade" da tropa.  

  

Mas apesar desse fracasso inicial, Galvão e seus "satélites"85 [sic] não 

desanimaram. A partir de então, eles "principiarão a declamar e persuadir o 

desprezo para com a Junta Provisória, a desobediência para com a Corte do Rio 

de Janeiro e o pouco respeito  para com a Augusta pessoas pessoa de S. All. 

Real", fazendo com que  pela ação política se conhecesse que sua intenção era " 

unir esta província a da Bahia, de onde he filho e cujo partido amava e persuadia; 

então se conheceu que todo o seu manejo era subtrair-se da responsabilidade do 

Brasil, [e] era também fazer-se Senhor Absoluto de Goiás."86 

 Como um importante detalhe incriminador do caráter de Galvão era 

imprescindível particularizar sua insolência e seu constrangimento, que não 

poupava nem mesmo o ofício religioso onde se prestava graças "pelo feliz 

nascimento da Nossa Augusta Infanta"87, pois em meio a este solene ato o 

ouvidor Galvão insulta "publicamente a Junta do Governo reunida na Igreja da 

matriz, [enquanto] o secretário Alencastro na mesma casa do Governo perante 

alguns Officiais Militares em voz alta persuade-os a insubordinação, e a menos a 

calar aquelle Governo".88 

 Já a anulação do primeiro pleito que elegeu Galvão, Alencastro e Gabriel 

Getúlio para a Assembléia é explicado como um expediente necessário tendo em 

vista a fraude, a intimidação e a coerção hipoteticamente promovida pelos eleitos, 

uma vez que no dia do escrutínio, tendo que se nomear os leitores da paróquia 

                                                
84 Idem. 
85 Idem. 
86 Idem. 
87 Idem. 
88 Idem. 
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"comparecem apenas 53 pessoas, a maior parte parentes, familiares e 

apaniguados [do Ouvidor]"89.  Ainda segundo o ofício,  os poucos "bons cidadãos"  

que ousaram comparecer foram "forçados a reformar suas listas, e a votarem 

contra a  sua vontade".90 

 Indignados com toda esta situação – assevera o ofício tomam os soldados 

da primeira linha "em armas para expulsarem estes inimigos da Causa Pública"91. 

À ação da soldadesca – 'espontânea' e 'inesperada', "acodem alguns membros 

dessa Junta, e não sem grandes trabalhos socegão os soldados que em voz alta" 

bradavam que "fossem demitidos o Doutor Manuel Antônio Galvão, Presidente da 

Junta e Ouvidor interino, o secretário do Governo Antônio Pedro De Alencastro, 

Procurador Interino da mesma Fazenda, e o seu escrivão Deputado José 

Azevedo Noronha e Câmara, por condescendência e frouxidão nas suas 

obrigações", exigindo "que os primeiros fossem expulsos da Província, como 

inimigos do Principe Regente, e motores de facções e perturbadores da mesma 

Província....".92  

 Estando coagido, portanto, tanto pela população descontente quanto pelas 

autoridades legais, o Ouvidor tentou, segundo a Junta, um último golpe político, 

no dia 7, apelando para a publicação de "um edital para rehunião dos 

Republicanos no Paço do Conselho".93 Diante disso, a Junta tomou as rédeas dos 

acontecimentos, evitando e prevenindo assim "as desgraças que estavam 

pendentes", congratulando-se o governo "por não se ter mesmo dado uma só 

victima de Temor e Odio no meio de tanta confusão e dezordem".94  

 Por fim, na última página do ofício, com 'provas exaustivas', a Junta reuniu 

em uma acusação de grande fôlego uma síntese dos imensos desmandos 

perpetrados pelo Ouvidor, dando conta 
que os documentos insertos na Copia número 1 provão que o Ouvidor 
interino pretendeu assenhorear-se das Tropas de Primeira Linha. [E] que 
os documentos insertos na na Copia 2 provão que a falta de respeito e 
insulto com [que  Galvão e seus partidários] trataram o Augusto Nome de 

                                                
89 Idem.  
90 Idem. 
91 Idem. 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 Idem. 
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sua Alteza Real, a insubordinação para com a Regencia do mesmo 
Augusto Imperador e a Independencia que pretendia da Corte do Rio  de 
janeiro. O número 3 o susto que infundiu aos Habitantes do Julgado de 
Meia-Ponte, Os documentos número 4 mostra o terror e dezesperação 
em que se achavão os Povos de Pilar, e a desgraça que[os] ameaçava. 
Offício do Comandante de São Felix em numero 18 não deixa duvida  a 
sensivel consquencia de ter insultado nesta Cidade o Eleitor de daquelle 
Julgado, O mesmo se collide do Off do Juiz ordinario de Trahiras em 
numero 19 cujo Elleitor  foi da mesma forma maltratado, o Documento 20  
mostra que o Governador Manuel Inácio de Sampaio os papeis de 
circunstancias e os não confiava ao ex-secretario Alencastro pela falta 
de fé do mesmo (...) 95 

 

 Graças ao historiador Sérgio Paulo, a agitação política promovida por 

Galvão e seus partidários entre os meses de abril e agosto de 1822 ficou 

registrada na história goiana como um movimento político com tendências 

republicanas. Sérgio Paulo é o único a registrar este 'fato', pois nenhuma outra 

afirmação nesse sentido consta nas demais crônicas da história goiana, 

particularmente naquelas em que o processo de Independência em Goiás foi alvo 

de pesquisa. Considerando tal singularidade, seriamos tentados a considerar que 

ela talvez se devesse ao cuidado mais acurado da pesquisa empreendida pelo 

historiador Sérgio Paulo. Esta reflexão tem a sua lógica 'historiográfica'.  

 Antes de qualquer coisa é preciso considerar que além da pesquisa 

publicada por Sérgio Paulo, há apenas outros dois textos versando sobre a 

dinâmica, as contingências e as conseqüências do processo de independência 

em Goiás: o livro da folclorista Regina Lacerda e o último artigo de José Maria 

Pereira de Alencastre publicado nas páginas da Revista do IHGB.96 A vantagem 

presumível da pesquisa de Sérgio de Paulo pode ser retirada de dois  aspectos 

tidos como 'essenciais':  primeiro, o fato de Paulo Sérgio ser um acadêmico, ou 

seja, aquilo que hoje em dia chamaríamos de um 'pesquisador profissional', 

enquanto tecnicamente os outros dois não passavam de 'amadores'; o segundo 

aspecto se relaciona a uma comparação temporal entre as três publicações: a de 
                                                
95Idem. 
96 José Mária Pereira de Alencastre foi presidente da província de Goiás durante os primeiros anos da década 

de 1860. Homem culto e versado em humanidades interessou-se durante sua estadia na Cidade de Goiás pela 

volumosa documentação guardada nos arquivo provinciais. Baseado na pesquisa dessa documentação 

Alencastre, ao logo do exercício de sua função publica em Goiás, escreveu uma série de artigos sobre a 

história de Goiás publicados na revista d Instituto Histórico e geográfico Brasileiro. Em 1979, estes artigos 

foram reunidos em livro sobre o título de Anais da Província de Goiás – 1863.   
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Alencastro é de 1863, enquanto a de Regina e Sérgio Paulo datam de 1972 (o 

trabalho de ambos, aliás, foram publicados como uma contingência da 

'comemoração do sesquicentenário da Independência – o texto de Paulo Sérgio 

destinado a compor a coletânea organizada por Carlos Guilherme Mota97 e o livro 

de Regina Lacerda concebido de antemão para competir no concurso organizado 

pela "Comissão do sesquicentenário da Independência”. Ora, essa temporalidade 

sobredita seria o bastante para relegar a um terceiro plano o texto de Alencastre – 

sobretudo quando pensamos na questão política que o envolvia: sendo ele 

presidente de Província  de Goiás durante o segundo Império – na verdade um 

funcionário público exemplar – seria pouco natural que se inclinasse a registrar a 

presença nos 'sertões' do Brasil Central de um pequeno  movimento republicano –  

de modo que assim se explicaria convenientemente esta 'lacuna'. Quanto a 

Regina, a 'lacuna' pode ser creditada à sua 'deficiência acadêmica', visto ela 

desconhecer o metiê do 'verdadeiro' historiador.  

 Por causa desses dois aspectos citados, a catalogação feita por Sérgio 

Paulo de que o ouvidor Galvão e seus aliados seriam "republicanos" parece ser 

um tipo de assertiva inquestionável e definitiva. Mas apenas parece. Na verdade, 

analisando tal assertiva segundo as referências e as indicações fornecidas pelo 

próprio historiador, não podemos senão toma-la como inconsistente.  

 Ora, a base que Sérgio Paulo se utiliza para respaldar sua categorização é 

o ofício sem número constante no Livro Manuscrito 081 (página 76) – catalogado 

oficialmente como Registro dos Ofícios à Secretaria dos Negócios do Reino 

(1820-1824) – precisamente o ofício que foi anteriormente transcrito. Pois bem: é 

utilizando-se do termo "republicanos" e também da acusação – 'fartamente' 

documentada pela Junta de "falta de respeito e insulto" em relação "ao Augusto 

nome de sua Alteza Real" no documento supracitado que o historiador Sérgio 

Paulo encontra os subsídios necessários para afirmar que o Ouvidor Galvão e 

seus aliados eram simpáticos ou partidários de um regime  político republicano. 

 Por causa de tais termos, o raciocínio desenvolvido pelo historiador se 

mostra, a princípio, bastante convincente segundo a lógica. Porém, desde 

Sócrates se sabe que nem todos os raciocínios lógicos são verdadeiros – uma 
                                                
97 MOREYRA, Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Motta, Carlos Guilherme (org.) 

Dimensões 1822.  São Paulo, Perspectiva, 1972. 
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percepção filosófica e epistemológica que parece se aplicar  perfeitamente ao  

argumento desenvolvido pelo historiador Sérgio Paulo.  

 Comecemos pela significativa expressão onde a Junta acusa o Ouvidor de 

publicar um edital convocando "uma rehunião dos Republicanos no paço do 

Conselho." O termo “republicanos”, à época, no Brasil, era utilizado tanto para 

designar os adeptos de uma república quanto, mais freqüentemente, para definir 

os "os que pertenciam à nobreza das vilas e cidades", os chamados 'homens 

bons', ou seja, aqueles que podiam "ser votados (para as câmaras municipais, de 

conformidade com as Ordenações [filipinas].98 No caso específico em que o termo 

é empregado no ofício, ele parece  indicar o sentido de "homens bons". Este 

raciocínio pode ser inferido do contexto político. Edital como se sabe,  "é um ato 

escrito oficial em que há determinação, aviso, postura citação e que se publica em 

lugares públicos...".99 Ora, não podemos deixar de pensar que – apesar de 

possível – é excêntrico e improvável que um funcionário  de um estado Imperial  

de uma província escassamente politizada e politicamente situacionista 

cometesse a ousadia suprema de mobilizar os hipotéticos partidários de uma 

república numa época em que  a expressiva maioria da elite brasileira já 

articulava politicamente em torno do Príncipe Regente. Se o termo empregado no 

polêmico ofício de fato designasse um regime político, isso implicaria: 1º) que os 

republicanos eram um agrupamento político tão numeroso que a sua convocação 

exigia necessariamente a publicação de um edital; 2º) que tais "republicanos" 

goianos além de numerosos eram uma força política expressiva, visto terem a 

'ousadia' de desafiar praticamente sozinhos a força de um Estado "Imperial" que 

poderia ser tudo – menos 'débil'.  

 Também não devemos nos deixar impressionar pela acusação 

"documentada" de que o mesmo ouvidor ' faltou com o respeito com o "Augusto 

Nome de Sua Alteza Real"  e mesmos ainda com a firmação de que ele pretendia  

a "Independencia [...] da Corte do Rio de Janeiro".100Por duas razões 

elementares. A mais obvia é quando o ofício foi escrito o ouvidor Manuel Galvão e 

Coronel Alencastre já haviam sido 'exilados' não só de suas funções públicas mas 

                                                
98 FERREIRA, Manuel Rodrigues. As Repúblicas Municipais do Brasil, São Paulo, Edusp, 1980, pg 42. 
99 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999. 
100 Livro Manuscrito O81, pg. 73 – 78, ofício 33, datado de 1 de setembro de 1822. 
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também da própria província – de modo  que a ação  política  de ambos já estava 

praticamente aniquilada. Nessas circunstâncias, a Junta não disporia de nenhum 

obstáculo sério  em construir um dossiê completo com 'os pecados políticos e 

morais' do Ouvidor  e seus partidários - fossem esses pecados falsos ou 

verídicos. A segunda razão se refere ao termo "Independência". Primeiro, não 

pode ter certeza de que Galvão pretendesse, de fato, uma 'independência' "da 

Corte do Rio de Janeiro. No caso de uma hipótese afirmativa, seria  preciso 

desvendar qual o significado exato dessa “independência”. Seria uma 

independência de opinião? Uma independência  em relação ao regime político? 

Uma independência quanto às diretrizes políticas da Cortes? Ou ainda uma 

independência de caráter insurrecional? 

 Duas últimas observações ainda se fazem necessárias, e ambas se 

relacionam diretamente à construção retórica do ofício. Segundo afirma o 

documento em questão, a rebelião 'popular' contra Galvão e Alencastre foi 

iniciada pelos soldados de primeira linha que"tomaram em armas para 

expulsarem estes inimigos da ordem Pública" e "que em voz alta bradavam que 

fossem demitidos(...) por condescendencia e frouxidão nas suas tarefas [...]" 

exigindo " que os primeiros fossem expulsos da Provincia como inimigos do 

Príncipe Regente, e motores  de facções (...)".101 Ora, da forma em estes 

acontecimentos são expressos, o leitor é induzido a acreditar que tudo esta vasta 

'mobilização popular' se processou de modo autêntico e espontâneo, sem 

nenhuma interferência visível dos membros da Junta. Será isso verdade? Será 

que uma agitação da tropa teria ocorrido sem um mínimo conhecimento prévio da 

Junta, precisamente em uma cidade pequena onde segundo o velho capitão-

general Inácio Sampaio "tudo se sabe?" Será acaso que nem mesmo um mísero 

boato desse 'frenesi' que atingia a soldadesca chegou aos ouvidos dos membros 

da Junta ?– dos quais três eram militares, sendo um Coronel (o presidente da 

junta da Junta Álvaro José Xavier) e dois capitães (João José do Couto 

Guimarães e Inácio Soares de Bulhões).  

 Nesse particular, o mais interessante é que a tropa bradava e exigia  

exatamente aquilo que era o mais  conveniente politicamente para Junta – o exílio 
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da província e a demissão de Galvão e Alencastre de seus importantes cargos. 

 Este fato não deixa de apresentar um caráter suspeito. Para um 

observador céptico é quase impossível não imaginar que a Junta ou pelo menos 

alguns de seus membros estivessem – direta ou indiretamente – envolvidos na 

excitação da tropa contra os líderes políticos da oposição. É que parece 

demasiado gratuito e improvável que um motim da soldadesca, nas circunstâncias 

políticas vigentes então na Cidade de Goiás, ocorresse sem que algum tipo de 

vínculo tivesse com a administração da Junta. Sobretudo, por que o ofício deixa 

entrever uma adesão apaixonada da tropa ao Príncipe Regente, um fato que 

embora não fosse impossível, ao menos parece improvável – segundo a 

descrição da Junta.  

 O mais provável, nesse casso, é que a tropa, descontente pelo atraso dos 

soldos, tenha sido estimulada – ativa ou passivamente – a se rebelar contra 

aqueles que deveriam ser os responsáveis pelos proventos dos soldados: a 

saber, o presidente e o Procurador da Junta da Fazenda, respectivamente Manuel 

Galvão e o Antônio Alencastre. Portanto, quanto aos soldados, é um pouco mais 

do que crível de que a hipotética "frouxidão e condescendescia nas [...] 

obrigações", – nesse caso a regularidade no pagamento dos soldos – estivesse 

inteiramente subordinada a exasperação que causava aos soldados "os motores 

de facções e perturbadores" – espécimes de homens a que certamente os 

militares estavam mais do que habituados desde os tempos dos pasquins e das 

proclamações públicas do padre Marques.  

 Por fim, uma observação do derradeiro parágrafo do ofício traz um 

indicativo mais do que pertinente sobre a dinâmica informalmente instituída, à 

época, na política de Goiás. Afinal de contas, não é sobre qualquer opinião 

ideológica, nem sobre a capacidade administrativa e menos ainda sobre o 

significado da ação política do Ouvidor e de seu principal aliado que versam as 

últimas frases do texto, mas sobre o caráter, como não se bastasse ao eventual 

leitor inferir dos fatos descritos a maldade de ambos – como se na verdade fosse 

imprescindível tornar mais do que óbvio suas índoles maquiavélicas e criminosas. 

Por que, como última ressalva, era preciso dizer 

 
que o Doutor Manuel Antonio Galvão além de algum conhecimento he 
por demais extremo dotado do Dom de persuadir e de maneira de 
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insinuar-se e [de tal modo que] bem ser [poderia] comparado ao Grego 
Zenon, e capaz de iguais empresas, e quanto a Antônio Pedro 
Alencastre he falso, aspero, terrível e denodado, homem que jamais se 
apresentou em público sem um punhal que traz unido ao peito por entre 
as vestes. 102  

 

 A reconstrução dessa retórica, portanto, torna evidente que objetivo político 

do Governo Provisório é menos  a vitória sobre a oposição do que a superação da 

dialética do poder – ao menos dentro dos limites provinciais. Isso porém não quer 

dizer que as intenções, os planos, a ambição e a práxis política representada 

pelos adversários do stabilischment fossem de uma essência mais nobre e digna. 

Para  uma afirmação desse naipe seria necessário uma pesquisa documental 

muito mais ampla e profunda. Entretanto, isso não nos impede de apreender que 

estando a esfera política local  destituída de regras claras e também de uma 

coerção ou estrita vigilância  da Corte, não diferia muito o imperativo político 

então praticado em Goiás de uma espécie de lei da selva, algo próximo de uma 

visão mitigada de um "survivor of the fittest" darwianiano. 

 

2.3. A Sedição no Norte  
 
 A revolta no setententrião goiano tinha como fundamento político original, 

no discurso, a idéia e a ação política de se propor como um gesto de revolta 

contra o Capitão-General Inácio Sampaio – então um antiquado representante 

indesejável do regime absolutista em declínio.  Em última análise, portanto, tal 

revolta seria uma encarnação do mais autêntico sentimento liberal disseminado e 

inspirado pela Revolução do Porto.  

 Segundo essa lógica, a secessão do norte goiano – representado 

inicialmente pela figura do ouvidor Joaquim Theutônio Segurado e pelo governo 

de Cavalcante – estaria sentenciada de antemão a durar apenas enquanto não 

fosse instituída na Cidade Goiás uma Junta Provisória segundo os moldes do 

novo regime político. 

 Quando a Junta finalmente foi constituída na Comarca do Sul, seus 

membros logo  providenciaram a redação de um ofício datado de 7 de janeiro  em 

que conclamavam os insurgentes do norte a  se unirem novamente ao Governo  
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estabelecido na Cidade de Goiás. Mas ao invés de uma reposta afirmativa 

previsível segundo o argumento 'liberal' do Governo de Cavalcante, o que 

recebeu em troca foi uma constrangedora resposta negativa,  que se respaldava 

por um inusitado argumento 'nativista',103 que não havia sido exposto antes em 

nenhuma das Proclamações Públicas redigidas pelo governo do Norte. No ofício, 

cheio de bonomia e interessada cordialidade, congratulava-se a Junta da Cidade 

de Goiás pelo estabelecimento do Governo Provisório enquanto se ponderava a 

razão e a legitimidade moral  de se tornar definitiva uma secessão que deveria até 

então ser provisória:   

 
A Câmara desta vila de S. João das Duas Palmas da Palma e sua 
comarca  acaba de receber  o ofício que por V. Excelência junta 
administrativa dessa província, cujas interessantes notícias de há muito 
desejavam, para com ela manter o povo a paz e a união que deve 
representar na regeneração política da nação. [Porém]A demora que 
houve entre o governo goiano em sacudir o julgo que o oprimia, e  
abraçar, a nossa causa, fez com que o povo desta repartição no espaço 
de tempo em que viveu separado conhecesse a necessidade  que tinha 
de um governo no centro da sua província pela longitude de 140 léguas 
que dista desta à essa capital, por cujo princípio se dividiu (...)104  

 
 Tal exposição deixa entrever claramente que a idéia de uma secessão não 

fazia parte dos planos iniciais dos insurretos do norte. Assim, ao se instituir o 

governo paralelo em Cavalcante, nenhum de seus membros – particularmente 

Theotônio Segurado – estava levando em conta as justificativas – posteriormente 

usadas – de opressão fiscal, de descaso administrativo e menos ainda as 

longínquas 140 léguas que os separavam da Cidade de Goiás.  

 Como se conhecendo de antemão as objeções econômicas e políticas à 

instauração de uma província, o ofício se preocupa em vaticinar a viabilidade 

econômica e política da região Norte lembrando 

 
que agora que essa despeza [administrativa] deve ficar pela metade, por 
se diminuirem  muitos empregados, que servião tão somente para dar 
prejuízo à fazenda real, hoje da nação, parece não serem pesados ao 
povo de Goiás os dois governos pela comodidade e felicidade que deles 
podem resultar e pela antiguidade do desta província, não pode ter lugar 
a reunião pretendida por Vossas Excelências, muito principalmente por 
estarem os negócios afeitos a Sua Majestade e às Cortes, para onde 
mandamos o nosso deputado, que saiu no dia seis de Janeiro do 
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presente ano; e por estes tão relevantes príncipios não podemos dar e 
não devemos dar solução ao ofício de Vossas Excelências 
respectivamente aos eleitores de da comarca para a nomeação dos 
deputados.105 

 

 O desfecho do ofício é uma solicitação, dissimulada e oblíqua, porém 

compreensível, para que o Governo instituído na Cidade de Goiás não cometesse 

o agravo de interferir no andamento da administração do norte goiano, como 

outrora fizera Inácio Sampaio:  

 
que a fim de os precipitar em uma guerra civíl, fez criar um ouvidor no 
Julgado de Trairas, que sem posse desta câmara exercita francamente  
as funções de seu ministério cujo despotimos devem Vossas 
Excelências, contar, para realizar-se a paz prometida. Deus Guarde a 
Vossas Excelências. Vila de São João da Palma em câmara 6 de março 
de 1822 – Ilustríssímos e Eexcelênctíssimos Senhores da junta  
administrativa da província de Goiás.- Manuel Antônio Bueno. – Teodorio 
Antônio da Silva. – Francisco da Rocha Bastos. – João Vidal de 
Ataíde.106 

 
 Entre as assinaturas do documento não consta a rubrica de Joaquim 

Theotônio Segurado, o principal motor da sedição do Norte e presidente do 

governo rebelde. Esta ausência é facilmente explicável: o emissário enviado  pelo 

governo de Cavalcante  para legitimar a situação política do norte goiano era 

precisamente o Ouvidor Segurado, que em abril (1821) do último ano fora eleito  

representante da Comarca de São João das duas Barras nas Cortes de Lisboa. 

Segurado, segundo o ofício acima transcrito, partiu em direção a Lisboa para 

tomar seu assento na assembléia a 6 de janeiro de 1822. Portanto, quando o 

ofício da Junta Provisória da Cidade de Goiás conclamando as duas comarcas à 

reunião alcançou os membros do governo do Norte, já se encontrava o Ouvidor a 

caminho de Belém, de onde zarparia em direção a Lisboa no mês de abril. Isso 

evidencia que quando Segurado deixou o julgado de Cavalcante, tudo já estava 

assente entre ele e os demais membros do Governo para que a divisão política e 

administrativa da província fossem estabelecidas e posteriormente 

sacramentadas pelas Cortes de Lisboa.  

Mas quando e por que se transmutou a rebelião no setentrião goiano de 

uma rebelião de caráter político para um movimento de índole francamente 
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106 Idem.  
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seccionista e regionalista? Esta é uma pergunta premente, que até hoje não foi 

construída ou exposta de modo claro e direto por nenhum dos pesquisadores que 

se debruçaram sobre a independência em Goiás e o processo de sedição do 

Norte. 

 A resposta, nesse caso, é um exercício de lógica e dedução pautada em 

algumas inferências extraídas da documentação.  

 O governo instituído em Cavalcante a 14 de setembro de 1821 se definiu 

formal e oficialmente, no seu início, como reação política liberal ao velho 

despotismo que em Goiás encarnaria, segundo Theotônio Segurado, no título, na 

autoridade e na figura do capitão- general Inácio Sampaio. Nesse discurso inicial 

o movimento de Cavalcante era apresentado como uma conseqüência natural do 

fracasso da rebelião capitaneada pelo padre Marques na comarca do sul.  

Malograda o movimento na Cidade de Goiás por ser "mal delineado ou por ser 

rebatido por força superior"107 lograva ele agora no norte, onde a distância 

geográfica favorecia a eclosão de insurreição 'liberal'. Na verdade, ele não seria 

nada mais que inevitável atualização política –  cuja conjuntura só seria praticável 

no norte. 

 É verdade que certas frases presentes nas três proclamações do Governo 

Provisório de Cavalcante em setembro de 1821 podem ser interpretadas como a 

manifestação de um ressentimento  de caráter regionalista  contra a comarca da 

Goiás, particularmente aquelas que versam  sobre a opressão fiscal.  Por 

exemplo, quando a Junta exige que sejam extintos "os tributos" que "vexam" os 

habitantes da Comarca de Palma por serem os únicos que os pagam, "ou por não 

serem conforme as antigas leis adaptáveis a esta pobre comarca".108
 

 Ora, embora se possa entrever na declaração acima o simulacro de um 

regionalismo ressentido ou ainda de um possível seccionismo, não há como 

afirmar de modo peremptório que esta mesma declaração seja um sinal ou indício 

inequívoco de sedição. Esta mesma impressão é amplamente corroborada pela 

proclamação ulterior, dirigida aos habitantes da comarca de Goiás, datada de 24 

de setembro de 1821. Nela, a Junta afirma estar "reunindo" forças "suficientes 

para ir ao"socorro" da comarca de Goiás para ajudar "a expelir o capitão-
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General."109 Entretanto, logo em seguida na redação do texto, a Junta de 

Cavalcante conclama os habitantes do Sul a estabelecer "o vosso governo 

Provisório à imitação do todo o resto do Brasil". Nesse caso, o pronome 

possessivo "vosso" parece se contrapor a um outro pronome possessivo implícito: 

o pronome "nosso". Isso nos leva a conceber a existência presumível então de 

dois governos: um para cada Comarca. Nesse caso, a concepção de uma 

tendência seccionista estaria mais do que latente na vontade nos líderes do 

Norte. Estaria na verdade  sutilmente manifesta nas entrelinhas do texto. Mas se 

de fato fosse esse o caso, existiriam este governo em caráter definitivo ou 

somente até que uma instância superior de poder ( a Corte?) deliberasse sobre 

essa 'bicefalia' administrativa?  

 Contudo, a segunda proclamação do Governo do Norte, datada de 17 de 

setembro de 1821, deixa-nos entrever um sentido vagamente oposto. Nela as 

reinvidicações e os argumentos de caráter localista desaparecem por completo. O 

que se expõem e  se releva é  o absurdo e chocante  atraso político e 

administrativo de Goiás. Conclamando os "povos" à modernização e à atualização 

política, a Junta de Cavalcante lembra que no Brasil, excetuando Goiás: 

 
(...)não há amais Juntas da Fazenda, arbitrárias em sua administração; 
não há mais ouvidores e juízes caprichosos e apaoixonados, [por que] 
tudo está mudado: os povos já não são governados por pachás, mas por 
governos provisórios, compostos dos mesmos homens mais sábios e 
honrados de cada província; os magistrados são homens da lei. Quando 
a face do Brasil está mudada, será Goiás a única província que fique 
insensível a seus males? Goianos! Nós os habitantes de Cavalcante, 
arvoramos o estandarte da liberdade, seja ele o  ponto da nossa reunião, 
e nós todos seremos felizes.110  

 

 ... "e seja ele (...) [o estandarte da liberdade] o ponto de nosssa reunião" 

 Nesse texto, não há sombra de dúvida que a reunificação política das duas 

comarcas sob um mesmo governo é apresentado como um acontecimento 

desejável e oportuno, que se condiciona tão somente à derrubada do governo do 

capitão-general Inácio Sampaio. Aqui não há qualquer apelo localista ou ainda 

reinvidicação regional. A questão emblemática é a ordenação de Goiás dentro da 

política nacional – e por nacional entenda-se a Revolução Constitucional do Porto 
                                                
109 Idem. 
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 68 

e a Assembléia Constituinte de Lisboa. 

 Ora, a questão fundamental, nesse caso, é tentar verificar alguma evolução 

nas idéias e nos argumentos presentes nas três proclamações – seja no sentido 

de uma secção ou de uma reunificação. A princípio, aparentemente, essa 

evolução sugere uma plausibilidade maior da primeira opção – porém, de modo 

inconclusivo, já que não fornece subsídios para a construção de uma assertiva 

sólida.  

 Em um caso desses é tentador buscar pistas em uma "espécie" de 

exegese filológica e semiótica do texto.  Porém, enveredar por este caminho, em 

face da ambigüidade presente no ofício, seria recorrer a um tipo de onanismo 

especulativo absolutamente indesejável. Talvez o mecanismo mais conveniente 

ao processo de investigação aqui empreendido seja partir da própria idéia de 

ambigüidade – uma idéia que deve ser tomada a priori não como um fator 

pretensamente involuntário, mas como gesto consciente e proposital do autor ou 

dos autores do texto.  

 Isso significa, de antemão, conceber a ambigüidade presente no texto 

como parte de uma estratégia política elaborada por Theotônio Segurado. Nessa 

estratégia, o objetivo precípuo seria a transformação do Governo da Comarca de 

Palmas no governo Provisório de toda a província de Goiás – via uma legitimação 

pela Cortes de Lisboa ou pela Regência. Nesse caso, o discurso em favor dos 

habitantes da comarca do norte seria pouco mais do que um expediente retórico 

para conseguir um apoio 'popular' ao movimento. Mas para atingir o cume 

administrativo da província – ou precisamente o cargo de presidente da Junta – 

seria preciso  a Teotônio Segurado e seus aliados mais próximos  sobrepujar a 

resistência representada pela  elite dominante no centro-sul de Goiás. Aliás, algo 

bastante difícil de se praticar  se  levarmos em consideração a preponderância 

tanto  populacional quanto burocrática e senhorial desta última região.111 

 Teotônio Segurado, claro, era um homem de posses e de grande prestígio 

– mas estas duas características estavam quase que restritas ao norte goiano, 

onde sua influência sobre a população local pela condição de Ouvidor e de 

grande pecuarista lhe propiciava um status impar entre os membros da elite do 
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norte goiano. Seria difícil para ele – em uma eleição – angariar os votos dos 

representantes dos Julgados da Comarca do Sul. Isso deve ter sido uma das 

razões que o levaram a não participar da eleição de 3 de novembro de 1821. 

Como a anulação por fraude desse pleito o demonstrara, a ação política se 

revelara mais ou menos um jogo de cartas marcadas. Estaria ele disposto a 

participar desse jogo? Provavelmente sim, mas com a condição de que ficasse 

ele com a presidência da Junta – e não apenas com a glória de ser um de seus 

membros ordinários. 

 Pois bem, excluída a possibilidade de uma legitimação do Governo de 

Cavalcante pelas Cortes ou pela Regência restava a ele a opção de marchar até 

a Cidade de Goiás e estabelecer pela força um Governo Provisório do qual 

certamente seria 'aclamado' presidente. Nesse caso, ele disporia do tempo e do 

poder necessário para construir sua vitória em uma eleição. Entretanto, marchar 

até a cidade de Goiás – estando o grosso das tropas da província localizada na 

comarca sul – implicaria correr um risco elevado demais. 

 Sem conhecimento militar algum, sem qualquer ímpeto beligerante e 

carente de tropas e mantimentos, a ameaça de Theotônio Segurado de marchar 

como suas tropas de "sertanejos" sobre as ruas estreitas da Cidade de Goiás não 

podia senão soar aos ouvidos de Inácio Sampaio como uma bravata. Quando 

muito, poderia o ouvidor resistir militarmente com suas parcas tropas no norte – 

caso Inácio Sampaio tivesse os meios e o apoio necessário para invadir o norte, 

como de fato pretendia. Mas a bravata podia vir a se tornar uma realidade se o 

comando e a organização militar da comarca do sul se tornasse suficientemente 

acéfala pela agitação política. Nesse caso – não de todo improvável – poderia 

Segurado, com alguma margem de segurança, concretizar sua ameaça.  

 Mas a evolução política da comarca de Goiás e a repercussão 'tímida' que 

seu movimento despertou entre  os habitantes e as lideranças do sul  agiram 

como um balde de água fria na ambição política de Segurado. Diante desse fato, 

o ouvidor não se mostrou disposto a trocar o certo pelo duvidoso. A partir de 

então, ele se tornou uma espécie de paladino das misérias e vicissitudes do norte 

goiano – defensor de uma região enferma para a qual a emancipação política e 

administrativa se tornavam o único antídoto possível para a infecção de seus 

males.  
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 Quando a 6 de janeiro de 1822 Teotônio Segurado deixou o julgado de 

Cavalcante em direção a Lisboa quase todos  os detalhes já estavam 

devidamente acordados com os demais membros do Governo Provisório sobre o 

destino traçado para a Comarca de São João das Duas Barras. Restava então ao 

ouvidor, na qualidade de representante político do norte goiano nas Cortes de 

Lisboa, advogar o reconhecimento não só do Governo Palmas, mas – sobretudo – 

do governo de Cavalcante. Nessa empresa não eram pequenas as chances de 

sucesso do ouvidor. Na província, fora um dos primeiros a referendar e propalar o 

'liberalismo' das Cortes em visível detrimento das intenções políticas do Príncipe 

Regente. Por fim, não poderia deixar de ser agradável e oportuno às inclinações 

políticas da Corte  o seu status de português em um momento que as primeiras 

divergências graves entre os brasileiros e 'europeus' tornavam conveniente ao 

parlamento apoiar ou favorecer aqueles que como o ouvidor se manifestavam 

contrários a qualquer idéia de emancipação política do Brasil.  

 A junta de Goiás, rejeitando a idéia de emancipação política do Norte, 

procurou, dentro dos limites de sua ação política, manter a integridade da 

província. Supondo a ação enérgica e ostensiva de Theotônio Segurado nas 

Cortes e a parca efetividade que  um ofício dirigido à Corte certamente teria 

nessas circunstâncias, a Junta Provisória decidiu apelar para a autoridade do 

Príncipe Regente, enviando-lhe um singular ofício. Nele, a Junta reconhecia que o 

Príncipe Regente já havia deliberado que o litígio político do norte goiano estava 

entregue às resoluções da Assembléia Constituinte, mas que isso não impedia à 

Junta de exprimir à Sua Alteza Real que: 

 
...de nenhuma forma pode convir tal separação e muito menos que no 
Centro do Brazil se concerve uma parte da população desligada da 
Causa [do Brasil] a Junta Provisória do Governo desta Provincia do 
governo desta Comarca julga indispensavel ao seu dever representar a 
V. Excelência o estado de população de uma ou de outra Comarca para 
que V. Excelência conheça melhor o absurdo de tal pretensão que 
decerto sera a ruina desta tão bella como fertil Província(...)112 

 

 Para tanto, parecia à Junta insofismável os argumentos de ordem 

demográfica e econômica, pois lembrava a sua Alteza Real que: 

 
                                                
112 Livro Muniscrito 081, ofício 28, pg 76-77. 
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A Comarca de Goyaz compreende esta Cidade e mais cinco Julgados, e 
sua população se calcula em 32 mil almas, e por conseguinte [somado a 
população do norte goiano] toda a Provincia tera 52 mil almas, [portanto] 
uma população esta assaz diminuta para dividir em duas Provincias, [e] 
alem disto cumpre dizer a Vossa Excelência que nem todos os Julgados 
do Norte se adheriram aquelle Governo: cinco freguezias que fazm uma 
população de 8 mil almas estão subordinadas a esta Junta Provisoria de 
Goyaz, e nunca reconhecerão o governo de Palma, ficando por esta 
forma o sobedito Governo somente Reconhecido por 12 mil habitantes 
entre os quais se achão muitas pessoas e familiares que ansiozas 
desejam e esperão a dissolução de hum Governo que conduz aquellla 
Comarca à ruína.... 113 

 
 Mas que tipo de ação a Junta poderia solicitar do Príncipe Regente? Acaso 

algum tipo de recomendação às Cortes de Lisboa sugerindo uma posição 

contrária às pretensões de Theotônio Segurado? Certamente que não. A essa 

época em Goiás – apesar da desconfiança em relação à Corte do Rio de Janeiro 

– já se tornavam politicamente visíveis os efeitos  dos acontecimentos políticos 

dos meses de janeiro e  fevereiro do ano de 1822. Por isso se explicava ao 

regente que  

 
...os homens empregados naquelle Governo [de Palma] não tem ainda 
manifestado uma adhesão à Causa do Brasil ( elles comunicam-se com 
o Pará) mas há de esperar que promptamente obdeção qualquer 
resolução de Sua alteza e a Junta Provisória pede com urgencia esta 
decisão bem esperançada Sua Alteza Real não enfraquecera esta 
Provincia para formar uma de 12 mil habitantes. 114 

 
 Apesar da retórica apaixonada e dos 'convincentes' argumentos, até 

princípios de outubro de 1822 – mais de cinco meses após o envio do sobredito 

ofício - nenhuma deliberação da Corte do Rio de Janeiro sobre o litígio no norte 

havia chegado às mãos do Governo Provisório instalado na Cidade de Goiás. Por 

causa disso, achou por bem a Junta enviar à Corte carioca um novo ofício 

versando ainda sobre o Governo Provisório de Cavalcante. O ofício, datado de 2 

de outubro, já não se esforçava mais por ponderar junto a Sua Alteza Real 

argumentos contrários à emancipação política do norte goiano. Desta vez a 

questão suscitada pelo norte já  se encontra delineada inteiramente dentro da 

dinâmica do processo de independência. 

 No ofício, esclarece-se que o ímpeto seccionista se encontrava renovado 

                                                
113 Idem, Ibidem.  
114 Idem, Ibidem. 
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desde que Theotonio Segurado fez regressar da "Cidade do Pará" alguns homens 

que o haviam acompanhado até lá com o aviso de que obteria a "confirmação da 

Corte [de Lisboa...]"115. 

 Isso era, segundo a Junta, motivo de inquietação porque não tendo a 

certeza de que a " a Província do Pará [tenha] adherido a Cauza do Brazil, com 

razão receia que Segurado, tendo naquela Comarca, casa, mulher e filhos, e 

sendo de genio emprehendedor, e em extremo egoista se não tenha descuido de 

solicitar do Congresso Lisboense alguma Ordem para que do Pará se enviem 

Tropas a se apossar deste centro, [e] não duvida esta Junta [ainda] que  elle 

venha na frente da dita tropa".116 Uma ameaça que os membros julgavam 

particularmente  plausível e possível sobretudo por Teotônio Segurado no Pará 

ter " recomendado a Conservação do Governo a seu sogro que he ali capitão 

Mor".117 Por isso, face a gravidade da situação, "a Junta voltava a pedir como 

antes huma decizão de Sua Alteza Real sobre este objeto."118 

 
2.4 O fim do governo de Cavalcante  

 
 Os primeiros meses do Governo Provisório do Norte demostra a 

veracidade do velho axioma político que afirma que é muito mais dificil instituir 

governos do que promever revoluções. Em outubro, a 'capital', localizada em 

Cavalcante, foi transferida pra a vila de Arraias. Ao que parece esta medida  

atendia aos interesses dos membros do governo provisório que desse modo 

procuravam efetivar a idéia de uma centralidade geográfica para a 'capital' da 

nova província –  obviamente preferida pela maior parte dos representantes dos 

arraiais que compunham o governo.  

 Essa mudança foi o primeiro indício de que a rebelião do norte estava 

propensa a graves fissuras. O vigário de Cavalcante,119 que até então era tido 

como um dos motores da revolta certamente pressentindo o destino aziago da 

                                                
115 Livro Manuscrito 081, ofício 30, pg 78-79. 
116 Idem, Ibidem. 
117 Idem, Ibidem.  
118 Idem, Ibidem. 
119 MOREYRA, Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Dimensões 1822, São Paulo, 

Perspectiva, 1972. 
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revolta e por certo temeroso de ter o seus nome envolvido em uma sedição 

inclinada ao fracasso, aproveitou-se da ocasião propiciada pela tranferência da 

capital e fugiu para Goiás "onde denunciou nominalmente todos os rebeldes"120 

após jurar lealdade ao Governo estabelecido na Comarca do Sul. 

 Contudo Arraias desfrutou apenas de um breve período do augusto  título 

de centro administrativo, pois logo em seguida decidiu-se mais uma vez pela 

transferência da capital, sendo desta vez escolhida a vila de Palmas. Porém o 

sucessor de Theotôno Segurado, o tenente-coronel Pio Pinto de Cerqueira  

determinou que a capital fosse novamente transferida para Natividade121, "onde 

foi instalada a antiga Câmara de Palmas e seus arquivos".122Como dessa atitude 

discordasse os vereadores de  Cavalcante liderados pelo Ouvidor Febrônio José 

Vieira Sodré, Pio Cerqueira  ordenou a prisão dos mesmos e a conseqüente 

destruição do ouvidor Febrônio de seu cargo, que passou a ser exercido pelo 

próprio Pio Cerqueira.  

 Os veradores de Cavalcante decidiram então se refugirar em Arraias onde 

buscaram, sem êxito, uma aliança com o tenente-coronel Cardoso. 

 Assim ficava estabelecido no Norte, por assim dizer, três 'governanças'. A 

primeira delas se encontrava em arraias e era liderada por Pio Cerqueira.  A 

segunda se encontrava em Arraias, (onde não por acaso se  encontravam 

refugiados os vereadores de Palmas e Cavalcante). A última 'governaça' incluia 

os demais julgados e arraiais, " que não acatavam ordens, nem do ouvidor 

Febrônio (Cavalcante) e nem do Ouvidor Cerqueira (natividade), mas [sim] da 

Junta de governo recém-instalada em Goiás."123  

 Essas divergências, fruto em grande parte dos "interesses particulares das 

lideranças (...) dos arraiais de Cavalcante, Palmas, Arraias e Natividade",123 

propiciaram a lenta mas inexorável desagragação da  sedição do Norte, uma 

desagregação político que também se  viculava aos milindres e implicações do 

processo de de emancipação nacional.  

                                                
120 Idem, pg. 265. 
121 Idem, pg. 275.  
122 CAVALCANTE. Maria do Espírito Santo Rosa, Tese de Mestrado, Goiânia, 1990, pg. 89. 
12 3 Idem, Ibidem, pg. 89. 
123  Idem, Ibidem, pg. 88. 
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Isso se relacionava fundamentalmente à opção política de Teotônio 

Segurado. O que ele fizera  fora apostar todas as fichas de sua ambição política  

numa decisão favorável das Cortes de Lisboa, algo que tinha a ver, aliás, com sua 

condição de reinol e 'liberal'. Na verdade, ele, como muitos outros,  se mostrava 

relutante em acreditar que o rompimento dos laços políticos do Brasil com 

Portugal fosse liderado pelo Príncipe Regente – sobre o qual pairava a eterna e 

repulsiva  sombra do velho absolutismo.  

 As demais lideranças que participaram da sedição esperavam 

previsivelmente que o ouvidor logo conseguisse uma decisão favorável da Corte 

respaldando a existência da nova província. Enquando esperavam, ansiosos  por 

qualquer vislumbre afirmativo, não se contiveram nem mesmo ante a impudência 

de violar as caixas de correspondências que eram enviadas das Cortes para a 

Cidade de Goiás atráves do Porto de Belém. Apesar das esperanças, contudo, 

nenhum ofício ou determinação  receptada foi capaz de sustentar o  ânimo e a 

grande expectativa provocada pela missão de Teotônio Segurado.  

 Será que essa demora se devia à dificuldade de Segurado em colocar em 

debate e votação nas Cortes de Lisboa a questão da insurreição no norte?  

Provalvelmente sim.  Entretanto isso não deixa de ser  apenas uma mera 

conjectura. Até hoje, lamentavelmente, nenhum  historiador goiano se deu ao 

trabalho de levantar a atuação de Teotonio como legislador na Assembléia de 

Lisboa. Ao certo, tudo que sabemos, é que o ouvidor tomou posse da cadeira de 

deputado em abril de 1822 e que  foi um dos poucos deputados 'brasileiros' a 

permanecer leal à soberania política das Cortes.  

 Esta atitude de Segurado foi convenientemente explicada como sendo 

decorrente de sua oposição intransigente à emancipação política do Brasil. Esse 

é sem  duvida um fator que não pode ser ignorado. Como a muitos portugueses 

residentes no Brasil, detentores de prestígio e influência, era natural que o 

ouvidor, como inúmeros outros patrícios, se sentisse temeroso ou ameaçado com 

a mudança da ordenação política nas relações bilaterais entre Brasil e Portugal.  

Ainda assim, esta explicação parece ser mais complementar do que essencial. 

 Ora, analisando o restropecto político de Segurado, somos obrigados a 

reconhecer que tendo empenhado suas esperanças na ação política das Cortes 

de Lisboa não lhe restava outra auternativa senão fidelidade à Assembléia 
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Constituinte e seu projeto político: sua posição contra a independência, sua 

desconfiança em relação aos planos polícos do regente e a crença no legalidade 

das Cortes vincularam seu destino, por assim dizer, à Némesis do liberalismo 

português e todas as suas contradições. Face a ele, poderia se portar com um 

patriota leal e autêntico liberal, e com isso atrair a confiança das Cortes com  

objetivo de saciar sua ambição política.  

  Fora essa mesma  ambição que o levara, primeiro, a tentar a derrubada do 

governo de Inácio Sampaio, com o fito de alcançar a  Presidência da Junta 

Provisória, através da instituição de um governo no norte goaiano – do qual, no 

mínimo, esperava alguma adesão dos habitantes  do sul. Mas logo que 

compreendeu as  grande dificuldades em vencer a resistência da elite 

hegemônica da comarca de Goiás, lançou mão o ouvidor Segurado do estragema 

de orquestrar e fundamentar um projeto de emancipação do norte goiano. E para 

a conveniência de sua ambição, podia dispor facilmente, como aliados, tanto de  

um vago e difuso ressentimento da população local como também da ambição e 

da avidez de sua elite.   

 Não deixava de ser astuciosa a ação política do ouvidor Segurado durante 

o tempo em que foi presidente do governo provisório de Cavalcante. Tendo, 

provavelmente, desde novembro de 1821, decidido, com seus aliados, pela 

secessão da comarca, cuidou em manter em segredo o projeto, deixando a 

impressão, por alguns meses,  às lideranças da Comarca de Goiás ( que 

obviamente  rejeitariam a separação) de que a sublevação no norte goiano 

continuava  e permanecia a ser tão somente um movimento de legítimo e 

autêntico carater liberal e 'democrático'.124 Na verdade, com esse estretagema ele 

ganhava o tempo necessário para reunir e consolidar suas forças políticas – algo 

que parece ter conseguido razoavelmente até a sua partida em direção a Lisboa. 

 Nesse contexto, é de suma importância frizar que a inclinação do ouvidor 

Segurado  para a 'soberania' das Cortes não foi, de modo algum, uma estupidez 

política – como se poderia pensar a princípio. à época, era ela a principal força 

política da 'nação'. Um fato reconhecido pelo proprio D. Pedro, como bem o 

demonstra o ofício em resposta à solicitação do então Governador General Inácio 

                                                
124 CAVALCANTE, Maria do Espírito Santo Rosa, Op. cit., pg. 26.  
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Sampaio enviado da Corte do Rio de Janeiro na qual  declarava o príncipe, sem 

meio  termo, que a questão referente à rebelião do norte pertencia à alçada  da 

Assembléia Constituinte.  

 Ora, as implicações que se relacionavam ao Governo de Cavalcante não 

eram simples ou irrelevantes – mesmo a despeito da marginalidade da provícia de 

Goiás dentro do contexto do Reino Unido. Se o Príncipe Regente, inclinado como 

era a uma ação política centralizadora, se furtava a tomar uma decisão ou mesmo 

a proferir uma mera sentença sobre o assunto, decerto era porque temia ou 

receasse criar uma circunstância ou motivo de atrito com as Cortes – que até os 

estertores de 1822 desfrutava de ampla aprovação da elite 'brasileira'. Teotonio 

Segurado sabia disso. Sabia  que tanto a elite americana quanto a elite 

portuguesa vislumbravam na autoridade das Cortes um lastro seguro contra as 

ameaças do velho absolutismo.  

  Partindo dessa premissa, muitos  duvidavam – como o sobredito ouvidor – 

que D. Pedro fosse capaz de aglutinar em torno de si as principais forças políticas 

do Brasil. Por causa disso, era natural que homens como Segurado 

superestimassem o poder e a influência das Cortes em detrimento da perspectiva 

e do futuro político do Príncipe Regente. Mas ao apostar resolutamente no poder, 

na soberania e na solidez  das Cortes, Segurado se tornava dependente dela, por 

que sabia que  dificilmente teria a possibilidade de obter a aprovação de seus 

intentos junto a um governo  de tendências centralizadoras sediado no Rio de 

Janeiro. Isso não aconteceria,  pressumivelmente na assembléia lisboeta, onde a 

preucupação de subordinar diretamente a Portugal a admintração das províncias 

americanas não deixava de se casar com o projeto de fracionamento de Goiás 

proposto por Theotônio Segurado.  

Se a idéia das Cortes  era enfraquecer os laços de identidade atados 

pelos interesses comuns  de uma elite 'brasileira' agraria e solapar a autoridade  

concorrente do Príncipe Regente. Nesse intuíto, a possibilidade de uma unidade 

administrativa a mais não deixava de ser particularmente interessante às Cortes, 

por dois motivos. Primeiro, por vincular, através das comunicações fluviais do Rio 

Tocantins, uma fração do Brasil central à província do Grão-Pará – não por acaso 

umas das províncias do Brasil onde era maior a identidade portuguesa da elite e 

estreitos os laços administrativos com Portugal – inclusive pela maior proximidade 
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geográfica. Segundo, por que tal fracionamento adminsitrativo – ao criar um 

estamento burocrático a mais na região norte – dificultava a ameaça eventual do 

exercício centralizor do Príncipe Regente.  

 Mas tudo isso é apenas uma hipótese de como a elevação do norte goiano 

à categoria de província poderia ser util aos planos políticos da Cortes de Lisboa. 

Menos hipotética e mais factível é a compreensão de que o ouvidor conhecesse a 

conveniência e o atrativo que semelhate secção poderia representar para os 

intentos das Cortes – sobretudo os que que procuravam criar obstáculos a uma 

eventual desmembração do Brasil.  

 Se essa última hipótese  estiver – como parece – correta, então não 

podemos atribuir a fidelidade de Segurado às Cortes  precipuamente nem à sua 

inclinação anti-absolutista nem à sua condição étnica de português. Nesse caso,  

a razão principal de sua ação política  parece ter sido orientada pela fim último de  

tornar viável a efetivação de sua  ambição política. Ora, essa ambição não era 

possível e plausível senão através das Cortes de Lisboa. Portanto, não deixa de 

ser compreensível que na sua  grande expectativa, o ouvidor Segurado apostasse 

resolutamente todas as suas fichas políticas no poder e na soberania das Cortes.  

 Foi essa  expectativa e esperança que determinaram o ocaso político de 

Segurado. A despeito de todos os indícios e evidências provienientes do Brasil 

nos meses de junho e agosto prenunciando a ruptura política inevitável provacada 

pela atitudes 'recolonizadoras' da Cortes, o ouvidor manteve inabálavel sua 

posição. Permaneceu impassível em Lisboa  enquanto os próprios deputados 

brasileiros, em sua grande maioria, abandonavam, desiludidos, por essa mesma 

época, a Assembléia Constituinte, regressando ao Brasil.  

Quando  o acontecimetno extremo de 7 de setembro, enfim, chegou a 

Lisboa no mês de outubro, o ouvidor Segurado não se prontificou a retornar de 

imediato ao Brasil. Permaneceu ainda vários meses em Lisboa – talvez auto-

iludido quanto à capacidade das tropas portuguesas no Brasil de vergar a 

insurreição liderada pelo Príncipe Regente ou ao menos quanto à capacidade de 

Portugal de manter o controle sobre algumas províncias do Norte do Brasil – 

particularmente o Pará.  

 Mas, como sabemos, não puderam as tropas portugueas reverter as 

conquistas dos adversários e nem mesmo manter  a segurança e a posse 
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daquelas províncias que haviam se declarado leais à administração portuguesa. A 

um observador mais atento, teria bastado os insucessos das armas lusas no 

primeiro semestre de 1823 para compreender que a debilidade econômica e 

militar de Portugal não seriam capazes de impedir a desmembração da secção 

americana do Reino Unido.  

Teria sido o ouvidor um desses homens atentos? Teria ele logo 

compreendido já nos primeiros meses do ano de 23, que todas as suas 

pretensões estavam já superadas pela dinâmica dos acontecimentos políticos 

consumados? Ou será, acaso, que uma certa  esperança e otimismo o 

mantinham ainda preso até princípios desse ano à crença de que todos os 

obstáculos entre Brasil e Portugal seriam apenas passageiros?  

 Infelizmente não é fácil responder a tais questões, por uma razão 

fundamental: a insuficiência da documentação contabilizada do período 

cronológico analisado. De qualquer modo,  parece indicativo e  revelador o 

retorno do Teotônio Segurado à sua propriedade localizada  no arredores de 

Palmas no segundo semestre de 1823, onde se encontrava sua mulher e filhos. A 

menção desse acontecimento foi  feita pelo general Cunha Mattos que à época se 

encontrava em diligência pela região norte.  É, aliás,  uma das últimas menções 

feitas em cárater oficial sobre o ouvidor. Depois  desse seu  regresso repleto de 

discrição e 'timidez', o ouvidor, desaparece, por assim dizer, da vida publica  de 

Goiás.125   

 Esta mesma descrição foi mantida ao longo de seus últimos anos de vida.  

Até seu assassinato, a 14 de outubro de 1831, o ouvidor Theotônio não exerceu 

mais nenhuma atividade pública em Goiás, privando-se inclusive de qualquer 

exercício político.126 

 É provável que esta espécie de alheamento 'público' esteja relacionada a 

algum tipo de pressão exercida pelos seus  antigos adversários da Comarca de 

Goiás. Porém, não podemos excluir por causa disso a possibilidade de que 

também tenha  sido este alheiamento fruto, ao menos em parte, de uma decisão 

voluntária. Nesse aspecto, o fator determinante seria  a amarga decepção e o 

constrangimento resultante do fragoroso fracasso de seus intentos políticos, em 
                                                
125 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Goiânia, Editora UFG, 1980, pg. 75-78.  
126 Idem, Ibidem. 



 79 

particular,  o modo vexatório, silencioso e tímido de seu regresso depois de ter 

chefiado um governo inflamado por grandiosas pretensões e pelas pomposas e 

rebuscadas proclamações públicas.  

 
2.5 Considerações Gerais 

 
 Não tive a ingênua pretensão neste capítulo de exaurir todas as questões 

suscitadas pelo processo de Independência em Goiás. Afinal de contas, qualquer 

esquadrinhamento mais minucioso sobre o tema exigiria, de antemão, um 

trabalho quase exclusivo, onde o foco principal de pesquisa e a análise da massa 

documental fosse orientada preponderantemente pelo objetivo de esmiuçar, em 

detalhes, os tortuosos meandros da política local. Este, por certo, não foi o 

objetivo que me orientou durante a dinâmica de pesquisa. Por um motivo simples: 

o estudo da independência em si não é o foco pricípuo de minhas considerações 

nessa dissertação.  

 Nesse capítulo, portanto, não tive a intenção de produzir uma análise 

'conclusiva'. A despeito desse fato, contudo, creio ter feito uma importante 

contribuição à temática ao evidenciar algumas contradições e equívocos 

presentes na historiografia.  

 Cronologicamente, o primeiro desses equívicos está em atribiuir ao Padre 

Luis Bartolomeu  Marques e seus correligionários sentimentos e anseios 

patrióticos, como se  suas agitações e manifestos públicos tivessem um caráter  

prepondenrantemente 'nativista' ou 'brasileiro', fornecendo assim a impressão de  

que sua ação política tivesse o caráter germinal de uma nacionalidade nascente. 

Foi este tipo de  equívoco (entre outras tantas  impropriedades) que levou o 

historiador Americano do Brasil a denomina-lo impropriamente, no título de um de 

seus artigos, de o " o frei Caneca de Goiás".127  

 O equívoco e a contradição da  folclorista Regina Lacerda é um tanto mais 

sutil quanto ao conceito, embora um pouco mais grave quanto às implicações 

políticas . Em seu livro, A Independência em Goiás, ela quis ver na ação política 

dos partidários de Padre Marques a dinâmica de um movimento que prenunciava, 

em pleno Brasil Central, a independência.  Por causa dessa convicção, ela não se 

                                                
127 BRASIL, Americano do Brasil. Pela História de Goiás. Editora UFG, 1980, pg.47.  
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furtou, nas páginas de seu livro, a  cognominar várias vezes de "patriotas" padre 

Marques e seus aliados.  

 Algo um pouco mais excêntrico é a percepção, constante nas páginas de 

seu livro, de que o intenteto desses insurgentes seria a instituição de uma Junta 

Provisória declaradamente favorável à emancipação política do Brasil.128 Ora, 

segundo o plano golpista, a Junta deveria ser instalada em agosto de 1821. 

Teríamos assim no coração do Brasil a singularidade de uma adminsitração 

provincial orientada precipuamente por idéias que até  então eram marginais, 

defendidas 'nacionalmente' somente por pequenos grupos  de  limitada expressão 

política. E o mais exótico é que isso aconteceria em região dependente e 

periférica exatamente  quando o cerne do projeto político de grande parte da elite 

'brasileira' se voltava para a estabelecimento de um Reino Unido Constitucional. 

Seria, portanto, um acontecimento a um só tempo insólito e extemporâneo  se a 

instalação de 'semelhante Junta' tivesse ocorrido em Goiás na sobrecitada data.  

 E quanto as 'evidências' documentais fornecidas pela autora? Elas seriam, 

se bem fundadas, capazes de fazer  com que até mesmo um pesquisador 

incansavelmente cético acreditasse na plausibilidade dessa pitoresca 

argumentação. Afinal de contas, a história pode por vezes ser pitoresca e até 

contraditória, sobretudo quando o pesquisador comete a ingenuidade de acreditar 

resolutamente nas palavras e nos significados atribuídos pelos agentes e sujeitos 

históricos.  

 Mas esta excentricidade não parece ser o caso, precisamente por algumas 

questões suscitadas pela massa documental utilizada  pela pesquisadora Regina 

Lacerda. Ora, a referência que nossa autora utiliza para fundamentar sua 

concepção acerca do 'patriotismo' dos insurgentes que promoveram o putsch de 

agosto é o ofício número 36 enviado pelo capitão-general Inácio Sampaio ao 

ministro Frederico Caula, onde acerca dos ditos insurgentes ele sentenciará, 

segundo as palvras da autora, que tramavam " a total independência e separação 

do Reino Unido."129 

 Alencastre que utilizou como referência o mesmo ofício, não se furtou ao 

trabalho de citar a integralidade da frase que foi apenas parcialmente transcrita 
                                                
128 LACERDA, Regina. A Independência em Goiás, Goiânia, Oriente, 1972. 
129 LACERDA, Regina. A Independência em Goiás, Goiânia, Oriente, 1972, pg 22. 
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pela pesquisadora Regina Lacerda. Nela, o capitão general diz textualmente: " 

Não pude saber com certeza qual era o  verdadeiro espírito do intitulado governo 

provisório; mas tenho bastantes idéias de que era a total independência e 

separação do Reino Unido."130  

 É dificil saber precisamente o que implicam as "bastantes idéias" de que 

fala o nosso capitão-general. Seriam acaso tais idéias fruto de engenhosas 

especulações dedutivas? Ou  acaso um tipo de compreensão política resultante 

de sua grande intuição política?  É difícil responder a tais questionamentos. De 

qualquer modo, o importante aqui é comparar e perceber a grande diferença 

resultante entre a  comparação da íntegra da frase com apenas um de seus 

fragmentos.  

 No primeiro caso o leitor tem a clara sensação de que a assertiva do 

capitão-general não pode ser tomada, de modo algum, como conclusiva. Ao 

passo que o exerto da frase utilizado por Regina Lacerda deixa poucas dúvidas 

qunto a dimensão 'nacional' e 'patriótica' do movimento liderado por Padre 

Marques. A diferança decorrente, portanto, entre a percepção resultante entre as 

duas comprensões é marcante e inconciliável.  

 O curioso é que Regina Lacerda, quanto à sua compreensão ideológica do 

movel político dos partidários de padre Marques, não faz outra coisa, no fundo, 

senão subscrever a tese de Alencastre, que mais de cem anos antes dela 

cometera o mesmo erro – reafirmado pela historiografia vindoura – de corroborar 

a conveniente e capiciosa afirmação de Inácio Sampaio... E isso a despeito da 

clara evidência de nem mesmo o próprio capitão-general tinha uma noção 

razoável quanto a fundamentação ideológica e política do movimento – afinal, 

nada pode parecer mais dúbio e impreciso do que as suas "bastantes idéias". 

 Não me furto aqui de reafirmar o que escrevi acerca desta questão no 

início do presente capítulo – a compreensão, para mim evidente, de que o móvel 

responsável pela ação política de padre Marques e seus aliados pouca tinha de 

patriótico ou ‘nacional’. Esta descrença minha é fruto da desconfiança quanto ao 

grau de validade do ofício do capitão-general Inácio Sampaio e a pertinencia das 

interpretação dele decorrente. Por que além da desconfiança pessoal  quanto ao 

                                                
130 ALENCASTRE, J.M. Pereira de. Anais da Província de Goiás – 1863, Goiânia, Sudeco, 1979, pg. 354. 
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'exotismo' desse governo que se pretendia instituir, tenho para mim a certeza 

quase definitiva  de que Inácio Sampaio adulterou diliberadamente os 

fundamentos desse movimento com intuito de justificar a repressão e suscitar a 

desconfiança das Cortes e da Casa Real quanto aos 'malévolos' intentos de seus 

próceres. É que para anular a ameça representada pela facção liderada por Padre 

Marques nada seria mais cômodo e conveniente do que acusa-lo de tentativa de 

sedição – um tipo de acusação que à epoca (agosto de 1821) poria em alerta 

tantos as Cortes quanto D. João VI e o Príncipe Regente.  A salvaguarda do 

Reino Unido era então uma questão quase sacrossanta – exceto, claro, para 

pequenas faccções de discreta ação política .  

 Isso não significa dizer – e é importante ressaltar novamente – de que não 

pudessem existir em  semelhante agrupamento político alguma simpatia pela 

independência. A inclinação de alguns, da maioria ou mesmo de todos os líderes 

do fracassado golpe de agosto a um determinado 'patriotismo' não é um fato de 

todo improvável. Mas é importante estabelecer que ainda que pudéssemos 

'provar' esta simpatia ou inclinação, não poderíamos a ela conceder o papel de 

expressiva representação política perante a dinâmica do processo de 

independência. É que existe um abismo considerável entre a mera inclinação ou 

simpatia e uma defesa consciente e programática de ideais, particulamente 

quando estes ideais estão em oposição à ideologia e às tendencias políticas 

preponderantes. 

 Mas  se semelhante frenesi político, que quase lançou a histeria à Cidade 

de Goiás, não se baseava, como supunho, na questão central da nacionalidade, 

qual seria então o combustível que engendrava a ação política de Padre Marques 

e seus aliados?  

 Pessoalmente, creio que a resposta a esta pergunta não comporta 

quaisquer razões ou motivos de ordens  sociais, pessoais ou psicológicas. Na 

verdade, tenho poucas dúvidas de que o elemento preponderante nessa como 

nas demais ações políticas tenha sido a velha e eterna ambição.  

 Isso não é uma uma especulação. É um tipo de inferência que pode ser 

deduzível exemplarmente da vida pública do lìder maior dos assim chamados 

'patriotas', o padre Bartolomeu Marques. 
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Este sacerdote, após a sua ordenação em São Paulo, em 1806,131 

retornou à Cidade de Goiás, onde tomou pouco depois as obrigações de 

"ajudante da Câmara Eclesiástica",132 cargo que exerceu até 1814, quanto se 

tornou então secretário do governo da capitania.  Graças à proteção e ao 

apadrinhamento de  Fernando Delgado Freire de Castilho(1814-1820), um dos 

mais  débeis e inertes  governantes que Goiás já teve, 133  o padre Bartolomeu 

Marques galgou cuidadosamente os mais elevados cargos públicos. Segundo 

Americano do Brasil:  

 
O padre Marques não deixou escoar inultilmente seu prestígio enquanto 
as rédeas do poder lhe corriam ao sabor. Para lisonjear o apuramento de 
seu traje, caprichoso  a ponto de chamar a atenção, reclamou e obteve 
as insígnias do Hábito de Cristo e pouco depois o lugar de Comissário da 
bula da Santa Cruzada. Por influência de Delgado foi nomeado 
Procurador Interino da Real Coroa, servindo de membro dos mais 
proeminentes da Junta da Fazenda, por não haver então Juiz de Fora 
em Goiás. Pela delicadeza, pela cerebração, pela palavra sedutora, o 
Padre marques destacou-se, criando adeptos ou adversários. 
Ostentando finas vestes sacerdotais, sandálias de polimento, percorria 
diariamente a cidade de Goiás, acompanhado de seu inseparável 
escravo Francisco.134 

 
 Semelhante relato não nos  deixa entrever um tipo de homem 'idealista' e  

menos ainda um ente 'patriótico', sobretudo quando se percebe que nada dele se 

registra, nesse período em que estava comodamente à sombra prazerosa do 

poder, vinculando-o a sentimentos 'patrióticos' ou a  ideais de emancipação 

nacional.  

 Também parece revelador o fato de que, ao regressar do  banimento 

imposto pelo excapitão-general Inácio Sampaio, nenhuma palavra ou ato dele se 

registre a favor da Independência. Nesse sentido, é imperioso frisar que pela 

ocasião desse seu regresso já corria pleno o ano de 1822. Ano da Independência. 

Ano em que os 'cidadãoes' já podiam, ainda que com alguma cautela, manifestar 

livremente suas opiniões acerca do futuro do 'Reino Unido'. Mas nesse período  

tão proprício à propaganda 'patriotíca' é curioso que, nada, absolutamente nada, 

se registre do Padre Marques em termos  de inclinação ou práxis  política.  

                                                
131 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Goiânia, Ediotra UFG, 1980, pg. 47. 
132 Idem, pg. 47. 
133 MOREYRA, Sérgio  Paulo. Op. Cit. pg. 256. ( Ver também: Brasil, Americano do. Op. Cit. pg .48). 
134 Idem, pg. 48. 
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 Em verdade, apenas uma única nota sobre ele se registra nas crônicas 

desse ano de 1822, que é o seu perfeito alinhamento político com a Junta 

Provisória eleita em 8 de abril, e a sua  conseguente participação, juntamente 

com o secretário do governo eleito José Rodriguês Jardim, da partilha do botim 

dos cargos do infeliz coronel AntônioPedro de Alencastro, que havia sido então 

afastado de suas funções públicas em virtude de sua participação no putsch de 

princípio de agosto desse mesmo ano.  

 Semelhante atitude do vigário Marques não faz mais do que traduzir uma 

completa subordinação e dependência em relação à Junta Provisória. Ele 

compreendia então, por certo, que a debilidade de suas 'forças' políticas 

ocasionada pelo 'desterro' ordenado pelo antigo capitão-general não lhe 

permitiam senão a manutenção de uma posição secundária na administração. O 

poder tinha agora novos donos e eles eram  ainda mais ciosos  de suas 

prerrogativas  'públicas' do que o velho Inácio Sampaio. Diante dessa situação,  o 

senso do possível e a noção de oportunidade tornavam a composição com os 

membros da Junta bem mais do um necessidade conveniente ao vigário Marques. 

Ao menos se ele quisesse ainda alimentar sua ambição e seu poder político. 

 Na minha perspectiva, esta atitude revela exemplarmente como para esse 

líder 'patriótico' ficavam as idéias e o sentimento 'nacional' subordinados ao 

oportunismo e às realidades do poder. Mas é importante frisar ( uma vez mais) 

que isso não implica que o movimento político capitaneado pelo vigário Marques e 

seus partidários não pudesse comportar algum tipo de ressentimento latente ou 

manifesto em relação elemento étnico lusitano. Isso é possível, embora ainda não 

comprovável. Contudo, se, de fato, isso puder ser aferido por pesquisa 

posteriores, não devemos nos sentir obrigados a reconsiderar fundamentalmente  

o sentido da ação política de Bartolomeu Marques, pois ainda assim seria  

inevitável constatar que sua ação política se operava muito mais  por ciúme em 

relação ao monopólio quase exclusivo do poder exercidos pelos 'reinóis' do que 

por fruto de uma indignação de caracter 'nacional'.  

 

2.6. Os "republicanos" 

 
 Tão dúbia quanto a tese de 'patriotismo' advogada a favor do vigário 
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Bartolomeu é a caracterização de republicano feita pelo historiador Sérgio Paulo 

ao movimento de oposição ao Governo Provisório liderado pelo ouvidor Manuel 

Galvão. Como já expliquei anteriormente,  este equívoco decorreu da 

interpretação apressada que o historiador fez do ofício 33, datado de 14 de 

setembro de 1822, constante no Livro Manuscrito número 081.  

 Nele, em determinado trecho, a Junta acusa o ouvidor interino de a "7 de 

agosto ter (...) [ter] feito publicar hum edital para a rehunião dos Republicanos no 

Paço do Conselho". O malfadado termo "Republicano",  o fato de a Junta  ter 

registrado uma suposta "falta de respeito e insulto"  dos insurgentes para com o 

nome de sua Alteza real e a ainda um 'possível' intento, segundo o mesmo texto, 

de "independencia"[sic] da "corte do Rio de Janeiro" foram os  elementos que o 

historiador Paulo Sérgio se utilizou para construir a tese de que Manuel Galvão e 

Ântônio Pedro eram defensores de um sistema republicano de Governo. 

 Ora, todo este equívoco pode ser descontruído, a princípio, pela própria 

análise dos termos, como já principiamos a fazer  em páginas pretéritas. Ora, o 

termo 'edital' é mecanismo público, ou melhor, um recurso administrativo. Parace 

um tanto insólito que o ouvidor e presidente da Câmara Municipal, Manuel 

Galvão, tenha lançado mão deste expediente para reunir no Paço Minicipal, ‘os 

hipotéticos inimigos da monarquia’. Nesse caso, parece ser mais do que provável 

que a referida convocação  estivesse relacionada ao primitivo significado do termo 

Republicano, que era no Brasil, à época colonial, costumeiramente utilizado como 

sinômino da "nobreza das vilas e cidades, ou seja, dos  denominados homens 

bons...".135 

 Quanto à acusação de "insulto" registrado pela Junta, tenho motivos para 

acreditar que ele deve ser relativizado ao máximo, pois na situação política então 

vigente na Cidade de Goíás não seria  difícil transformar um objeção a um ato ou 

derterminação do Príncipe em algum tipo de crime de “leza magestade”. Afinal de 

contas, nas grandes ebuliçoes políticas, como a que agitava a capital goiana, os 

fatos, a verdade e os acontecimentos podiam ser adulterados com facilidade, 

quando não simplesmente inventados.  

 Por fim, quanto a este tema, dois aspectos podem ainda ser levantados 

                                                
135 FERREIRA, Manuel Rodriguês. As Repúblicas Municipais do Brasil, São Paulo, Edusp, pg. 42. 
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como objeção ou negativa à crença de que Alencastro e Galvão fossem 

'republicanos' no sentido político do termo. O primeiro deles, já mencionado, é o 

caráter surpreendente e quase insólito de se convocar uma reunião de indivíduos 

pretensamente antimonarquistas em plena praça pública, em pleno Brasil Central, 

quando nessa época não se verificava nenhuma expressiva movimentação de 

republicanos políticos em todo o Brasil. Isso parece quase  tão anacrônico e  

improvável quanto o levante 'patriótico' liderado pelo padre Marques em agosto de 

1821.  

 Outra objeção provêm do fato de não terem sido aparentemente 

prejudicadas pelas acusações da Junta as carreiras militares e civis do coronel 

Antônio Alencastro e do Ouvidor Manuel Galvão. É bastante provável que isso 

não tivesse acontecido se ambos tivessem sido, de fato, antimonarquistas. Afinal 

de contas, tanto Galvão quanto Alencastro vieram depois dos episódios descritos 

a ter destacada vida pública e política. O primeiro como deputado, senador, 

conselheiro do Estado, presidente de províncias, ministro e diplomata. O segundo,  

em uma dimensão  um pouco mais modesta, viria a  assumir o cargo de 

presidente da província do Mato Grosso em 1834, sendo nomeado pela 

Regência.136 

 Diante dessas evidências e indícios, constata-se, portanto, obviamente, a  

impertinência e a incongruência dos termos 'radical' e 'republicano' atribuídos pelo 

historiador Sérgio Paulo ao ouvidor Galvão  e seus partidários. Assim, refuta-se 

também, por tabela, o argumento implícito no texto do mesmo historiador que 

procura compreender o fracasso  da ação política  de Alencastro e Galvão como 

decorrentes dessa espécie de pseudo-jacobinismo. Nesse particular,  a essência 

argumentativa se  sendimenta na idéia de que semelhante 'radicalismo' teria 

determinado  'isolamento' e a 'alienação' política de ambos em relação as 

inclinações políticas dominantes – contribuindo assim para o esgaçamento da 

influência política de sua facção política.  

 
2.7. O 'nativismo' do Norte 

 

                                                
136 MOREYRA, Sérgio Paulo. O Processo de Independência em Goiás, in, Dimensões 1822, Perspectiva, São 

Paulo, 1972, pg. 262.  
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 Ainda hoje persiste uma interpretação histórica que busca compreeender a 

revolta liderada por Teotônio Segurado como uma espécie de manifestação 

autêntica dos anseios da população 'abandonada' e 'oprimida' do norte goiano. 

Tal compreensão, afim aos interesses da história oficial do atual estado de 

Tocantins, insiste em interpretar historicamente o ouvidor Segurado como uma 

espécie de antepassado político de Ciqueira Campos, o conhecido deputado que 

durante a década de 1980 lutou e conseguiu a aprovação do projeto de 

emancipação política do norte goiano, e que acabou resultando na criação do 

estado de Tocantins. 

 Nesse embate por semelhante emancipação, muitas vezes se utilizou o 

argumento de que a secessão adminsitrativa do norte  de Goiás era uma antiga 

revindicação de sua população. Isso significou uma 'apropriação' das rebeliões de 

Cavalcante e Palmas no intuito de faze-las parecer preponderantemente um 

movimento de caráter regionalista, na verdade um prenúncio da futura 

insatisfação da população nativa contra Goiás. Nessa maquiagem e mutilação 

histórica, se ignorou ou se procurou ignorar o fato de que Joaquim Theotônio 

Segurado era um português avesso a todo e qualquer projeto político de 

secessão entre Brasil e Portugal e que foi um dos poucos representantes 

brasileiros a permaneceram leais até às  Cortes de Lisboa. Por causa disso, 

também, não se pôs em devido relevo que a opção pelo 'separatismo' só ocorreu 

a Segurado e seus aliados depois que eles constantaram que não conseguiriam  

romper o domínio político  exercido no âmbito  provincial pela elite da comarca do 

sul, sobretudo o estamento burocrático da Cidade de Goiás. 

 Contudo, há que se dizer que a  independência formal do Brasil não foi 

suficiente para  destituir  de imeadiato a esperança de alguns do antigos membros 

do governo seccionista do norte goiano. Estes senhores, vendo então consumada 

a emancipação nacional e  receiosos de serem classificados de antipatriotas pela 

aliança como o ouvidor Segurado, decidiram astutamente enviar à Corte do Rio 

de Janeiro José Bernadino de Sena com a incumência de conseguir o apoio do 

então imperador D. Pedro I ao combalido governo do norte.  

 A solicitação de José Bernardino, que levava consigo à Corte uma 
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representação da "parte do Governo e da Câmara de Natividade",137 segundo as 

palavras de José Bonifácio, obteve uma resposta na portaria datada de 16 de 

junho de 1823. Nela, o patriarca da independência dizia que o Imperador rejeitara  

 
a instalação [ de um novo governo provincial] não por por que julgue que 
os indivíduos de que se compõe o dito governo sejam destituídos de 
sentimentos patrióticos e honrados como fiéis brasileiros, mas por a dita 
instalação ser contrária às Leis que proíbem multiplicidade de Governos 
em uma só província...138 

 
 A última frase revela que nem Bonifácio nem o Imperador haviam sequer 

cogitado na secção da província, como desejavam aqueles que haviam delegado 

a José Bernardino o encargo de emissário de seus desejos e ambições. Isso é 

bastante claro e evidente, desde que o leitor não se deixe  enganar pelo 

polimento e cordialidade da parte final da referida portaria onde José Bonifácio se 

compromete a delegar à Assembléia  Constituinte poderes para deliberar  sobre o 

tema, numa típica e sutil estratégia dissuasiva. Aliás, uma estratégia  que bem 

pode ser constatada no fato de que nehuma ordem ou solicitação partiu da Corte 

nos meses vindouros para que a Constituinte deliberasse sobre o tema.  

 Este caráter evasivo trazia implicíto uma educada e polida negativa que 

certamente não teria surpreendido Theotônio Segurado. 

  

                                                
137ALENCASTRE, José Maria Pereira de. Anais da Província de Goiás – 1863. Goiânia, Sudeco, 1979, pg. 

389-390.   
138 Idem, Ibidem, pg. 389-390. 
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A ESFERA POLÍTICA EM GOIÁS SOB O PRISMA DE CUNHA 
MATTOS 

 
 
 Pela condição geográfica e econômica, quase nada havia em Goiás que 

pudesse despertar o interesse da Secretária de Estado dos Negócios da Guerra 

durante o processo de consolidação da Independência nacional. Isso era de 

antemão compreensível pela aparente irrelevância estratégica da província de 

Goiás, que então era apenas um imenso território sem qualquer dinâmica e 

econômica expressiva dentro do panorama nacional e com uma rarefeita e 

empobrecida população disseminada em minúsculos núcleos urbanos. 

 Longe estava o tempo em que a produção relevante de ouro atraia para 

este torrão do Brasil Central os interesses, os cuidados e as ambições. Agora, no 

início do século XIX, não eram mais os metais, as pedras preciosas e a 

perspectiva de enriquecimento os emblemas de Goiás. Disseminada pela 

imaginação coletiva da época, geralmente oral, fixou-se e estabeleceu-se a 

imagem de Goiás como uma região empobrecida, distante e relativamente isolada 

da dinâmica política e econômica do Brasil.  

 Entretanto, as contingências regionais e "nacionais" decorrentes do 

processo de emancipação concederam a Goiás uma inegável relevância dentro 

da conjuntura do processo de Independência, uma importância que pode pela 

primeira vez ser detectada pelo ofício emitido pela Secretaria dos Negócios do 

Estado da Guerra, datado de 24 de dezembro de 1822,  em que se ordena em 

nome do Imperador:  
 
(...)Remeter com maior brevidade possível tudo quanto se contem nos 
artigos seguintes: 1) Hum mappa geral do Armamento, artilharia e 
monições de guerra existente. 2) Huma relação das despesas feitas no 
prezente anno de 1822 com a tropa, tanto com os Soldos como em 
fardamentos, Etopes, Transporte, e etc.4) Huma informação de 
Condutas e Antiguidades  dos Officiais, Officiais inferiores e cadetes dos 
diversos Corpos com as Notas que o governo julgar de justiça assim 
como sobre os chefes dos Corpos, e quaisquer Officiais generais, e 
Officiais do Estado Maior do exército declarando-se em que se achão 
empregados. 5)Hum Mappa das Fortalezas e Fortes, sua força, 
guarnição em homens e artilharia, e qual o seo estado, posição e 
importância. 6) Finalmente hum Mappa do estado dos Armazens, 
Hospitaes, Quaerteis e mais edifícios militares e qual o seo estado atual. 
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= Palacio do Rio de Janeiro, 24 de Dezembro de 1822 = [Ministro] João 
Viera de Carvalho.1 

 
 Será que toda esta exigência de caráter militar se articulava dentro da 

práxis rotineira de mobilização militar imposta a todas a províncias por ocasião da 

guerra de independência ou será antes um tipo de exigência relacionada 

primordialmente ao contexto político de Goiás? Se formos pensar esta questão 

dentro status geográfico e político do Planalto Central, a resposta não poderia 

senão circunscrever-se a primeira opção. Mas quando o pesquisador tem em 

mente o histórico político de Goiás registrado durante os anos de 1820, 1821 e 

1822 é quase impossível esse ofício transcrito não se relacionar à preocupação 

da Corte com as implicações da dinâmica política de Goiás.  

 Pensemos retrospectivamente. No primeiro capítulo vimos que, embora 

carente de rompantes de violência, o triênio inicial da década de vinte foi marcado 

por uma contínua e contumaz agitação política em Goiás. Inicialmente, foi a 

resoluta obstinação do Governador e Capitão General Manuel Inácio Sampaio em 

permanecer no governo da Província, enfrentando com determinação e esperteza 

política a conjura liderada pelo Padre Bartolomeu Marques (agosto de 1821). 

Cerca de um mês depois, ocorreu a insurreição na comarca de São João das 

Duas Barras, liderada por Theotônio Segurado. A partir de então se principiou na 

Comarca da Cidade de Goiás uma crescente e irresistível tensão política que 

terminou com a renúncia de Inácio Sampaio dos cargos que ocupava na 

província, em face de sua insustentável situação política. Seguiu-se a conturbada 

e contestada eleição do Governo Provisório (abril de 1822), que culminou com a 

tentativa de golpe liderada pelo ouvidor Manuel Galvão (agosto de 1822).  

 Embora em toda esta agitação a elite goiana fosse bastante econômica 

quanto ao emprego de coerções e violências físicas, se mostrava ela, por outro 

lado, bastante pródiga quanto ao uso da violência moral, política e psicológica aos 

respectivos adversários e inimigos políticos. Isso arrastou Goiás a uma relativa 

instabilidade política que perdurou praticamente até meados de 1823. 

 Seria acaso o receio quanto a essa turbulência política a razão que levou o 

Estado-Maior a solicitar uma cuidadosa descrição militar e geográfica da região à 

Junta Governativa de Goiás? Ou, seria antes semelhante procedimento constante 
                                                
1 Livro Manuscrito 082, pg. 40, ofício sem número datado de 24 de dezembro de 1822 
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no ofício apenas uma exigência padrão requeridas à todas às províncias do 

Império como decorrência necessária à conjuntura militar da guerra de 

Independência? 

 Ora, dentro do contexto do processo de Independência era natural que D. 

Pedro I e seu Estado-Maior se mostrassem apreensivos com o menor abalo de 

conotação política deflagrado nas províncias. Mas, à época, os tremores políticos 

e institucionais em Goiás não eram proporcionalmente menores do que aqueles 

ocorridos na outras províncias brasileiras, exceto talvez pela revolta na comarca 

de São João das Duas Barras.   

 Todo o clima de intranqüilidade gerado pela insurgência de padre Marques, 

pela 'deposição' de Inácio Sampaio, pelo duvidoso escrutínio que elegeu a Junta 

provisória e pela revolta do ouvidor Galvão tinham, de um modo ou outro, uma 

ação política similar ou correspondente nas demais regiões do Brasil. O clima de 

instabilidade e excitação entre os anos de 1821 e 1822 estava longe de ser uma 

característica exclusiva do Brasil Central. Pode-se dizer mesmo que talvez esse 

ardor e essa excitação fossem um pouco menor em Goiás do que no restante do 

país: ao que parece, a distância e o relativo isolamento da região agiam com uma 

espécie de  refrigério ao ímpeto dos entes políticos.  

 A questão do norte goiano, porém, da forma com fora exposta pela Junta a 

D. Pedro I, fornecia a Goiás um panorama singular dentro da Independência, pois 

vinculava a dinâmica política da província à problemática externa da 

Independência. Afinal de contas, a Junta goiana, em seu cuidadoso intento de 

promover a reunificação de Goiás, tivera todo o cuidado de denunciar a ambição, 

o vínculo e a lealdade de do ouvidor Joaquim Theotônio Segurado com as Cortes 

de Lisboa. Esse vínculo foi exposto ao Monarca diversas vezes durante o ano de 

1822, sem, contudo, conseguir instar que D. Pedro se decidisse a tomar uma 

resolução sobre a secessão do norte goiano – decerto pelo receio de interferir em 

um assunto que ele, então como Príncipe Regente, acreditava pertencer à 

competência das Cortes de Lisboa. Um tipo de procedimento e cuidado que 

revelava, em última instância, o temor ou receio de melindrar a suscetibilidade da 

assembléia então constituída. 

 Obviamente, esta reserva de D. Pedro nada mais era do que do que a 

expressão do receio de ferir as suscetibilidades das Cortes no contexto imposto 
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pela conjuntura política vigente do Reino Unido. Isso é claro, soterrava com uma 

pá de cal a esperança da Junta de que a interferência do Príncipe, nessa questão, 

determinasse o fim da rebelião no norte goiano. 

 Todavia, o grito do Ipiranga abria novamente a possibilidade ao governo 

instituído em Goiás de reclamar juntamente à D. Pedro uma posição sobre o 

governo do Norte. Agora, porém, a solicitação já não era feita conforme uma mera 

e obsequiosa solicitação, mas como uma espécie polida de exigência. A razão 

para isso está cuidadosamente exposta no ofício dirigido Secretaria dos Negócios 

do Reino, datado de 2 de outubro de 1822, quando já se vivenciava em todo 

Brasil as contingências e continências do processo de Independência. Nele, a 

Junta expunha, ao homem que ainda se supunha ser o Príncipe Regente, a 

ameaça que a sedição representava para 'causa do Brasil', o que significa 

sumariar e alertar sobre o  vínculo e a lealdade que o líder do movimento, 

Joaquim Theotônio Segurado, mantinha para com as Cortes de Lisboa, com 

Portugal e com a província do Pará, onde seu sogro era "[...] capitão-mor" e de 

onde podia "solicitar alguma ordem do Congresso Lisboence para que do Pará  se 

enviem Tropas para se apossar deste Centro, “não duvidando” inclusive que “elle 

venha na frente da dita Tropa”.2  

 Esclarecia-se assim que no jogo político "nacional" a região norte de Goiás 

se encontrava, graças à liderança do ouvidor Segurado, sob a influência 

'recolonizadora' e 'autoritária' das Cortes de Lisboa. Desse modo, o setentrião 

goiano se tornava uma ameaça potencial à "Causa do Brazil"3 – uma expressão 

pomposamente utilizada nesse ofício e que  se tornara um jargão em voga desde 

que D. Pedro tomara para si o título de Defensor Perpétuo do Brasil. 

 Reflitamos cronologicamente. Esse ofício citado, já transcrito quase na 

íntegra, foi redigido em 2 de outubro de 1822. Podemos por isso supor que ele 

deva ter chegado ao conhecimento do Estado-Maior pouco depois de meados de 

dezembro do mesmo ano. A solicitação de informações de caráter geográfico, 

militar e econômico feita pela Secretaria dos Negócios do Estado da Guerra, por 

sua vez, teve sua redação datada de 24 de dezembro de 1822. Portanto, é 

                                                
2 Livro Manuscrito 0118, pg. 78 e 79, ofício número 30, datado de 2 de outubro de 1822.   
3 A expressão “Cauza do Brazil” aparece na documentação pouco depois da aclamação de D. Pedro como 
Defensor Perpétuo do Brasil. O termo passa a  sintetizar a partir de então  o ideal de  defesa dos interesses e 
do status  brasileiros  face as medidas 'recolonizadoras' das cortes portuguesas. 
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bastante provável que a redação dessa portaria tenha ocorrido sob o impacto dos 

informes  da Junta de Goiás sobre a sedição no norte, particularmente quanto ao 

boato de que tropas portuguesas poderiam descer do Pará para assegurar a 

lealdade dessa região à Portugal e às Cortes.  

 Evidentemente, a denuncia da Junta de que os homens que integravam o 

Governo de Cavalcante não eram leais à "Cauza do Brazil" não era de modo 

algum uma revelação inédita. Em ofício datado de 14 de abril de 1822, a Junta já 

acusava semelhante denúncia. Contudo, parece que até 24 de dezembro do 

presente ano nem a Corte nem a Secretária dos negócios da Guerra se 

mostraram interessadas em avaliar a dimensão, o caráter político e a repercussão 

da secessão do norte.  

 Agora, contudo, a situação era de guerra, e D. Pedro, seus ministros e 

seus generais não podiam nesse contexto bélico ignorar os acontecimentos 

políticos registrados no Brasil Central. Dentro desse panorama, é bastante factível 

de que aguilhoada pela informação de uma hipotética e provável invasão do Brasil 

Central por tropas portuguesas vindas do Pará tenham se dignados a Corte e o 

Estado-Maior a coletar informações para obstar, se preciso, o pretenso desejo de 

Portugal e das Cortes de invadir o norte de Goiás. 

 É assim que ganha sentido as determinações de caráter militar explicitado 

na correspondência enviada pela Secretária à Junta Provisória de Goiás, datada 

de 24 de dezembro de 1822. Pode-se, assim, excluir a possibilidade de que o 

mesmo documento fosse uma exigência padrão decorrente da mobilização militar 

'nacional' – um tipo de requisição enviado indistintamente a todas as províncias 

do Brasil.  

 Uma observação que pode rejeitar definitivamente a possibilidade de que a 

mencionada solicitação estivesse relacionada com uma exigência padrão é a 

percepção de que, em relação às principais províncias do Império, dificilmente a 

Corte e o Estado-Maior se dignariam a esperar até o final de dezembro de 1822 

para tomar semelhante providência.  

 Portanto, parece mais do que meramente provável de que as informações 

requeridas pelo Estado-Maior fossem, de um modo ou de outro, resultantes das 

comunicações (talvez um tanto alarmistas) enviadas pela Junta de Goiás à Corte 

e aos Estado Maior, particularmente o ofício de 2 de outubro. 
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1.2. Raimundo José da Cunha Mattos  

 
 Durante a guerra de Independência muitos foram os casos de oficiais 

ingleses e franceses que venderam sua lealdade e seus conhecimentos bélicos 

para o Estado Imperial. Cocrahne e Labatut são apenas os nomes mais 

conhecidos de uma lista de relativamente extensa. Esse emprego de oficiais 

estrangeiros pelo exército 'brasileiro' nada tinha de exótico dentro do contexto 

americano. A utilização desse tipo de militares no comando de tropas durante as 

guerras de emancipação nacional – mercenários ou não – foi expediente comum 

em quase todo o Novo Mundo. Basta lembra os nomes do francês Lafayette 

comando as tropas americanas contra as guarnições inglesas. 

 Não há dúvida que o uso de tais oficiais era decorrente, em parte, da 

insuficiência numérica ou do mau treinamento daqueles autóctones que serviam 

de oficiais nos exércitos em seus respectivos ‘países’, homens que, de modo 

geral, não eram habituados às exigências  do comando de grandes contigentes 

em campo de batalha. A ausência de um grande know-how bélico tornava muitas 

vezes conveniente e até mesmo necessário esse tipo de importação. 

 No Brasil, as tropas atacantes nas grandes frentes de combate eram 

muitas vezes lideradas por estes oficiais de nacionalidade européia. Geralmente, 

homens com larga experiência no campo de batalha, quase sempre adquirida 

durante as guerras napoleônicas ou nos embates de pela independência da 

América hispânica.  

 Evidentemente, a escolhas desses oficiais para o comando ou o 

treinamento das tropas atendia ao desejo de se ter um impecável corpo militar 

dirigente, algo imprescindível por ocasião de uma guerra, sobretudo quando se 

tinha por objetivo ofensivo expulsar as tropas portuguesas acantonadas na Bahia, 

no Maranhão, no Grão-Pará e na Cisplatina.   

 No caso de Goiás, a operação militar concebida pelo Estado-Maior era 

puramente defensiva. Isso por que, segundo se acreditava, a exigência e a 

conveniência militar impunham, nesse caso, a tarefa de impedir que hipotéticas 

tropas portuguesas sediadas na Província do Grão-Pará invadissem a comarca 

de São João das Duas Barras. O imperativo patriótico (ainda que a idéia de pátria 

fosse ainda uma abstração) estava então na ordem do dia e dentro das mais 
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excelsas obrigações do Estado nascente. Isso impunha, por certo, a mobilização 

das tropas existentes em Goiás. Contudo, à época, não se tinha a confiança e a 

certeza de que um dos oficiais locais tivesse a capacidade e a competência para 

o grave exercício dessa complexa tarefa.  

 A situação de Goiás requeria, portanto, o envio de um oficial com as 

credenciais, a bravura e o conhecimento militar necessários para a defesa 

eventual do território do Brasil Central.  

A escolha criteriosa acabou por recair sobre um oficial de origem 

portuguesa: o tenente-coronel Raimundo José da Cunha Mattos.  

 A escolha de Cunha Mattos, como era vulgarmente chamado, atendia 

decerto a requisitos exigentes. Um simples lance nas linhas escritas sobre sua 

biografia revela que os predicados militares e morais exigidos de um leal oficial 

estavam presentes em seu histórico profissional.  

 Ele nasceu em 2 de novembro de 1776, na cidade de Faro, no Reino do 

Algarve, filho de Alexandre Manuel da Cunha Mattos, um modesto funcionário de 

uma fundição estatal. Em 1790 assentou praça voluntariamente na companhia de 

artífices do regimento de artilharia de guarnição na mesma cidade onde nasceu. 

Tinha apenas 14 anos. Por causa de seu cargo, "freqüentou as aulas dos cursos 

de matemática pura e aplicada aos problemas de artilharia."4 Em 1793, participou, 

como cabo de esquadra, do corpo expedicionário português destinado a se 

integrar às tropas espanholas e inglesas que lutavam além dos Perineus contra 

os exércitos dos franceses revolucionários. Tinha apenas 17 anos. Consta nos 

anais militares que durante a referida campanha lutou Cunha Mattos. 

 
com acentuada compenetração de um militar brioso, distinguindo-se com 
bravura em alguns combates; e sendo ferido em um deles, mesmo assim 
isolado, resistiu a um grupo numeroso de soldados inimigos, que 
tentavam em vão arrebatar uma peça  abandonada pelos camaradas 
que compunham a sua guarnição.5  

 

 Pouco depois de retornar a Portugal foi promovido a furriel da artilharia da 

Marinha. Em seguida, embarcou para o Arquipélago de São Tomé e Príncipe, 

situado na zona equatorial do litoral africano, onde foi encarregado dos cuidados 

                                                
4 SILVA, Alfredo Pretexteto Maciel da. Os Generais do Exército Brasileiro (de 1822 a 1889), Rio de Jeneiro, 
Companhia Editora Americana, 1922, pg. 293.  
5 Idem. 
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da Fortaleza de São Sebastião da Barra de São Tomé, exercendo diversos posto 

de liderança. Em 1806, já portador das insígnias de primeiro-tenente, foi 

designado ajudante de ordens do governador, acumulando essa função com as 

de comandante da fortaleza. Em 1810, foi elevado ao posto de major, sendo, no 

ano seguinte, nomeado para o cargo de provedor da fazenda e alfândega de São 

Tomé. Em 1814, sob licença, apresentou-se à Corte, onde a boa impressão 

causada lhe valeu a promoção ao posto de tenente-coronel. Em 1816, Cunha 

Mattos se estabelece no Brasil. Em 1817, é designado inspetor do trem da 

Capitania de Pernambuco e promovido a tenente, partindo em seguida para a 

Bahia, onde auxiliaria o preparo das tropas que deveriam bater o governo 

revolucionário de Pernambuco. Uma vez empossado no  cargo após o colapso do 

governo republicano em Recife, aí criou  a primeira brigada miliciana das três 

armas, cuidou "da organização dos depósito bem como do recrutamento, 

instrução e distribuição do pessoal pelos corpos da primeira linha. Cabendo-lhe o 

comando da arma de artilharia, fez construir as baterias de defesa da costa de 

Pernambuco, para as quais organizou um batalhão de posição."Retornando ao 

Rio, foi nomeado vice-inspetor do arsenal do exército na Corte e deputado da 

junta da fazenda do mesmo arsenal, cargo que exerceu até 1823.”6 

 Em termos sintéticos, diante do quadro biográfico exposto, logo se constata 

que Cunha Mattos foi um espectador e agente da existência política de Portugal e 

de seu Império Ultramarino. Por excelência, um homem das margens atlânticas. 

Como militar e súdito, era reputado como devoto às suas obrigações a ele 

confiadas. Por ocasião da mobilização militar, em 1822, Cunha Mattos era uma 

dos poucos "brasileiros" que podiam se orgulhar de possuir uma experiência 

efetiva no campo de batalha, virtude essa que se aliava ao seu amplo 

conhecimento da estrutura e dinâmica da máquina militar.  

 Com um 'soldado' com semelhantes qualificações à mão era mais do que 

desnecessário o emprego de um mercenário estrangeiro. Por isso, a 24 de 

fevereiro de 1823, o Estado Maior lhe dignou a o cargo de Governador das Armas 

da Província de Goiás, emprego que encerrava a incumbência e o dever, segundo 

disse Cunha Mattos em um de seus ofícios, de proteger esta região de uma 

possível invasão portuguesa. 
                                                
6 Idem, pg. 297. 
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 A 8 de abril, Cunha Mattos partiu com destino à Cidade de Goiás.  Ia 

acompanhado por "nove bestas de bagagem, duas liteiras, [das quais] duas da 

bagagem do Oficial de Ordens, e de Ângelo José da Silva, e três mulas [em que 

iam montados]. (...) [Além] do tropeiro a cavalo, dous tocadores de bestas, [que 

iam] guiando os animais, e (...) dois escravos conduzindo a liteira".7 

 Consigo, trazia o tenente Cunha Mattos uma carta Imperial, pela qual D. 

Pedro "mandava que a Junta lhe desse posse do importante cargo". 

"Referendada" ou subscrita pelo Ministro da Guerra João Vieira de carvalho, tinha 

a dita missiva a data de 22 de março de 1823."8  

 Foi uma longa viagem sertão adentro, em direção ao hinterland brasileiro. 

Primeiro através do território fluminense, até Minas Gerais, depois, penetrando o 

Planalto Central, até a Cidade de Goiás, aonde ele e sua diminuta 'comitiva' 

chegaram a 15 de junho, concluindo assim uma jornada que durou ao todo 68 

dias. 

 Mal pôs os pés em Goiás, e Cunha Mattos já se viu assombrado pelo 

espectro circundante da política provincial. No pequeno arraial de Santa Cruz, 

segundo suas palavras constantes no seu famoso Itinerário9, foi cercado por um 

grupo de homens que sob "pretexto de o honrarem, vieram trazer intrigas contra o 

Comandante do Districto, pedindo que o depusesse da Comissão, e nomeasse 

em seu lugar o Capitão dos Pardos."10 Cunha Mattos teria então ficado " magoado 

com estas diatribes", desfazendo-se "de todos os queixosos"11 sob o argumento 

de que nada deveria obrar até que tomasse posse de seu posto.  

 Após estes obséquios, Cunha Mattos ficou a sós com o homem que fizera 

questão de o hospedar no pequeno arraial, um torneiro branco proveniente de 

Minas Gerais. Este então procurou alertar Cunha Mattos, dizendo-lhe: 

 
Senhor! Vossa Excelência deve desconfiar de tantos obséquios e tantos 

obsequiadores que vieram queixar-se do capitão Caetano, que talvez não 
seja tão mal como esses indivíduos representão. O Comandante he 
homem muito trabalhador, e tem servido a imensos annos de Juiz e 
Comandante de Districto por ser reputado o mais digno por todos os 

                                                
7 MATTOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pela Província de 
Minas Gerais.pg 12. 
8 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980. Pg.141.  
9 MATTOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pela Província de 
Minas Gerais., pg. 120 e 121. 
10 Idem. 
11 MATTOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário..., pg. 120 
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Excelentíssimos Senhores Generais. Queixaram-se muito delle, mas essas 
queixas procedem de actos de justiça e não de atribuições de Comandante; 
querem deitar esse homem por terra para os seus inimigos se vingarem.12 

 
 Magoado – segundo suas próprias palavras – com a declaração de seu 

atencioso anfitrião, que revelava o princípio da malícia política, Cunha Mattos se 

sentiu instado a perguntar se no insignificante arraial de Santa Cruz havia intrigas 

políticas: "Também as há, respondeu o torneiro philosofo, e muito arremedão às 

da Corte: todos falam em Constituição; todos querem ser os primeiros fingindo 

ignorar que só podem ser os últimos: o sertão he povoado de muitos homens que 

tem menos virtudes do que malícia e ambição."13 

 Esse episódio foi como uma espécie de presságio agourento, um aviso que 

parecia prenunciar os futuros desgosto e aborrecimentos com a elite política de 

Goiás.  

 

1.3. Pelos labirintos da administração pública 

 
 Um dia após chegar à Cidade de Goiás, apesar do presumível cansaço da 

viagem, tomou posse Cunha Mattos de seu cargo no palácio do Conde dos Arcos, 

"em presença do presidente da província, Coronel Álvaro José Xavier" e dos 

demais membros da Junta. Com a mão sobre os evangelhos, fez o tradicional 

juramento, "prometendo defender S.M. o Imperador, o rico e vasto Império do 

Brasil, a Constituição Brasileira (que ainda não existia) e a província de Goiás."14 

Tudo foi feito com muita pompa e circunstância, o que o deixou desconfiado com 

pegajoso  excesso de gentilezas. 

 A partir de então, passou a se dedicar à tarefa de disciplinar e organizar as 

tropas acantonadas na Cidade de Goiás. Desde do início desta incumbência 

Cunha Mattos se mostrou entre desgostos e assustado com a precariedade do 

treinamento dos soldados, o despreparo dos oficiais, a insuficiência das 

munições, a desorganização das tropas e a indisciplina endêmica. Tudo era 

devidamente notificado à Secretária de Estado dos Negócios da Guerra: 

"escrevendo [ao ministro] Vieira de Carvalho afirmava Cunha Mattos que os 

                                                
12 Idem. 
13 Idem. 
14 BRASIL, Americano do Brasil. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 141. 



 100 

regimentos de milícia da província ou pelo menos as companhias da Cidade [de 

Goiás], eram puramente fictícios."15  

 Isso era uma razão militar. Mas conquanto fosse essa a sua missão, não 

pôde Cunha Mattos ficar alheio à dinâmica da vida política e social da velha 

capital goiana. A burocracia local, em particular, começava a despertar a sua 

desconfiança. Parecia por ora inepta, por ora indolente e freqüentemente 

corrupta. Mas decerto esses eram apenas presságios iniciais. Ele apenas 

principiara os estudos dos arquivos existentes nos quartéis e na junta da fazenda. 

Porém, a tensão latente não demorou não demorou a tornar-se manifesta. O 

episódio aparentemente banal da noite de 29 de junho a evidenciava em todas as 

suas cores.  

Nessa data, Cunha Mattos desejando averiguar a prontidão dos 

soldados ordenara o toque de corneta em plena madrugada. O tema escolhido 

para o exercício sigiloso foi era generala, "rebate militar em voga no Império e de 

conhecimento obrigatório a todo soldado."16 Apenas a Junta havia sido avisada do 

exercício. O desfecho do exercício se mostrou  

 
.uma calamidade e uma desilusão para o governador das armas. 
Somente alguns oficiais inferiores e poucos soldados se apresentaram 
em seus quartéis. Os oficiais superiores, especialmente os comandantes 
dos corpos, primavam pela ausência a capital da província, falando-se 
dos milicianos, estava repleta deles que timbravam em ostentar seus 
marciais fardões nos festejos de gala, e tão somente. Mas não 
conheciam a generala. Escrevendo a Viera de Carvalho afirmava Cunha 
Mattos que os regimentos de milícia da província ou pelo menos as 
companhias da cidade, eram puramente fictícios.17 

  

Parte dessa descrição elaborada por Americano do Brasil destoa 

sensivelmente de uma versão fornecida por Cunha Mattos. Aos membros da 

Junta ele alegara em ofício que por ocasião do toque da generala se 

"apresentaram em Parada todos, ou quase todos os militares da Cidade."18 

 Menos controversa é a certeza referente ao imenso frenesi causado pelo 

boato então fundido na velha capital. Por algum motivo obscuro, após o toque da 

generala, alastrou-se por entre os lábios e ouvidos dos habitantes da Cidade a 

                                                
15 Idem, pg. 144.  
16 Idem, pg. 144. 
17 Idem. 
18 Livro Manuscrito 0119, pg. 9, ofício número 10, datado de 2 de julho de 1823. 
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aleivosa notícia de o que Governador das Armas pretendia depor a Junta e 

instituir um novo governo, presumivelmente por ele próprio chefiado.  

 Alguns dias depois, Cunha Mattos achou por bem dirigir um ofício à Junta, 

no intuito de dirimir qualquer dúvida causada pelo estranho e pitoresco episódio. 

Nele, Cunha Mattos explicitava que "que julgando [...] mui conveniente ao serviço 

do Império conhecer se as Tropas das Três Linhas dessa cidade se acham 

animadas de espírito e de desejo de defender sua pátria em cazo de necessidade 

depois de haver mandodo participar a Vossas Excelências as intenções pelo 

sargento Francisco de Alexandria e pelo secretário militar fiz tocar a generala em 

29 do mês corrente (...).19 

 A esse intróito formal, se segue a triste observação de Cunha Mattos, no 

qual se vislumbra o quanto o desagradável episódio foi capaz de melindrar a 

suscetibilidade do jovem' coronel: 

 
Devo porém significar a Vossas Excelências  que meu coração tem sido 
agitado pela mais pungente dor  [...]. Magou-me com efeito esta absurda 
novella  espalhada talvez com fins sinistros, pois que só gente cega pode 
desconhecer as atenções e respeito com que sempre tenho tratado 
Vossas Excelências[...] Portanto vou significar [...] que eu na qualidade 
de homem de honra e de Cavaleiro exporia e exporei a minha vida para 
para defender a vida, a Honra, a Autoridade, a Jurisdição e as 
Preminências de Vossas Excelências até a última extremidade.20  

 

 Ao término do ofício, Cunha Mattos se permite lançar mão de uma 

profissão de fé sobre as responsabilidades e os deveres que lhe impunham o 

cargo, expondo numa espécie de arroubo à Junta a suas as suas obrigações 

cívicas e morais:  

 
[podeis ter certeza] de que nesta província há um Governador das Armas 
que não teme a morte e que preza ser honrado, e que se aparecerem 
traidores ou malévolos que conspirem contra a autoridade e Pessoas e 
Governo de Vossas Excelências, Representantes da Augusta pessoa de 
Sua magestade Imperial achariam no fio da minha espada e na baioneta 
dos smeus soldados uma certa e prematura morte.21  

 

 Nas páginas do Itinerário, o episódio serviu de pretexto e razão para que o 

coronel expusesse, em uma espécie antropologia de senso-comum, o caráter 

                                                
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Idem. 
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inconstante dos habitantes da Cidade de Goiás, afirmando que sua estada no 

município lhe permitira entrar no conhecimento: 

 
"[...] do espírito do povo[, que segundo suas palavras era] (...) benigno, 
agasalhador e hospitaleiro, mas um pouco inconstante, (...) [servindo] de 
brinco de alguns ambiciosos que tem manha e guito de o enganar. Eis o 
motivo porque  sem nenhum proveiro tem particado vários acçções nos 
negócios políticos  que alterão a marcha da administração: pequenas 
intrigas com ninharias tem lançado a discordia entre varias familias. 
Conheco que defeito procede do tempo, e não dos homens; e sei que os 
superiores quizessem deixar de ouvir intrigas, o povo de Goiaz pode 
viver como uma única familia na mais íntima sociedade.22 

 

 Semelhante dissertação, porém, não é capaz de definir e explicar as 

origens do boato e menos ainda a razão que possibilitou a sua rápida difusão. 

Afinal de contas, as palavras de Cunha Mattos, sejam nos ofícios, seja no 

Itinerário, esclarecem pouco sobre a origem e o desenvolvimento de todo 

acontecimentos posterior ao toque da generala. Desconfio, porém, (ao contrário 

do que refletiu Cunha Mattos) que o episódio decorrente dos acordes da noite de 

29 de junho tinha menos um significado antropológico ou sociológico do que 

histórico e político. Basta meditar sobre os antecedentes dos últimos três anos, na 

qual registram as crônicas uma série de ameaças e pretensões de golpes e 

contragolpes, desde a agitação de padre Marques, passando pela ameaça de 

uma conflagração civil no norte até a tentativa de golpe liderada pelo ouvidor 

Galvão e o contragolpe decisivo da Junta; e isso sem mencionar o discreto pustch 

que obrigou à renúncia o Capitão-General Inácio Sampaio. Portanto, é mais do 

que provável de que no inconsciente coletivo dos habitantes da velha Cidade 

estivesse latente a eterna expectativa de uma ruptura política. Decerto, a 

mobilização das tropas nas altas horas da noite, ordenada por um forasteiro de 

aparência altiva e já descontente com a ação administrativa das autoridades, não 

poderia deixava de parecer aos ingênuos e alarmados cidadãos da capital goiana 

(visto o longo retrospecto golpista) a óbvia senha para a deposição da Junta.  

 

1.4. Desentendimentos com a Junta 

 

                                                
22 MATTOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário... 
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 É dificil fazer um balanço histórico preciso das razões que levaram Cunha 

Mattos, primeiro, a desentender-se, e depois, a travar uma guerra de ódio contra  

a Junta Provisória  e uma expressiva parte da burocracia militar e civil da 

província de Goiás. É plausível e possível, entretanto,  que o seu desgosto e seu  

descontentamento tenha se principiado a se fazer mais presente com a irritante  

decepção oriunda das deficiências que encontrava no aparelho militar de Goiás. 

Entretanto, o aparelho militar não se encontrava dissociado das determinações 

civis da administração. Na verdade, tecnicamente, a nível provincial, a burocracia 

militar não podia ser considerada um poder autônomo da administração civil, 

sobretudo, por que era ela a responsável pela pagamento dos soldos e pela 

manutençãodas tropas. Além disso, apesar da guerra em curso, que 

hirperatrofiava o poder do estamento militar, não deixa esse, em última instância, 

de estar subordinado à dinâmica civil do poder. 

 Por causa disso, o contato direto e freqüente de Cunha Mattos com a Junta 

Interina e com a burocracia civil se tornava inevitável. E em decorrência, pelo 

confilitos entre ambos os poderes e pelas rigidez das exigências morais e cívicas 

de Cunha Mattos, inevitável se tornava também a tensão entre o Governo das 

Armas e o governo da Junta Interina.  

 Quanto ao princípio da problemática militar, para ter o leitor uma breve 

exemplificação, é conveniente citar o breve porém significativo parágrafo que 

Americano do Brasil redigiu sobre a análise feita por Cunha Mattos após o exame 

das companhias de dragões e pedrestres. Segundo o historiador Amerocano do 

Brasil, Cunha Mattos:  

 
Notou não existir um só oficial efetivo, e os  que constavam estar 
licenciados eram ao contrários réus, presos a aguardar a guardar a 
adecisão de crimes políticos; outros oficiais estavam nos registros, com a  
maior parte dos soldados, na cobrança do fisco. A cadeia encontrou-a 
vazia; escrevendo depois ao ministro da guerra disse [Cunha Mattos], 
com humorismo, qua a "a cadeia estava vazia porque o povo desta 
cidade batia mais com a língua do que com as armas”.23  

 

Depois de concluir a inspeçãodas tropas na antiga Vila Boa, Cunha Mattos 

se dirigiu a alguns arraiais próximos à capita, para o mesmo exame da tropa, 

conforme ele mesmo afirmou no Itinerário:  

                                                
23 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 146.  
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Depois de haver dado na Cidade de Goiáz as providencias que julguei 
necessárias nos negócios da minha repartição, de acordo com a Exm. 
Junta do Governo provisório, resolvi-me a ir às tropas da primeira e 
segunda linha estacionadas nos arraiais e registros da província, o que 
com efeito pratiquei.24 

 

 E nessa prática, encontrava-se e descortinava-se o inevitável registro das  

imperfeições da disciplina e das  deficiências  da organização militar, feitas pela 

um oficial que cultivava a fama de austero, eficiente e disciplinador:  

 
Estou no Arraial [de Bonfim] e passei hoje em revista huma Companhaia 
de Cavalaria, gente branca, e três de Infanataria de homens pardos: a 
força apresentada tinha 163 praças, todas gente boa, limpa, e sem o 
menor conhecimento de disciplina militar. [...] Como os soldados se 
armão e fardão à sua custa, como munca tiverão, nem poderiam ter 
reuniões gerais; como os seus chefes nunca lhes passrão revista, não há 
de admirar que os milicianos não tenhão conhecimento do serviço 
militar.25  

 

 Pouco depois de inspecionar as tropas do arraial do Bomfim, a 25 de 

agosto, chegou até o Governador das Armas, "por parada violenta (correndo a 

galope) hum soldado dragão de Goias com offícios da Exm. Junta do Governo 

Provisório", participando a Cunha Mattos, "haveram as tropas portuguesas do 

Maranhão entrado no território do norte da Província."26 

 Observando e ironizando a um só tempo, comentou Cunha Mattos que 

"seas forças portuguesas se achassem na capela de Santa Bábara da Cidade de 

Goiáz, a Exm. Junta não lhe escreveria com maior susto e acceleração".27 Diante 

desse fato, ordenou ao comandante das tropas da Cidade que pusesse toda "a 

primeira Linha prompta a marchar, e que pedisse a Exm. Junta todos os socorros 

necessarios para a Força que tem que ir deballer o inimigo", que se encontrava, 

segundo o Governador das Armas, "no meio de dezertos, [a] 300 leguas da 

Cidade!!!"28 

                                                
24 MATTOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário...pg. 146. 
25 Idem, pg. 149. 
26 Idem, pg. 157. 
27 Idem.  
28 Idem. 
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 Na Cidade de Goiás, em conferência com Junta, manifestam-se as 

primeiras e grandes e irreconciliáveis divergências entre o Governo das Armas e 

o Governo civil da província, posta parecerão governador das Armas: 

 
...clarissimamente que o mesmo governo [civil]deseja que eu faça essa 
jornada [para o norte] só e sem levar tropas, debaixo do  pretexto de não 
haver meios de suprir as despesas para isso necessário. A contestação 
foi viva de parte a parte. Eu perguntei a Junta se eram verdadeiras as 
notícias da invasão da província pelas forças portuguesas do Maranhão 
– respondeu-me pela afirmativa. Pois bem, disse eu: Reputam vossas 
Excelencias  que seja indispensável minha presença na Comarca Norte 
– Julgão V. e. que hum general sem soldados pode bater-se com um 
inimigo invasor aguerrido, como avalião aos que entrarão? Não. Nesse 
caso querem V.E.  entregar a Província aos Portugueses inimigos do 
Império.  – Isso não. V.E. darão as providencias que julgar necessárias 
com o destacamento em que se acha o Sr. Deputado Luiz Gonzaga de 
Camargo Fleuri. – Excelentissimos Senhores! Eu sem tropa não 
respondo  pela salvação da Província; e se V. E.  se opuzerem à marcha 
da primeira Linha para o Norte a fim de expulsar os Portugueses, recairá 
sobre V.E. a culpa da invasão. Eu, como Governador das Armas, posso 
mover a primeira linha dentro  Provincia, e devo o quanto antes marchar 
para o Norte, ou ir para o Rio de Janeiro...29  

 

 Esta última opção não deixava de ser uma chantagem oportunista. No Rio 

de Janeiro Cunha Mattos poderia  clamar e lastimar a ausência de boa vontade e 

de 'patriotismo' por parte da Junta. Seus membros sempre desejosos de agradar 

o Imperador devem ter receado os aspectos negativos de um eventual regresso 

de Cunha Mattos à Corte carioca. Esta ameaça velada deve ter amedrontado 

tanto a Junta que o Governador das Armas afirmou sem constrangimento da 

chantagem "que esta [...] deliberação fez muda-la de parecer."30 A partir de então, 

tomou-se as providencias necessárias quanto aos suprimentos e munições do 

exército expedicionário, muito embora Cunha Mattos alegasse o caráter ilegítimo 

desse termo  para designar tropa que deveria acompanha-lo ao norte alegando 

que o chamavam de exército simplesmente "porque se quis dar imensa 

importância ao insignificante corpo de 72 praças que existião na cidade de 

Goiás".31  

 O mais grave, contudo, quanto a questão pertinente à expedição ao Norte 

não foi tanto a negativa da Junta em conceder soldados, munição e suprimentos 

ao Governador das Armas, mas  a acusação feita por este de que a expedição 
                                                
29 Idem, pg. 173. 
30 Idem. 
31 Idem. 
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atendia aos interesses escusos da Junta, uma acusação que foi, aliás, 

comunicada detalhadamente à poderosa Secretaria de Estado dos Negócio da 

Guerra: 

 
[...] alguns dos membros da Junta do Governo não querem que exista 
nesta Província Governador das Armas, e por isso apenas eu cheguei 
deu-se inicio as cabalas para me por fora. A Junta quer que eu vá com a 
expedição para o Norte, mas essa Expedição consiste só em mim e não 
em soldados, porque desejam ver-me fora da provincia, vivo ou morto, e 
isso em  consequencia de Observar o respeito e a Amizade que me tem 
dado o Povo e a Tropa. Os membros do governo Provisorio se batem 
athe se insultarem reciprocamente. Um irmão  do general Curado é o 
maior intrigante do Universo, amotinado por officio.32 

 

 Esse hipotético intrigante amotinador de que fala é Inácio Soares de 

Bulhões, membro da Junta e afim em disposição de espírito e caráter com 

Raimundo Nonato Hiancinto; quanto ao presidente Álvaro José Xavier, Cunha 

Mattos encontra para ele, no termo nulidade, o mais apropriado dos epítetos. Já 

ao deputado João José do Couto Guimarães, o informe do Governador das 

Armas é que ele figura por ser rico e distribuir dinheiro. Dos membros da Junta, 

apenas José Rodrigues Jardim escapa à crítica demolidora do severo coronel 

...”33 

 As insinuações e acusações de Cunha Mattos não passaram 

desapercebidos aos membros da Junta, que estavam  mais do que atentos às 

manifestações públicas, privadas ou oficiais do Governador das Armas. As 

acusações de Cunha Mattos referentes à melindrosa expedição do norte, por 

exemplo, acabaram por resultar em um oficio indignado por parte dos membros 

do Governo Provisório à Secretaria:  
 
Tendo esta Junta Provisória do Governo remettido por parada ao 
Governador das Armas o Officio que recebeu do seo deputado enviado a 
Comarca de S. João das Duas Barras, na verdade sentida dos sucessos 
que referia o mesmo deputado ter havido entre Piauhi e Maralhão, 
recomendou a segurança da Província, obteve a resposta  que com o 
dito Off levou a presença de V. Ex. em data de 29 de agosto e a Junta 
por Cópia numero 1 – Cumpre agora expor a V. Ex. que chegando a esta 
Cidade o mesmo Governador das Armas já muito prevenido, e indisposto 
com esta Junta, e continuando com huma parte com a lisonja e com 
outra parte com a intriga nos seus officios, aos quais se tem mostrado 
innacessivel, bem depressa  se espalhou o boato de que este Governo 
he quem movia a dita expedição desnecessaria e unicamente por apartar 

                                                
32 Livro Manuscrito 0118, pg. 39, ofício número 35, datado de 19 de setembro de 1823. 
33 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 149. 
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de si o dito Governador das armas: he possuido deste mesmo 
sentimento que o Governador das Armas dirigiu o Off junto numero 2 em 
que protesta huma e muitas vezes o que do mesmo se evidencia 
terminando  que  marchava para huma expedição, que lhe parecia 
absolutamente desnecessária, o que deu motivo à Junta dirigir-lhe o Off 
numero 3, he então que de  repente julga muito necessaria, e athe 
imprescidinvel como se ve em seu off n 4, e convocando o conselho 
desta Cidade que veste farda, e fazendo a sua exposição com palavras 
mui convincentes, obteve dos ditos homens os votos necessários aos 
seus sentimentos que acabara de ter mostrado, a exceção de tres ou 
quatro votos que votaram pela negativa. Esta Junta em vista do Offícios 
de seu deputados, pouco trabalho teria para mostrar a inconsequencia 
dos mesmo (...) [officios do governador das Armas que mostram] a 
prevenção e a exaltada indisposição do Governador para com Junta, 
ella[ a Junta] esta porem persuadida da junstiça de V. ex. e da 
moderação com que na presença de V. Ex não deve faltar.34 

 

 De fato, como afirma a Junta em seu Offício, houve da parte do Coronel 

Cunha Mattos uma mudança de opinião quanto à expedição ao Norte, mas a 

Junta convenientemente se esquece de ressaltar que ela também mudou de 

opinião, dirigindo ao Governador das Armas um ofício em que comunicava a 

suspensão da marcha do Corpo expedicionário – e isso às vésperas de sua 

partida. Tal determinação obrigou Cunha Mattos a convocar um conselho de 

guerra que, em votação, à exceção de três ou quatros votos mencionados no 

ofício acima, inclinou-se maciçamente pela efetivação incursão ao norte. 

 Mas o que terá feito Cunha Mattos mudar de opinião? Será a gravidade 

das novas notícias do fronte norte? Ou acaso o receio para este cioso militar de 

que sua relutância em marchar para um hipotético campo de batalha fosse 

interpretada como um indisfarçável ato de covardia? Dois ofícios me levam a 

considerar a probabilidade e a plausibilidade dessa última hipótese.  

 No primeiro deles, datado de 16 de setembro, Cunha Mattos se debate e 

se contrita com a confusão, os boatos e os paradoxos constante nas informações 

oriundas das fronteiras do Pará e do Maranhão. Em virtude das notícias 

desencontradas, ele confessa a sua agitação: 

 
Apenas recebi o offício de V. Ex. dei as providencias necessarias para 
por esta provincia a salvo de qualquer ataque que os inimigos do Imperio 
projetem contra nosso Territorio. Eu já havia anteriormente tomados 
todas as cautelas que suggeria a prudencia de hum homem de Guerra, 
expedindo ao comandante geral das Forças do norte as Instruções e 
ordens a que fiz patente a V. Ex, os quais posso me lisonjear de haver 
desempenhado os deveres como Militar honrado, e soldado muito fiel a 

                                                
34 Livro Manuscrito 078, pg. 97 -99, ofício datado 30 de setembro de 1823. 
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Sua Magestade Imperial. Desgraçadamente, os meus projetos 
abortaram. Chegam noticias aterradoras, exaltam-se os espiritos dos 
povos, põem-se em convulsão a Provincia e vejo-me obrigado a fazer 
marchar a tropas de linha, e alguns corpos  de Milicias contra esse 
inimigo que se aproxima, a cobrir a fronteira já para repelir os ataques 
dos invasores, para defender os Cidadões e terras do Império da 
prepotencia e crueldade dos bárbaros Lusitanos (...). Eu leio a cada 
momento o Offíco do Exc. Deputado Gonzaga: observo a força das suas 
expedições: diviso o panico e terror  [pelo qual?] sua alma está 
dominada, discorro[...] e acho-me em um labirinto de contradições de 
que sertamente não sei livrar-me há tres meses que esou essa província. 
[...] Diz-se nos que há inimigos mas se não nos declara numero, tempo, 
nem lugar; diz-nos que a provincia esta cercada de Revolucionarios, mas 
não se aponta a Sua força, nem a distância a que ficam de nós. Exige-se 
imediatamente  a presença de do Governador das Armas para fazer 
frente aos agressores mas se não nos declara qual he a nossa força 
existente na fronteira e os recursos que há.35 

 

 Já a preocupação e o zelo extremado com suas funções de militar são 

mais explicitas no Ofício número 07, datado de 12 de julho de 1823, onde 

curiosamente todo o paradoxo da nacionalidade se revela no desalento desse 

brasileiro adotivo: 

 
[só] por que sou Português de nascimento e não obstante ser conhecido 
como um dos mais honrados brasileiros de convicção, amante do 
Imperador e do Império, eu seria taxado de traidor, e prosélito das 
infames e malvadas Cortes portuguesas no caso de ficar tranquilo 
admirador das muitas mui notáveis expedições do Off de V. Ex o 
deputado Gonzaga [...] Vossas Excelências [da Junta Provisória] distão-
se logo de fora, e dizem  que o Governador das Armas he responsável 
pela defesa da provincia, e quem padecerá neste cazo sou eu, que serei 
levado a huma masmora, e talvez ao campo da infamia  sofra a justa 
pena de minha morozidade, ou de minha criminoza  condescendencia 
para com Vossas Excelências. A minha honra, o meu credito, a minha  
reputação instão que eu marche a reparar os possiveis males da 
imprudentissima jornada do Ex. Plenipotenciário de Vossas 
Excelências.36 

 
 Em resumo, em ambos os ofícios, inscritos estão apenas a síntese de 

inúmeros paradoxos e contradições: a oposição entre os poderes civis e militares, 

a oposição de personalidades (sendo a de Cunha Mattos enérgica, centralizadora, 

vigorosa e  severa), a dicotomia entre personalidades, cosmovisões e 

responsabilidades; a divergência entre dinâmicas e ambições (a de Cunha Mattos 

ansiosa por preservar a reputação de competência e virilidade; a da Junta, 

ansiosa em consolidar a hegemonia provincial); a dicotomia entre procedimentos: 

                                                
35 Livro Manuscrito 119, pg. 39*, ofício número 39, datado de 16 de setembro de 1823.   
36 Livro Manuscrito 0119, pg. 51, ofício número 51. 
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Cunha Mattos com o pragmatismo de militar erudito; a Junta com a calma retórica 

e capciosa; o antagonismo entre um coronel avesso a discussões políticas e uma 

Junta, por própria origem e condição, inclinada ao 'jogo político'. 

 Poderia ainda acrescentar a esta lista de incompatibilidade à compreensão 

distinta  quanto à dinâmica da racionalidade do Estado e da questão da  

nacionalidade expostas pelas origens lusas de Cunha Mattos. Isso implica 

estabelecer tanto o mecanismo de apropriação das engrenagens da maquina 

Estatal em Goiás pela elite burocrática quanto  a problemática da identidade desta 

mesma elite em relação ao universo português – algo que não convém ser 

analisado agora. Porém, mesmo sem expor momentaneamente os dados 

empíricos da pesquisa, posso antecipar quanto a primeira das problemáticas 

citada, que isso significa perceber – como Cunha Mattos percebeu – a 

apropriação das rendas e das atribuições do Estado pelos interesses privados e 

objetivos privados. Aquilo que hoje em dia, em geral, nomeamos apenas e 

meramente de corrupção.  

 A questão nacional, por sua vez, envolve os paradoxos, as complexidades 

e as peculiaridades da formação da identidade nacional, da qual Cunha Mattos 

não deixava de ser um exemplo pitoresco. Tendo boa memória se lembrará o 

leitor de que primeiro no capítulo dessa dissertação, onde se buscou analisar o 

processo de independência em Goiás, apliquei para o Brasil Central as 

inferências de Oliveira Lima sobre a negativa de uma identidade nacional, ou seja, 

de uma idéia específica de nativismo ou 'brasilidade'. Descaracterizei, por 

exemplo, seguindo a contramão da historiografia goiana, o alegado patriotismo do 

movimento liderado por Padre Marquês, colocando-o, quando muito, no plano 

secundário de sua ação política, cuja essência, creio, era muito mais uma questão 

poder do que propriamente ‘nacionalidade’ ou ‘patriotismo’.  

 Mas essa compreensão não é apenas pontual aos lideres do motim de 

agosto de 1821. A documentação oficial, em Goiás, no primeiro semestre de 1822 

deixa claro que a inclinação dominante da burocracia goiana era ainda pela 

manutenção do Reino Unido e pela lealdade às Cortes. Somente após a 

repercussão em Goiás do Dia do Fico e da aclamação de D. Pedro I como 

‘Defensor Perpétuo do Brasil’ é que se passa a sentir os efeitos da expressão 

"Cauza do Brasil"; contudo, esse jargão, comuns nos ofícios da Junta à Corte 
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carioca, parece tão somente a manifestação de um tipo específico de 

preocupação política, sem aparentemente manifestar qualquer elemento definidor 

de uma identidade espiritual, social ou cultural; aliás, quando interpretada nesse 

sentido, a expressão citada se assemelha tanto a um tipo vazio de retórica quanto 

à uma indefinida abstração. 

 Cunha Mattos pressentiu isso logo ao chegar em Goiás, observando 

alarmado aos membros da junta que  apesar das ordens expedidas pelo Governo 

de Goiás, ainda vira  

 
...pelos arraiais e Casas de Moradores de estrada as Armas de Portugal 
nas chapas dos Falabartes e os Laços nacionais cobrindo outros dos 
Revolucionários Portugueses". E que na própria Cidade de Goiás 
também observara um local onde " os dois antigos laços de Portugal [ se 
uniam] com um do Império". E advertia: "V. Ex. ignorão este perigosos 
abuso, e eu e desejo que  a ele se de terra mediante as bem acertadas 
disposições de V. Exelencias".37 

 
 Mas a permanência dos signos e símbolos da velha ordem portuguesa não 

era o único sinal da letargia dos goianos em se mobilizarem para as exigências da 

seção política entre Brasil e Portugal. Cunha Mattos também reclamava que 

 
...nessa Cidade [de Goiás] como nos Arraiais por onde transitei entre 
toda qualidade de pessoa sem que nenhuma delas se apresenta a V. 
Exelencias, nem aos comandante dos districtos, e provavelmente 
praticaram outro tanto como Ouvidor  Geral Intendente e Geral da Policia 
da Comarca. Isto he um abuso que se deve obstar. A lei he clara: o 
tempo he critico, as circunstancias urgem e por conseguinte rogo a V. 
Excelencias que por Serviço do Imperio, e para Salvação de todos hajão 
V. Exclencias de ordenar que as pessoas que  transitem pelos arraiais 
pelos arraiais e nessa cidade, principalmente as desconhecidas, se 
apresentem com os seus passaportes a V. Exelencias, ao Intendente de 
Policia, [e] a mim, e aos Comandantes dos Districtos., ou arraiais para se 
legalizar a identidade das mesmas pessoas, saber-se que negocios o 
traz a esta provincia [e] vigia-los de perto no caso de se tornarem muito 
suspeitosos.= V. Excelencias sabem muito bem o que aconteceu com o 
Alferes Freitas do Cuiaba: este homem he perigoso como assoalhador 
de novidades absurdas que podem causar grande detrimento ao estado. 
Eu não sou só o responsável pela tranquilidade dos povos . V. 
Excelencias também o são...38 

 

 Isso era uma recordação desnecessária das atribuições da Junta. Em 

verdade, tal recordação não era senão um estratagema para repreende-la quanto 

ao descaso relativo da Junta para aquilo que Cunha Mattos considerava mais do 

                                                
37 Livro Manuscrito 0119, pg. (?)ofício número 7, datado de 25 de junho de 1823.  
38 Livro Manuscrito 0119, pg. não identificada, ofício número 7, datado de 25 de junho de 1823.   
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que meras sutilezas. Em verdade, tinha o Governador das Armas a impressão de 

que os habitantes de Goiás se achavam 'sonolentos', por assim dizer, quanto aos 

significados, à implicações e as responsabilidades para a "pátria".  

 Podemos considerar a impressão de Cunha Mattos como legítima se 

tivermos em mente de que, nos sertões, um pouco mais do que nas áreas 

litorâneas, os conceitos de pátria, nação eram, para a maioria das pessoas, 

abstrações sem grandes implicações reais, exceto pela consciência da alteração 

no regime político. Outros exemplos pareceram corroborar posteriormente a 

Cunha Mattos essa impressão inicial. Um desses, foi a subscrição destinada à 

Marinha de Guerra.  

 Ela ( a subscrição) foi realizada em quase  todo o território nacional, e se 

afigurava como  um tipo de doação destinada a construção e manutenção à 

marinha de guerra Imperial. Em Goiás, o governador das Armas chegou a solicitar 

a Junta "o obzéquio de se ordenarem a quem compete" que se fizesse a Lista dos 

Militares da Três Linhas que se subscreverão " para as despesas e aumento da 

Marinha do Império", afirmando que mesmo " subscrito no Rio de Janeiro", queria 

" dar o exemplo nessa provincia entrando" na qualidade de doador,  gesto que 

segundo Cunha Mattos pretendia fazer também  os membros de seu "quartel 

general".39  

 Apesar do entusiasmo de Cunha Mattos, poucos foram os goianos que se 

deram trabalho de abrir os bolsos para a 'patriótica' subscrição, o que valeu de 

Cunha Mattos um ofício indignado aos membros da Junta, onde argumentava que 

a centralidade da província levava  os naturais da terra, equivocadamente, a 

pensarem-se livres de uma invasão portuguesa advinda do litoral. Outra decepção 

desse oficial foi com a solicitação de montaria e bestas de carga à população para 

a expedição ao Norte em setembro de 1823. Isso levou Cunha Mattos a declarar 

à Junta que : "[...] he agora que seque serve mostrar o patriotismo dos bons 

Brasileiros. Agora he que serve quem Salve defender a sua Pátria com cousa 

mais do que palavras occas que nada signficam aos olhos do Filosofo"40 

 E acusava, desta vez sem muita delicadeza: 

 

                                                
39 Idem.   
40 Livro Manuscrito 0119, pg. não identificada, ofício número 23, datado de 16 de setembro de 1823. 
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As mesmas medidas que indico a respeito dos cavalos e arreios  ver-
sehião adoptar sobre armamentos e Bestas de  carga. Se eu estivesse 
no lugar de V. Excelencia já a pequena expedição se acharia em marcha 
[a] muitos dias. Protesto [ainda] não responder pela falta de diligencia de 
quem quer que seja e asservero a V. Excelencias que no dia 20 
marcharei empreterivelmente - seja a pé ou a cavalo", ameçando que a 
Junta  responderia  "a Sua Magestade Imperial se houver atraso quanto 
à partida (...). 41 

 

 Contudo, embora fosse em larga medida a pátria uma abstração, tanto no 

plano dos signos, dos símbolos, quanto identitário, lendo a documentação 

existente do período, entrevê o pesquisador que o germe de uma idéia de nação 

ou pátria quando, no convício burocrático, político e social se opõem os 

interesses, as dignidades e os interesses de brasileiros e portugueses. Em Goiás, 

isso é exemplificado pela própria condição de Cunha Mattos e outros portugueses 

que se acreditavam 'brasileiros de convicção'. No caso especifico do Governador 

das Armas, semelhante ocorrência pode ser razoavelmente observada no ofício já 

citado, onde Cunha Mattos bradava à Junta que sua condição de "português de 

nascimento "o obrigava a marchar o quanto antes para o campo de batalha, sob 

os risco de ser "taxado de traidor, e prosélito das infames e malvadas Cortes 

portuguesas."42 

 Não parece plausível acreditar que esse tipo de declaração tenha sido 

gratuita, ou que estivesse relacionada a uma rotineira profissão de fé de nosso 

oficial. Terá Cunha Mattos entreouvido algum comentário malicioso, alguma 

chacota ou observação impertinente sobre sua condição de reinol que o 

motivasse a bradar a sua lealdade ao Brasil e ao Império? Quanto a isso não se 

pode ter uma certeza exata, senão uma persistente suspeita. De qualquer modo, 

a declaração de Cunha Mattos reflete, inegavelmente, o paradoxo latente que ele 

próprio devia ao certo pressentir, sobretudo por se encontrar a pouco mais de 

sete anos em território brasileiro.  

 O que pretendo em termos claros dizer com isso é que não era em si o 

sotaque e o maneirismo português persistentes em um homem que por mais de 

quarenta viveu em Portugal ou nas entranhas africanas do Império Ultramarino 

Português um dos desagrados prováveis da Junta em relação ao Governador das 

                                                
41 Idem. 
 
42 Idem. 
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Armas. Tais elementos só deveriam ser previsivelmente desagradáveis quando 

remetiam ao status burocrático de Cunha Mattos, ou seja, à posse de um cargo 

que implicava e revelava quase invariavelmente a sua condição de português – 

algo que expunha muito da "cisão" entre o alto estamento burocrático (de origem 

lusa) e aristocracia da terra vinculada aos interesses da administração provincial. 

Aliás, essa foi uma das singularidades do processo de independência brasileiro 

em relação ao restante da América latina: o fato de que no Brasil, ao contrário de 

seus vizinhos hispânicos, ter sido a 'cisão' com a metrópole conduzida 

preponderantemente não pelos latifundiários rurais, mas pela alta burocracia de 

origem 'metropolitana', fato que foi ressaltado por Raymundo Faoro.  

 Portanto, não só pela personalidade e função social, distava Cunha Mattos 

dos membros da Junta e da grande parte da elite provincial, mas particularmente 

(e, sobretudo) pelo status social de português agregado ao aparelho estatal 

'brasileiro'. Ele, por isso, não podia ser um par entre os seus colegas burocratas 

em Goiás, já que quase todos estavam interligados à dinâmica e aos interesses 

da vida provinciana. 

 À época, em Goiás, como em muitas outras regiões do Brasil, a questão da 

nacionalidade se revelava premente e sem máscara quase todas as vezes que 

estava em jogo o poder e os privilégios advindos dos cargos estatais. Era aí que o 

'patriotismo' se casava com a ação do mais esperto dos oportunismos. E era aí 

também que se podia compreender o quanto a questão nacional associava-se e 

perpassava  a muitas das questões suscitadas pela biografia e pela presença de 

Cunha Mattos no Brasil e em Goiás. 

 Isso pode ser sutilmente compreendido através de um ofício datado de 27 

de janeiro de 1823, em que a Junta  protesta quanto à nomeação, determinada 

pelo Estado-Maior de  Luiz Manuel da Silva Caldas ao Posto de Tenente-Coronel: 

 
[...] o referido", asserverava a Junta no ofício " nunca se prestou de boa 
vontade ao Serviço do Regimento comparecendo rarisimas vezes ora a 
titulo de molesto ora a título de dispensa. Que he totalmente falto de 
Conhecimentos Militares, e também literários: Que sendo filho de Europa 
nenhuma adhesão tem mostrado ainda pela Cauza do Brazil, senão [que 
e] até suspeito pelas Relações, e a amizade que mostra com o ex-
ministro assim referido, de que he pertinente Procurador(...). [Assim] se 
entregará a primeira força da Província a hum homem que sendo filho 
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como se dice de Portugal nenhuma prova deu ainda de se adherir a 
Cauza da Independência desse Império.43  

 

 A acusação é dúbia, porque parece difícil especificar que tipo de "prova" 

tem em mente a Junta para que o senhor Luiz Manuel da Silva Caldas fosse 

capaz de 'evidenciar' a sua adesão à "Cauza do Brasil". Aliás, não só chega a ser 

dúbia quanto extremamente vaga  a acusação, principalmente quando se tem em 

mente que a disputa é travada  por um importante cargo da burocracia militar 

goiana, algo que se vinculava  estritamente aos interesses locais, principalmente 

se se levar em consideração que três dos membros da Junta eram militares de 

carreira. Assim, em função desses indícios e elementos, uma adesão a "Cauza do 

Brazil" parece ser um mecanismo de interpretação por demais subjetiva para 

darmos demasiado crédito. E nesse caso não podemos esquecer ainda que a 

Junta se mostrava reticente a reconhecer a capacidade ou a responsabilidade 

pela nomeação do Estado-Maior, que, como chega a insinuar nas entrelinhas do 

ofício, parecia desconhecer imprudentemente o histórico e as origens do referido 

Manuel Caldas. Será isso possível? Outra coisa: o elemento português, dentro da 

textualidade do ofício, se vincula quase que exclusivamente à pertinência do 

cargo do acima citado Luiz Manuel. Isso não pode ser – e de fato não é casual. 

Na verdade, tal expediente assemelha-se antes a um estratagema retórico para 

compor um quadro deprimente do caráter e do compromisso do oficial com a 

"Cauza do Brasil", um caráter e compromisso, aliás, que Cunha Mattos 

curiosamente vai negar que exista para uma parte expressiva da burocracia civil e 

militar da província, incluindo a maioria dos membros da Junta. 

 Disse contexto, pode-se aferir que a questão da nacionalidade parece 

"aflorar" quando, dentro do estamento burocrático, confrontam-se os interesses e 

as cosmovisões dos altos escalões da burocracia Imperial, de tendência 

centralizadora, frente as pequenas ou  grandes ambições das burocracia 

provinciana, invariavelmente relacionadas aos interesses da aristocracia no plano 

nacional. Em Goiás, é importante lembrar qu  a chamada 'aristocracia da terra' 

não desfrutava – nem de longe – do mesmo prestígio e riqueza de suas 

congêneres 'nacionais'. Isso se devia em grande parte a incapacidade de se 

                                                
43 Livro 0 78, pg. 75, ofício sem número datado de 27 de janeiro de 1823. 
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estabelecer em Goiás um comércio expressivo de gêneros agro-pastoris44 em 

virtude da grande distância que a região se encontrava dos portos e dos 

mercados consumidores. Assim, a fonte principal de status e dignidade na maior 

parte de Goiás não era dada pela terra e sua produção, mas sobretudo pelos 

elevados cargos públicos. Tal fato definia a importância da burocracia no 

panorama político e social goiano. Por isso, era particularmente melindrosa e 

suscetível a nomeação ou a delegação de pessoas para as mais 'dignas' funções 

públicas.  

 Ora, o confronto de Cunha Mattos com a Junta, no contexto goiano, pauta-

se, entre outras razões, exatamente por essa oposição entre a 'dignidade' de um 

burocrata Imperial em face de uma elite local que se articula em vistas de seus 

interesses e projetos políticos. O caso de Luiz Manuel da Silva Caldas, assim, se 

relaciona primordialmente à dimensão do jogo político local, cujos interesses 

estavam demarcados pela importância econômica e política que a alta burocracia 

tinha em Goiás. Em ambos os casos, as questões pertinentes à nacionalidade ou 

à ‘etnicidade’ portuguesas expressam, por certo, menos uma preocupação com o 

receio de uma "quinta coluna''45 do que com o velho ressentimento das 

elites"brasileiras" diante do domínio português não só do alta burocrático como 

também do comércio. 

 O britânico Gardner, por exemplo, percorrendo Goiás e os sertões do Brasil 

Central não pode deixar observar, face ao casual encontro com um comerciante 

português estabelecido em um arraial goiano, que: 

 
Os portugueses estabelecidos  no país são dados pelos brasileiros como 
de tendência a baixa e ganciosa, destituídos de sentimentos de 
benevolência; tal pode ser o caso de muitos que emigram de Portugal 
para o Brasil, onde não há estímulo para que se melhore, mas há entre 
eles muito moços de certa educação, que por seu bom comportamento e 
mais firme atenção aos negócios que os orgulhosos e indolentes 
brasileiros, adquirem mais depressa meios de independência, motivo de 
que se tornaram motivo de ódio e inveja. Poucas oportunidades tive de 
me relacionar com os Portugueses no litoral, mas no interior [do Brasil] 
encontrei muitos filhos daquela nação, de quem recebi as maiores 
atenções quando estas me haviam sido recusadas por brasileiros. Tem 
sido os portugueses grandemente perseguidos desde o tempo da 

                                                
44 A situação geográfica de Goiás não permitia o escoamento satisfatório da produção agro-pecuária. À 
época, região sul da província se destacava pela exportação de alguns gêneros agrícola ou seus derivados, 
como o algodão e a marmelada.  Na comarca do norte, por sua vez, prodominava a pecuária, que se vincuva, 
basicamente, às trocas comerciais com a Bahia. 
45 Ou seja, a eventual traição dos cidadões portugueses à " Cauza do Brazil." 
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independência; e sempre que surge qualquer perturbação, muitos são, 
como natural conseqüência, assassinados e pilhados de quanto 
possuem: não há sentimento de simpatia entre as duas nações.46  

 
 Não, de fato não havia simpatias entre as duas nações. Porém, como 

ressalta nas entrelinhas o próprio Gardner, não era a questão nacional em si que 

delimitava por vezes a rejeição entre as duas comunidades. A razão precípua 

desse fato se encontrava na disputa pelo status social, e isso não somente no 

comércio como também na burocracia.  

 Portanto, é, em última instância, o ciúme quanto a dignidade burocrática de 

Cunha Mattos e Luiz Manuel Caldas, fornecida em parte pela condição lusas de 

ambos os oficiais, que estimulava a inquietude da Junta. Nesse contexto, não 

posso acreditar que os ofícios e possíveis comentários da Junta sobre a questão 

'nacional' fossem fruto de um arraigado patriotismo ou de hipotético nacionalismo. 

Parece-me que, em Goiás (como, aliás, em quase todo o Brasil), tal questão se 

vincula mais ao ciúme, à suscetibilidade e o ressentimento do que propriamente 

ao germe nascente de um autêntico patriotismo. 

 No caso específico do Governador das Armas, somos levados a crer, pelas 

declarações constantes em seus ofícios, que sua condição de "Brasileiro de 

Convicção", manifestou-se com uma intensidade e autenticidade que nos permite 

entrever e imaginar que a opção pelo "Brazil" se deu de imediato às primeiras 

medidas recolonozadoras das Cortes. Isso se torna dedutível quando se constata 

o ofício de Cunha Mattos à Junta datado de 9 de Janeiro de 1824, onde a 

persistente carência de numerário durante a expedição ao norte o leva a solicitar 

e a queixar-se que: 

 
 ... as rendas publicas dessa Comarca nada montão, e as [que] as 
despesa dessas são mui fortes. Dizem que nas Administrações e 
Provedorias dos Defuntos dos hausentes há muito dinheiro. Bom seria 
pois que Vossas Excelências o mandassem receber a título de 
emprestimo, e ainda no caso de extrema necessidade, o do Cofre dos 
Orfãos, e o sequestro de propriedades portuguesas.47  

 

                                                
 
46 GARDNER, George. Viagem ao Interior do Brasil, Editora Universidade de São Paulo, São Paulo, Trad. 
Milton Amado, 1975, pg. 155. 
47 Livro Manuscrito 0119, pg. 7, ofício número 73, datado de 9 de janeiro de 1824. 
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 Essa última proposta não deixava de ser insólita a um oficial de origem 

portuguesa  que em outro ofício declarava ser o respeito a propriedade privada 

uma causa sagrada, e  isso sem mencionar a injustiça inevitável de semelhante 

medida, pois o seqüestro dos bens poderia, da forma com que é expresso no 

texto, ser tanto aplicada a  portugueses fiéis a Portugal quanto aos  luso que se 

mantinham leais ou convictos quanto à "Cauza do Brasil".  

 Ora, esse tipo de postura de Cunha Mattos é capaz de embasar a hipótese 

não só de que ele possuia um tipo profundo de "patriotismo" como também  que 

semelhante patrotismo se revelava desde o momento em  que Cunha Mattos 

enraizou sua vida e seus interesses na América. Mas essa impressão é falsa à luz 

de algumas informações fornecidas por Oliveira Lima e José Honório Rodrigues.  

 O primeiro desses historiadores nos revela que por ocasião do episódio do 

Dia do Fico deu-se início a um “torneio de opúsculos por publicitas de valor, nos 

números dos quais sobressaem Pereira da Fonseca, Bernardo José da Gama 

(depois visconde de Goiana) e o Tenente-Coronel Raimundo José da Cunha 

Matos, todos no espírito do unionismo, quer no sentido brasileiro quer no sentindo 

português, quase todos, senão todos abundando em argumentos persuasivos em 

favor de [um] pacto igual [entre Brasil e Portugal]”.48 Já José Honório Rodrigues 

nos informa que: 

  
“Português de nascimento, com dezenove anos de África, a integração 
de Cunha Matos ao Brasil é perfeita e evolui dia a dia numa exaltada 
afirmação nacionalista, embora tivesse no primeiro momento hesitado,· 
como atestam suas Cartas publicadas em 1822. É certo que a 
Independência foi em parte feita por colonos portugueses prejudicados 
no seu interesse pela metrópole. E com eles sobreviveu a arcaica 
estrutura econômica que dificultou a nosso desenvolvimento. Por isso 
não houve ruptura com o passado, e a minoria dominante preservou 
intacta ou quase intacta a obsoleta estrutura colonial, absorvendo gente 
como Cunha Mattos, disposta a romper com a metrópole, sem romper as 
fronteiras do privilégio do status quo.·”. 

  

Muitas ressalvas devem ser fitas a este excerto do professor José 

Honório Rodrigues. Aqui, contudo, cabe apenas ressaltar a hesitação de Cunha 

Mattos quanto a uma opção consciente pelo Brasil, um tipo, aliás, de hesitação 

que pode ser conjeturada a partir do engenhoso opúsculo elogiado por Oliveira 

Lima.  
                                                
48 OLIVEIRA, Lima. Op. Cit. Pg. 34.* 
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 Dentro desse panorama identitário suscitado pelas figuras exemplares de 

Luiz Manuel Caldas e Cunha Mattos cabe por em destaque a observação acima 

citada  de que estes estavam dispostos a "romper com a  metrópole sem romper 

com os privilégios do status quo." Esse breve mas significativo comentário 

sintetiza grande parte dos obstáculos sentidos e pressentidos por estes dois 

oficiais em sua relação com  a burocracia provinciana de Goiás, particularmente a 

Junta.  

 Está claro que em ambos os casos o que estava em jogo era precisamente 

a dignidade e a segurança desse status quo, em suma a "dignidade" de dois 

oficiais portugueses que decerto não tinham plenamente enraizados seus  

desígnios em Goiás, e que de um modo ou de outro, constrangiam e ameaçavam 

os interesses localistas da Junta. Por isso é, entre outras razões, que o Governo 

da Junta se atribuía o direito de enviar a um monarca de origem portuguesa, que 

nunca deixou de acalentar os desejos de reconstruir o Reino Unido – e de sua 

Corte e de seu Estado – Maior (igualmente lusos), insinuações sobre um oficial 

português pelo nascimento, cujo crime mais provável era o de ser escolhido para 

um cargo ambicionado pela burocracia militar autóctone. Isso, de certo modo, se 

relacionava a Cunha Mattos, pelo fato de ele próprio ser uma expressão dessa 

vasta burocracia de origem lusa, oriunda das entranhas do Estado Absolutista, e 

que, após a Independência procurava, como corretamente afirma José Honório 

Rodrigues, a preservar a legitimidade do status quo. 

 Pode parecer a alguns um tanto improvável a factibilidade da presença 

desse ressentimento difuso, nos sertões do Brasil do Central, contra a figura do 

comerciante e do burocrata português. Todavia, a evidência insofismável da 

presença deste quisto "étnico" mesmo em área tão afastada do litoral, onde a 

presença e rejeição à figura do lusitano eram muita menos densa do que nas 

áreas litorâneas, pode ser avaliada em dois significativos textos do historiador 

goiano Americano do Brasil. 

 O primeiro deles se refere ao assassinato do Bacharel Jerônimo José da 

Silva Castro, que havia sido nomeado pela carta régia de 13 de novembro 1826 

ouvidor da Comarca de São João das Duas Barras. O mencionado bacharel foi 

alçado pela graça de D. Pedro I ao posto de ouvidor do norte goiano era um 
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"carioca" de origem portuguesa. Nas palavras rebuscadas, porém judiciosas de 

Americano do Brasil, o recém nomeado ouvidor 

 
superou a adversidade do clima áspero. A vida sorria-lhe: a esposa dileta 
e dous filhinhos, um dos quais recém-nascidos em Junho de 1831, 
venciam o tédio do magistrado que bastante moço não afastava por 
certo da mente as noitadas de Coimbra e o brilho da corte do Rio de 
Janeiro, sacricando todas as comodidades para acompnhá-lo na 
peregrinação longuíncua... 
Entretanto ao coração a esposa a adversidade logo levaria a mais 
terrível provação." 
Repercutiam as conseqüências da abdicação de Pedro I. Lutas e lutas 
pelas províncias.  
Os bandos facinorosos misturavam ao patriotismo dos nacionalistas. O 
grito de "morram os marotos" ecova em todo Brasil. Viva D. Pedro II era 
a divisa dos sediciosos. 
Na fornteira de Goiás coma Bahia surgiu um dos primeiros bandos que 
espanhava estar incumbidos de trucidar todos os portugueses que 
encontrasse" 
O vigário geral do Norte, estando em Flores, soube da aproximação de 
uma malta de valdevinos. Incontenti mandou um próprio a Arraias onde 
estava o desembargador Silva Castro, em correição. O ouvidor deixou a 
consorte e veio ao socorro do arraial, com o intuito de prender os 
perturbadores da ordem. 
Às oito horas da noite de 26 de junho de 1831 (...) o capitão Honório, 
pernambucano, comandante dos brasileiros, como se intitulava, à frente 
de sete homens armados atacava a residência o Ouvidor. Dous tiros de 
bacarmate prostram o desembargador; os quais o mais sanguinolentos 
deram-lhe cutiladas com armas brancas. Estabeleceu-se o pânico. Mais 
quatro europeus foram mortos. Não consentiram os sediciosos que se 
fizessem honras fúnebres ao magistrado vítima de seu dever e a custo 
consentiram que fosse enterrado em lugar sagrado". 
Quatro escravos levaram o caixão, acompanhados por uma guarda 
macabra de facínoras armados a fações desembainhados. Esta guarda 
fardava-se de azul, gola verde, canhões encarnados e vivos 
amarelos...49 

 

 Esse trágico episódio narrado por Americano do Brasil, remete-me quase 

que involuntariamente, pela ocorrência da expressão "maroto", a um pitoresco 

acontecimento registrado em na Cidade de Cidade em novembro de 1823, este 

de nuance inegavelmente mais cômica do que trágica.  

 O fato refere-se aos insultos feitos à luz do dia e em logrador público pelo 

Alferes de Segunda Linha de Cavalaria Miliciana da Cidade de Goiás, Domingos 

Marques Lopes Fogaça, à figura do ouvidor Interino João Francisco de Borja 

Pereira. O ouvidor, indignado com a ofensa, estabeleceu um processo contra o 

                                                
49 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 73. 
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agressor, cujos autos foram enviados ao Imperador, juntamente com um desabafo 

e um testemunho, onde o ultrajado dizia que: 

 
(...) na autoridade que me foi concedida por Sua Magestade Imperial  e 
no decoro, e honra da minha familia [ passou a insultar-me o Alferes 
Domingos Lopes Fogaça], dando-me Epitetos vergonhoso, o que se 
observa no auto ou sumário que incluso levo a Imperial Presença de Sua 
Magestade Imperial. Senhor, o supremo Auctor da Natureza Universal, 
Pacificador de Todos os seus entes criados permitio que V. Majestade 
Imperial fosse no mundo Brasileiro a Adoração de Todos os seus Povos, 
não só para libertar-nos da negra Escravidão em que jaziamos, mas 
ainda para azilo da maior Justiça, e equidade, e prova tem sido a 
unanime  obediencia de Todos os Povos deste Vasto Continente.  
Confiando pois que Vossa Magestade Imperial não deixará impune hum 
oficial Miliciano que com a lembrança de ser do Comandante do Arraial 
de Pilar, Francisco Correia de Assumpção, meu inimigo declarado, por 
tirar uma Devassa [por prevecaricação] contra o mesmo, e inimigo de 
meu antecessor o Doutor Manuel Antônio Galvão, passou em huma rua 
publica a insultar-me coma as palavras mais vergonhosas, as quais são 
tão indocorosas que não ouso repeti-las na Prezença de Sua Magestade 
Impérial, [mas] constando tudo nos autos acima mencionados50 

 

 As palavras de injuria a que se refere a que o ouvidor de fato estão 

registradas nos autos do precesso, e foram frutos dos testemunhos de alguns 

transeuntes que acompanharam assutados a violenta altercação. Entre elas está 

o depoimento do Alferes Joaquim Machado de Aguiar que afirmou diante do 

inquisidor  

 
(...) que no dia vinte e cinco do mês corrente pelas onze oras da manhã 
estando elle em caza do escrivão da Ouvidoria Francisco dos Santos 
Sousa, tratando de saber dos termos das Cauzas encarregadas a elle, 
testemunha a janella do Escrivão da Ouvidoria o Alferes Domingos 
Marques Lopes Fogaça a perguntar-lhes o Estado em que achavão huns 
auctos do Ajudante João Fleuri, e chegando o Capitão Manuel Inácio 
Meireles dice este ao dito Fogaça que tendo com o actual Ouvidor 
Interino João Francisco de Borja Pereira na tarde antecedente o achara 
muito bom homem e de boas intenções e muito benigno  a cuja 
exposição alterou o dito Domingos Lopes Fogaça, dizendo em voz alta [ 
que ele era] hum maroto, Cachorrão e hum Ladrão, e que era Ministro só 
por ter um aviso e que por isso mesmo já tinha assignado como 
Procurador de hum Sardinha hum requerimento contra o dito Ministro e 
seus Officiais feito a Junta do Governo Provisório (...) e [este] lhe dice 
que nem na sua presença, nem na  sua casa se falava das Autoridades, 
tornou [então] o mesmo Fogaça a dizer-lhe que elle era um ladrão,  e um 
maroto, e hum Cachorrão, e que não tinha medo do dito Ministro, e que 
elle escrivão fosse beber merda [sic] e o desafiou dizendo que saisse 
para fora de Caza que lhe queria quebrar os queixos, e tudo isso [...] 

                                                
 
50 Livro Manuscrito 0103, pg. 5, ofício sem número datado de 2 de dezembro de 1823.  
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testemunhou o capitão Manuel Inácio Meireles,  e o reverendo Martinho 
Pereira Pedrozo que logo se forão retirando(...)51 

 
 Atentemos ao significado de maroto, que como ofensa tantas aparece ao 

lado de outros adjetivos depreciativos como ladrão, filha da puta52 e cachorrão. 

Atualmente o significado difundido de maroto, segundo o dicionário Aurélio53, é a 

de uma pessoa de caráter "ladino, esperto; brejeiro; velhaco, tratante, malicioso, 

malandro desavergonhado e patife", o que evidentemente remete a um tipo 

específico de julgamento de valor. Porém, o mesmo dicionário ressalta que o 

referido termo também era utilizado como "alcunha dada aos portugueses no 

Brasil, principalmente na Bahia, a começar da época da Independência" – sentido, 

aliás, que pode ser facilmente deduzível do brado atribuídos aos "facínoras" que 

clamavam a morte dos portugueses ("morram os marotos)" 

 Ora, o mesmo ofício não menciona a 'naturalidade' do ultrajado Ouvidor 

interino, mas tanto pelo cargo como pela dignidade da nomeação, parece pouco 

provável que a vítima não fosse de origem portuguesa. E mais: parece também 

improvável que o termo não se referisse a qualidade nacional do ouvidor 

nomeado por D. Pedro I. Assim, é quase impossível não vislumbrar  no pitoresco 

episódio a presença, dentro dos tramites da burocracia, a manifestação do ciúme, 

na maior parte das vezes latente, contra a presença da vastíssima burocracia 

lusitana. Por mais pitoresco que possa parecer o termo "maroto", tal como é posto 

ao lado dos outros enunciados do dito alferes (ladrão, filha da puta, cachorrão), 

ele leva, inevitavelmente, o ouvinte, o leitor e o pesquisador atento a inferir algo 

sobre o ciúme, o despeito e o ressentimento dirigidos contra aqueles portugueses 

que trilhavam o caminho do sertão.  

 Outra crônica de Americano do Brasil pertinente ao tema aqui tratado versa 

sobre o assassinato do conhecido ouvidor Theotônio Segurado, o conhecido 

prócere da emancipação do Norte goiano. No primeiro capítulo dessa dissertação, 

após o fracasso de seus intentos políticos junto às Cortes de Lisboa, vimos que o 

ex-magistrado se retirou da política para o silêncio de suas funções estritamente 

pastoris, o que lhe era mais do que conveniente pelo domínio que possuía de 
                                                
51 Livro Manuscrito 0103, pg. 8, ofício sem número datado de 28 de novembro de 1823. 
52 O termo “filha da puta” se encontra no depoimento de outras duas testemunhas, que foram instadas 
também a prestar depoimento.  
53 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Dicionário de Língua Portuguesa, Nova Fronteira, Rio de 
Janeiro, pg. 1290. 
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vastas pastagens. No dia 3 de dezembro de 1831 ele foi assassinado por um  

balaço, nos arredores de Palma, onde residia. 

 Sobre a morte do ouvidor Americano do Brasil aventa a possibilidade de 

tenha ele sido ele uma vítima "extemporânea" dos acontecimentos políticos de 

sete de abril. Assassinado, portanto, preponderante ou exclusivamente (como o 

ouvidor José da Silva Castro) pela sua condição de português. Americano do 

Brasil nos informa de que o evento foi noticiado pela Matutina Meiapontence, na 

época o único jornal de Goiás, que nas suas páginas informava aos leitores que 

comarca de São João das Duas Barras servira:  

 
(...) de teatro a hum novo assassinato e outro desembargador acaba de 
ser vítima da anomalia e turbulência em que se acha huma grande parte 
dessa Comarca. No dia 14 do p.p. foi passado a bala e morreu sem 
sacramento o senhor Theotônio Segurado; este Sr. Tomou posse de 
ouvidor nesta província em 1804; então toda a província era uma só 
comarca. 54 

 

 É claro que os episódios narrados pertinentes aos anos de 1823 e 1831 

envolvem questões relacionados à suas respectiva conjuntura políticas. Porém, 

não restam dúvidas quanto à similitude das duas conjunturas. Na verdade, a 

crônica política e  nacional do ano de 1831, em certo sentindo, não deixa de ser 

uma resultante da evolução da alguns paradoxos e contradições pertinente aos 

acontecimentos registrados durante o anos de 1822 e 1823. A relação na 

burocracia, na sociedade civil, no comércio e nas Forças Armadas entre 

brasileiros e portugueses parece encontrar nos últimos anos do Governo de D. 

Pedro I um clímax que tornava quase incontrolável os atos de vandalismo e 

violência contra os agrupamentos lusos residentes então no Brasil.  

 Goiás, seguindo a evolução do quadro político nacional, registra, quase do 

mesmo modo, os quistos "étnicos" contatados nas demais províncias. Nessa 

perspectiva, homens como Cunha Mattos, João Francisco de Borja Pereira e Luiz 

Manuel de Sousa Caldas podem ser agrupados dentro dessa incômoda categoria 

de lusos que pela que posse dos postos-chaves da administração, feria a 

suscetibilidade daqueles homens da elite que se autodenominavam brasileiros – 

                                                
54 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 77. 
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homens cujos interesses e ambições políticas se viam "prejudicados" pela 

existência daqueles não podiam senão considerar intrusos e forasteiros. 

 No concernente a esfera da questão nacional, os assassinatos de 

Theotônio Segurado, Jerônomo Jose da Silva Castro e mais quatro portugueses 

em solo goianao no ano de 1831, teveram por efeito apenas atualizar para o 

planalto central o clima de ressentimento e tensões  nacionais disseminado no 

território nacional. Como adendo, basta dizer que até mesmo na provinciana 

Cuiabá registram as cronicas  locais  o ocorrência de massacres nesse período, 

cujo alvo eram quese sempre os comerciantes  eos burocratas de origem 

portugueses.  

 Em Goiás, é claro, a violência foi bem mais comedida, mas a sua presença 

mostra que nem mesmo as trezentas léguas que separavam os sertões de Goiás 

do Rio de Janeiro não eram capazes de tornar  impermeável os rincões do Brasil 

imune  à contaminação dos dramas pertinentes à nação e ao melindroso tema da 

nacioanalidade. Um drama, aliás, que foi sentido e presentido por Cunha Mattos, 

embora a situação vigente oito ou sete anos antes do acontecimetnos de 1831 

não tivessem o mesmo clima denso e eufórico. Porém, ainda assim, a essência 

dos quistos nacionais já se  encontrava , em linhas gerais, delineado... 

 Dentro desse mosaico étnico e político, ganha um sentido especial tanto a 

disposição de Cunha Mattos em favor do centralismo do estado imperial quanto a 

sua crescente inclinação para um tipo de exaltado nacionalismo. E isso por duas 

razões intimamente ligadas à evolução temporal da emancipação política do 

Brasil – e ambas, de certo modo, vinculadas à tentativa de Cunha Mattos de 

manter intocada aquilo que José Honório Rodrigues chamou de "status quo".  

 Pensemos primeiro na inclianação política de Cunha Mattos aferida da 

documentação por ele legada durante anos de 1823, 1824 e 1825. Nela, o 

pesquisador pode constatar, sem dificuldade, um tipo de lealdade quase canina 

do Governador das Armas de Goiás à estrutrura burocrática e política construída 

em torno de D. Pedro I: um estado centralizado, semi-autoritário, dirigido e 

controlado por uma burocracia majoritariamente de origem portuguesa ciosa de 

seu status. Ora, esse era universo no qual havia sido gestado e do qual dependia 

a existência de Cunha Mattos, não só dentro dos quadros do exército mas 

também como burocrata  inserido  nos liames do Estado Imperial. A ameaça a 
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este quadro, que pode grosseiramente ser definido como um espécie de 

intersecção entre uma burocracia transplantada e uma  elite autóctone ligada à 

terra e ao universo agro-exportador, representava, no fundo, o risco de destruição 

ao projeto constituído nos primórdios da Independência, na qual, teoricamente, 

permitiam aos "brasileiros de convicção" (portugueses) se consagraram a um 

objetivo comum aos brasilerios natos: a implementação, consolidação e afirmação 

da independência nacional. 

 Tanto os portugueses vinculados ao comércio quanto à burocracia civil e 

militar receiavam o ruptura desse pacto tácito e viam precisamentre em D. Pedro I 

e no estado imperial o penhor quanto a persitência e a viabilidade de semelhante 

projeto. Afinal de contas, a monarquia pela origem pela sua origem, pela dinâmica 

de sua tradição, pela legitimiadade do projeto civilizatório implementado e pela 

constituição de seus quadro encerrava esse ideal de acomaodação e posterior 

fusão entre as duplas faces do universo luso-brasileiro presentes em solo 

americano.  

 Para homens como Cunha Mattos, havia latente o temor e a angústia de  

que  operacioanlizada algum tipo de ruptura institucional  que trilhasse o caminho 

de um nativismo resentido, não só ficasse  ameaçado de cisão o Estado, a 

'nação', a integridade territorial do Brasil e bem como o status burocracia 

portuguesa. Nesse sentido, pode-se dizer que muitas vezes as razões de ordem 

político-adminsitrativa agiam como um biombo na qual se escondia o medo e o 

angústia de rebaixamento social e econômico da daqueles homens e mulheres 

que possuiam uma origem metropolitana e que desejavam oculta-la ou refuta-la.  

 O grande paradoxo imposto pela questão nacional no Brasil a partir de 

1822 até abdicação de D. Pedro em 1831 é  de que muitas vezes os naturais da 

terra não pareceram dispostos a fazer distinção entre os portugueses cujos 

interesese e a própria existência estavam enraizados na América– que por isso 

deviam ser considerados brasileiros – daqueles que se viam meramente como 

hóspedes no Brasil.  

 No caso de Cunha Matos, apesar do titubeio inicial em optar por D. Pedro e 

pela emancipação, não há dúvida quanto à sinceridade de sua adesão à "Cauza 

do Brazil". Apesar disso, contudo, sua origem portuguesa, ainda certamente 

expressa no sotaque e em certos maneirismos,  parece ter sido capaz de suscitar 
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na elite goiana  ânsia "patriotica" do ciúme, sobretudo pela alta 'dignidade' de 

seus cargo. O mesmo tipo de ansia, aliás, que moveu a Junta Provisória  a objetar 

a promoção  de Maunel Caldas ao posto de tenente-coronel e a denunciar como 

"maroto, filha da puta e ladrão" o ouvidor interino João Francisco de Borja Pereira.  

 Tudo isso, é claro, são reações  que por certo não deixam de estar 

vinculadas à conjuntura posta pela deflagração da Indenpendência. Porém, nada 

disso pode ser exclusivamente atribuído ao mais prístinos sentimentos de 

'patriotismo'. Na verdade, era quase impossível não perceber presente  em cada 

um dos caso o ranço da mágoa, do ressentimento e do oportunismo motido pela 

disputa burocráticos em nível provincial, algo tangível até mesmo na deposição do 

português Lino de Morais do cargo de presidente de província  em 1831. 

 Cunha Mattos sabia que as disputas pelos proventos, dignidade e 

segurança dos cargos públicos em Goiás eram um fator de constante ambição  e 

– portanto – tensão entre os membros da sociedade goiana – e deixou esta 

impressão registrada em um ofício dirigido à Corte. Em verdade, Cunha Mattos 

decerto não tinha dúvidas em conhecer as origens sociais e econômicas dessa 

'ambição: a empobrecimento da região goiana em função do declínio da atividade 

mineratória e a ausência de um expressivo comércio agrícola estimulavam e 

impeliam os 'potentados' locais para as miragens encantadoras da burocracia.  

 Isso,é claro, nos permite observar quanto os sentimentos de amor 

declarado à 'pátria' podem estar imbuídos de velhacaria. Ora, as inferências 

deduzidas dos episódios ligados à subscrição da marinha, à permanência de  

alguns velhos símbolos de Portugal, à falta de lisura na administração, as 

reservas e posteriormente a aversão da junta em relação à Cunha Mattos bem 

como as acusações subjetivas feitas ao tenente-coronel Manuel Caldas, entre 

outros elementos, não fazem senão revelar que a dimensão " patriótica", ao 

menos em Goiás, reveste-se menos de sentimento identitário 'autenticamente' 

brasileiro do que a um sentimento antilusitano – cujo um dos principais móveis 

não deixava de ser o mais baixos sentimentos humanos. 

 
1.4. A Odisséia de Cunha Mattos nas terras goianas. 

 
 A vinte de setembro de 1823 deu-se início à expedição do Governador das 

Armas às terras do norte goiano, com o objetivo declarado de se prevenir, e caso 
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necessário, combater, a ameaça representada pelas tropas portuguesas 

acantonadas no Pará e no Maranhão.  A expedição, que prepara o embate de 

forças, foi ela própria em sua execução um cavalo de batalha entre a Junta 

Provisória e Cunha Mattos.  

 Primeiro a dificuldade de se angariar os recursos, visto a pobreza dos 

cofres públicos, o que exigiu um empréstimo improvisado de doze  mil cruzados 

para o pagamento da tropa; logo em seguida, dois dias antes do dia programado 

para a partida da expedição, a notícia da suspensão da falange, ordenada pela 

Junta. Somente diante de insinuações veladas e da convocação de um conselho 

de guerra reunindo quase toda a alta oficialidade da velha capital, conseguiu 

Cunha Mattos  por em marcha a tropa.  

 O cenário que Cunha Matos iria desvendar a partir de então não era 

inteiramente novo. Logo depois de atravessar a vila de Barbacena, em pleno 

interior de Minas Gerais, entreviu Cunha Mattos em meio à paisagem humana e 

naturais os símbolos e  signos daquele  universo  profundamente rural que 

caracterizava o interior do Brasil; cruzando o Rio São Francisco, a visagem se 

torna ainda mais rude e áspera, menos humana, mais natural, menos concebida e 

mais propensa às forças do acaso.  

 Nesse caminho incial, desde a capital do Império até capital da província, 

Cunha Mattos trilhou um mundo interiorano para ele quase que desconhecido. Já 

em terras goianas, vislumbrou e conheceu os velhos arraiais ligados ao passado 

ourífero, como Santa Cruz, Anta e Meia-Ponte. Logo em seguida, em inspeção às 

tropas milicianas e regulares, travou conhecimento com os povoados 

circunvizinhos à Cidade de Goiás, como Curalinho, Jaraguá, Meia –Ponte ...  

 Mas isso era apenas um conhecimento incompleto do sertão. A verdadeira 

amplitude do conhecimento, a vivência mais íntima da realidade e sua impressão 

dos rincões do Planalto Central Cunha Mattos só viria, de fato, a ter durante a 

jornada empreendida como militar ao setentrião goiano. Uma viagem, um espécie 

de odisséia, uma aventura e um desafio intelectual que durou pouco mais de um 

ano. Tempo demasiado –na verdade, longo tempo entre índios, entre sertanejos 

rudes, entre malárias e febres palustres, desafiando vez ou outra a 

insubordinação dos soldados e da tropa, a ameaça rondante dos ameríndios, a 

incompetência, a irresolução e a corrupção da máquina administrativa.  
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 Em princípios de 1825 deu início ao lento retorno. Era já então deputado do 

Assembléia Constituinte: no escrutínio realizado no ano anterior fora escolhido, 

juntamente com o ouvidor João Francisco de Borja Pereira, o "maroto", 

representante  de Goiás designado para o Legislativo Imperial. Para tomar posse 

do cargo, parte a 9 de  março de 1825 para o Rio de Janeiro, deixando o governo 

das armas nas mãos de Luís da Costa Freire de Freitas.   

 A permanência, na Corte, porém, é breve. Na verdade, pouco mais de um 

mês. Cunha Mattos nos explica a razão: 

 
Havendo eu chegado ao Rio de janeiro no dia 25 de abril do anno de 
1825 para tomar assento na Camara dos Deputados, que se supunha 
instalar-se no dia 3 de maio, na forma da Constituição Política do 
Império, aconteceu que apresentando-me ao Exelentissimo Senhor 
Estevão Ribeiro de Carvalho, Ministro da Guerra, expidiu-me aviso 
participando que o Governo reputaria em conseqüência de se achar 
ameaçada o Cuyabá pelo Dictador do Paraguay. Eu não hesitei hum 
momento e pus-me em pronta marcha, e obtive a confirmação das 
propostas qur havia feito à primeira e segunda linha da província.55  

 

 Em 18 de Julho de 1825, Cunha Mattos regressa à Cidade de Góiás. 

Regressa ao sertão e também aos velhos problemas com a administração civil de 

Goiás. Desta vez não mais com  a Junta do Governo Provisório, extinta pela lei de 

20 de outubro de 1823,  mas com o novo presidente nomeado por D. Pedro  para 

a administração da província, o bacharel Caetano Maria Lopes Gama.56 

 Na ocasião, este presidente estava sendo  'assessorado' por alguns dos 

membros da extinta Junta, quase todos declarados rivais de Cunha Mattos. 

Americano do Brasil nos relata os episódios que levaram também Cunha Mattos a 

se indispor  com o recém empossado presidente:  

 
de começo(...) Cunha Matos queria auxiliar com sua expedição a 
província de Matto Grosso, a proposito da pretendida passagem do 
[território] dos Chiquitos para o Brasil. Lopes Gama foi contrário ao 
intento. O incidente foi levado ao Imperador. Mas as duas autoridades 
daí por diante não mais se entenderam. Os menores pretextos serviam 
de ocasião para a troca azedos ofícios entre os dous poderes, exercidos 
por duas individualidades criadas no cumprimento do dever: Lopes 
Gama era patriota honrado, mas político; Cunha Mattos era o militar 
disciplinado era patriota reformado. Gama transigia, mas Cunha Mattos 
teimava e ia a todos os sacrifícios para manter sua opinião. Suas leis 

                                                
55 Itinerário, tomo 2, pg. 66. 
56 Quem foi Lopes Gama. 
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eram a verdade e a consciência. Lopes Gama não se afastava da 
conveniência e da legislação.57  

 

 O mesmo historiador goiano registra outros incidentes: o rancor de Cunha 

Matos  com a irregularidade no pagamento dos soldos aos militares e o seu 

ressentimento por Lopes Gamas ter, sem a sua autorização , utilizado  "alguns 

militares na concatenação de dados militares".  

 Já melindroso o clima político, repletos de tensões, viu-se agravado talvez 

por um gesto inconseqüente de boa-vontade do governador Lopes Gama: em um 

ofício protocolar solicitou ele, como presidente da província, uma "enquette" 

(segundo as palavras de Americano do Brasil) para averiguar as causas da 

decadência da província de Goiás e propor paliativos. 

 
Intelectual que era, sociólogo e historiador, enviou [Cunha Matos] como 
resposta ao presidente, um picante mas filosófico ofício, longo ofício, 
contendo nada menos do que um programa de governo e verdades. 
Cunha Mattos, sem piedade, escalpelou o mal encoberto e usou de  
palavras claras e persuasivas, criticando e censurando os descalabros 
da administração pública (...)58 

 
 Em resposta ao ofício do Governador das Armas entregue em  27 de 

setembro de 1825, ordenou Gama Lopes a convocação do conselho 

administrativo destinado a averiguar as acusações manuscritas pelo Governador 

das Armas. Foi uma celeuma. A cidade Goiás entrou em frenesi. Foram 

convocados os funcionários que trabalhavam na Junta da Fazenda para 

responderem às denuncias de corrupção. Todos negaram às acusações feitas, e 

parecia ficar o dito pelo não dito, quando alguns então ameaçaram protestar 

contra Cunha Mattos junto ao Imperador por injúria. Isso levou o Governador das 

Armas a redigir uma longa réplica, "tres vezes maior do que o [ofício] original e 

desta vez com as requeridas provas..."59 

Foi o último 'feito' de Cunha Mattos em Goiás. A partir de então, 

procurou serenar o espírito – tanto quanto possível – restringindo suas tarefas 

cotidianas  às  obrigações como militar. O tempo escoava. Enfim, em março de 

1826, deixou Goiás em direção ao Rio de Janeiro, para tomar assento função de 

                                                
57 BRASIL, Americano do Brasil. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 161. 
58 Ibidem, pg. 162. 
 
59 Idem, pg. 164.  
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legislador junto à Assembléia Legislativa, deixando no comando das Armas ao 

coronel João José do Couto Guimarães. Partia definitivamente. Nunca mais 

retornaria a Goiás, que se dignou reelege-lo como representante para o triênio 

legislativo iniciado em 1830.60 

 Para nós, historiadores, cientistas sociais e antropólogos a presença de 

Cunha Mattos nos planaltos e planícies do Brasil Central tem menos importância 

como um fato histórico ligado ao processo de Independência do que à relevância 

da documentação legada por este Governador das Armas durante o período em 

que esteve à frente da administração militar de Goiás. Afinal de contas, nessa 

massa documental depositada nas estantes do Arquivo Histórico Estadual de 

Goiás, encontra-se, de modo inequívoco, um mosaico cuidadosamente redigido 

acerca da vida social, política e econômica de Goiás nas primeiras décadas do 

século XIX.  

 Americano do Brasil, o famoso historiador goiano, conheceu estas fontes e 

a elas deu o seu devido valor. Todavia, a resenha que elaborou a partir dos 

extratos dessa documentação, apesar de valorosa, foi demasiada sucinta e hoje 

já evidencia os sinais inequívocos do tempo, sobretudo porque os modelos 

interpretativos do autor, mesmo a despeito dos méritos a ele justamente 

creditado, não foram (e não são) capazes de ocultar falhas e lacunas na análise e 

na crítica.  

 Diante dessa compreensão, tomei a terefa de apresentar ao leitor, aquilo 

que o trabalho de pesquisa e análise de Americano do Brazil não foi capaz de 

comtemplar e aferir. 

 O que se segue agora nessa segunda parte do  segundo capítulo é  o 

relato, a análise, a crítica do prolíxo diálogo travado entre Cunha Mattos e a elite 

administrativa (militar e civil) de Goiás, um curioso, pitoresco e revelador diálogo 

que descortina, em parte, a teia, a trama e o drama da história goiana durante a 

afirmação e consolidação do processo de Independência.  

 
1.5. Milicia, Malícia e Intrigas  

 

                                                
 
60 BRASIL, Americano. Pela História de Goiás, Editora UFG, 1980, pg. 168. 
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 Em uma época de conturbação e de crise nada pode ser mais perigoso à 

manutenção da ordem do que uma sublevação armadas das tropas regulares. 

Atraso no abastecimento de víveres, baixo soldos e irregularidades frequentes 

nos proventos são fatore que historicamente costumam determinar motins – que 

conforme a gravidade da situação política catalizam revoluções e anarquias.  

 A Relação do Porto é uma evidência exemplar disso – sendo a causa 

imedita desse movimento o descontentamento da tropa com o atraso no 

pagamento dos soldos. Também no Brasil, a ameaça de insubordinação do 

exército pela má administração militar revelou todo o seu drama nos conhecidos 

motins de São Paulo e Santos. No dia 3 de junho de 1821 deu-se o levante na 

capital paulista, " por motivo de atraso no pagamento do soldo e de desvantagens 

em relação aos militares portugueses."61 No dia 29 do mesmo mês, por razões 

símiles, amotinou-se a tropa da Vila de Santos. "Nessa ocasião, sem comando 

nem disciplina, saquearam os soldados vários estabelecimentos comerciais e 

residências, deixando a população santista apovadrada e atônita. A revolta só foi 

contida com a marcha da tropa vinda do Rio de Janeiro."62  

 Estes três exemplos revelavam o quanto era melindrosa, no Brasil, a 

questão militar. Mesmo Goiás, a despeito das trezentas léguas que a separavam 

do frenesi do litoral, conheceu o poder decisivo das tropas na evolução de sua 

dinâmica política. Basta rememorar a deposição do Ouvidor Manuel Galvão e do 

coronel Antônio Alencastre pela soldadesca, cuja insatisfação com o crônico 

atraso nos soldos foi habilmente instrumentalizada pela Junta Provisória.  

 Como um coronel em íntimo contato com a tropa, e não apenas com um 

militar de gabinete, sabia Cunha Mattos o quanto as questões  pecuniárias 

podiam afetar a 'rentabilidade' e a 'disposição' da tropa no cumprimento e 

execução das obrigações militares. Aliás, dentre os inúmeros dissabores sofridos 

por Cunha Mattos na  operacionalização de suas obrigações e intentos  militares 

em Goiás, os mais freqüentes e prementes vinculavam-se precisamente aos 

problemas relacionados à manutenção, disciplina e pagamento da tropa. No ofício 

datado de 1 de janeiro de 1825, por exemplo, ele acusava, declarava e expunha à 

Junta que: 
                                                
61 WERNET, Augustin. O Processo de Independência em São Paulo, in, Dimensões 1822, Editora 
Perspectiva, São Paulo, pg. 347. 
62 Idem. 
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(...) a falta de soldo e alimentos tem dado motivos a muitas dezerções, e 
a Junta [da fazenda] é a culpada de semelhante acontecimento.(...)[E] 
Vossa Excelencias sabem que sem tropas não se pode defender estas 
províncias tandos dos inimigos internos quanto dos inimigos 
externos.(...)63 

 

 Na verdade, inúmeros soldados não recebiam soldos a anos, " e se [...] 

pagam he em bilhetes emitidos pela Junta para receberem na Caza de Fundição 

por Conta dos Quintos do Ouro que se funde, e por que nunca os soldados tem 

ouro para fundir achão-se obrigados a   rebater aqueles bilhetes pela quarta de 

seu valor”.64  

 E complementa: 

 
A falta de Socorros à Tropa de 1 e 2 linha tem dado motivos a inúmeras 
dezerções. (...) A guarnição do Rio Claro abandonou seu posto: esta 
guarnição contava com quatro milicianos(...) Da aldeia graciosa 
desertaram quatro soldados de linha: todas estas dezerções procedem 
da falta de pagamento de soldos...65 

 
 Já "por falta de meios de sustenção" se viu Cunha Mattos na 

impossibilidade de "conservar a guarnição de no Rio Piranintiga, onde os 

bárbaros Carijós fazem estragos"66 

 Em outro ofício, anterior ao acima citado, Cunha Mattos de modo mais 

sintético e objetivo expôs à Junta a sua compreensão quase dramática da 

situação da situação militar em Goiás:  

 "Em todo o Império", dizia o Governador das Armas, " não há Tropa mais 

desgraçada e digna de comiseração do que a da província de Goiás. Não Ha 

regularidade alguma no pagamento dos soldos; muitos soldados estão por pagar 

a anos. Não há fardamento aos que assentão praças, [e] não recebem erário a 

maior parte deles.67  

 Já no fim de sua estada em Goiás, a situação dramática parece torna-se 

crítica – ao menos é o que deixa entrever o ofício de 24 de outubro de 1825, 

dirigido à Secretaria dos Negócios do Estado da Guerra: 
 
Vejo-me na indispensável obrigação de representar a Vossa Excelência [ 
D. Pedro I], que eu e a tropa de toda esta província não temos meios 

                                                
63 Livro Manuscrito O118, pg. 121-123, ofício número 83, datado de 1[?] de Janeiro de 1825.  
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Livro Manuscrito 0118, pg. 120, ofício número 82, datado de 8 de novembro de 1824. 
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alguns  de subsistir. Eu não recebo soldo a tres meses. Muitos Officiais, 
[e] Officiais inferiores achão-se redusidos  a última indigência. O 
Excelentíssimo Presidente procura com todas as suas forças acudir a 
necessidade[de pagamento] dos filhos da folha, mas debalde por que as 
rendas da Província  não chegam a fazer a qualquer parte das despesas 
della: vinte mil cruzados que vieram do Rio de janeiro em consequencia 
das Representações que tive a honra de fazer a Vossa Excelência tem-
se consumido, e continuam a dispender-se na promptificação dos 
mantimentos, e compra  e alugueis de Bestas para condução das tropas, 
Ferro, Polvora e Aço que do Rio de janeiro e São Paulo se remeterão 
para Província de Matto Grosso. A província de Goyas he tão pobre, e as 
despesas que se fazem de tal modo avultosas, que não sei como hei de 
subsistir. Nem há quem empreste dinheiro, nem me atrevo apedi-lo por 
não Ter meios, nem esperança de paga-los: estou redusido a maior 
miséria, ausente de minha casa, e familia onde teria alguns recursos, 
sendo-me obrigado a franquear a minha frugal mesa aos Officiais de 
Matto Grosso, que por aqui passaram, e aos que aqui se achão, a   
acudir as continuas privaçoens dos Officiais e soldados de Goiás, que há 
muito meses não tem cobrado seus respectivos soldos. Digue-se Vossa 
Excelência acudir a esta miserável situação fazendo com que se 
remetão do Rio chapas de cobre para aqui serem cunhadas a fim de se 
proceder ao pagamento dos soldos devidos as tropas, e a outros filhos 
da folha.68 

 

 Mas a carência da tropa, do qual fala reiteradamente Cunha Mattos, não se 

subsumia ao atraso no pagamento dos soldos, as deficiências no abastecimento 

das provisões e na entrega dos fardamentos. Também se defrontava Cunha 

Mattos com o tratamento demasiado severo e não raro desumano de que eram 

vítimas os soldados. Isso podia advir tanto das falhas da estrutura militar existe 

em Goiás quanto dos vícios e corrupções inerentes às deformações da ética, 

principalmente daquela ética que deveria mediar as relações entre a Junta da 

Fazenda, os oficiais e os subordinados. 

 O primeiro caso pode ser exemplificado pela carência ou falta de botica, 

medicamentos, aparelhos cirúrgicos na enfermaria do Quartel General de Goiás, 

registrada em um ofício endereçado à Secretaria do Estado dos Negócios da 

Guerra, em que o Governador das Armas solicitava o envio desses materiais 

indisponíveis na Cidade de Goiás, e de que obviamente faziam parte todo o 

material minimamente necessário à manutenção de um posto destinado à oficiais 

feridos ou doentes.69 

                                                
68 Livro Manuscrito 0118, pg. 280-281, ofício número 51 datado de 27 de outubro de 1825. 
69 Livro Manuscrito 0118, pg. 270, ofício número 37, sem data identificável. 
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 Já a irresponsabilidade e os abusos contra lisura podem (exemplarmente) 

ser averiguadas em quatro situações diferentes – entre tantas outras presentes na 

vasta documentação.  

 A primeira delas, já mencionada, refere-se ao mecanismo de rebate 

empregado no pagamento dos militares: a Junta da Fazenda não tendo numerário 

para saldar as dívidas com o funcionalismo militar tinha por hábito entregar os 

bilhetes do quinto que eram vendidos com o desconto de 30%. Esse mecanismo 

que favorecia, nas palavras de Americano do Brasil, "alguns ricaços pertencentes 

ao próprio governo",70 indignou Cunha Mattos, que exigiu a sua suspensão 

imediata.  

 Outra exigência do Governador das Armas se referia aos dias 

estabelecidos para o pagamento, que deveria ser normatizado conforme o 

sistema de pagamento das demais províncias do Império: 

 
Havendo Vossa Excelencia mui benignamente atendido as minhas 
representações sobre a mizeria a que se achavão reduzidas as Tropas 
dessa Província por falta de seus soldos, e outros vencimentos, cumpre 
ainda clamar perante Vossa Excelencia contra o sistema inteiramente 
oposto ao da Corte, e ao de outras Províncias do Império.(...) [Os 
militares] que recebem os soldos e outras vantagens são obrigados a 
fazer uma e presentação a Junta da Fazenda a qual tem somente duas 
sessões por semana. Feliz he aquele que a representação na Primeira 
secção (...). De outra maneira, para o oficial receber seu soldos, há de 
esperar por duas ou mais secções entre as quais acontece cahirem 
alguns ou muitos dias feriados, do que resulta ficares[os militares] sem 
receber" 
Esta pratica he muitas vezes alterada, pagando-se aos Officiais ao 
arbitrio da Junta para conhecimento lavrados na Contadoria, e nunca a 
vista de recibos: do que resulta ficarem sem receber os soldos os 
Officiais que se achão fora da Cidade, acumulando-se os seus 
vencimentos a medida que vai acumulando os mesmos. Aos soldados 
paga-se uma vez por mês, e outras vezes em consequencia de 
requerimentos em que se lançam Despachos tão morosos, quanto 
devidos a proteções particulares, e isto com o intolerável abuso de se 
ignorarem os Comandantes dos Corpos das Companhias a entrega do 
requerimento como os Despachos da Junta da Fazenda...71  

 

 Longe, porém, estavam as irregularidades de circunscreverem aos limites 

da relação entre a Junta da Fazenda e o corpo militar. Na verdade, entre 

repreensões, desafios e ousadias frente à pobreza do erário que afligia o exército 

em Goiás, frente à indisciplina da tropa, frente aos velhos privilégios de casta e 

                                                
70 BRASIL, Americano do. Pela História  de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 147.   
71 Livro Manuscrito 0118, pg. 145, ofício número 3, sem data identificável. 
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face aos abusos cometidos pelo e para com os soldados agiu Cunha Mattos com 

denodo e determinação. 

 Logo no início de sua estadia em Goiás aboliu a segregação existente 

entre negros e brancos nos corpos milicianos. Esta determinação foi 

  
(...) um golpe na aristocracia indígena que não compreendia pardos 
entre brancos. A resolução não fez adeptos, mas seria cumprida em 
nome da disciplina. Fervilhavam, [então] intrigas contra o então general 
Cunha Mattos. Achando esta atitude contrária ao bom senso, escrevia 
Cunha Matos ao ministro da Guerra que os goianos não estavam 
habituados a receber um governo popular. E mostrando a ligação com a 
família goiana e os inconvenientes resultantes, assegurava [Cunha 
Mattos] que eram satisfatórias as suas conclusões.72 

  

No norte goiano, uma de suas ações foi interferir na nomeação de 

apadrinhados da Junta Provisória, substituindo os comandantes nomeados pelo 

padre Gonzaga por comandantes dos Distritos, encargo que deveria pertencer à 

pessoa mais graduada da localidade.73 Por causa de sua exigência da mais 

estrita disciplina, ordenou também a prisão de 36 oficiais e grande número de 

soldados por três dias, por se ausentarem dos compromissos da solenidade de 12 

de outubro, data de aniversário do Imperador, e para qual, em homenagem, 

concebera Cunha Mattos uma parada. "As menores faltas eram punidas com 

rigor. A um soldado que cometeu estupro", diz Americano do Brasil,"mandou 

aplicar chibatadas à vista da tropa e da ofendida; a um cabo que roubou um 

cavalo, fez rebaixar."74  Ordenou e concebeu ainda o reparo na estrutura física de 

inúmeros quartéis em Goiás e seus armamentos, utilizando-se para tanto de 

subscrições populares.75  

 Tentou ainda, sempre que possível, moralizar a conduta dos oficiais em 

relação aos soldados, coibindo e negando o direito dos oficiais de utilizaram a 

chibata e de tomarem decisões a seu mero arbítrio e capricho, como pode se 

verificar no ofício enviado, como conselho e alerta, aos comandantes dos distritos: 

  
Vossa Excelencias devem governar os soldados com muita 

prudência e amor, e urbanidade, lembrando-se que são homens livres e 
não Escravos (...) [mas seja a Vossa justiça antes] morosa e compassiva 

                                                
72 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg. 147. 
73 Ibidem, pg. 153. 
74 Ibidem, pg. 156 
75 Ibidem, 159. 
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do que precipitada e rigorosa. 2) No caso de que Vossa Excelencia 
esteja incumbido da Administração da fazenda Publica, zele com muita 
vigilancia, mas não confunda vigilancia com opressão. A Fazenda 
Publica não pode ser dilapidada, mas os Povos também não devem ser 
roubados a titulo dos interesses da Fazenda Nacional.(...). 4) Em caso 
de motins e dezordens populares V. Ex intervirá com a força armada 
para tranquilizar, e pacificar os homens e nunca para punir e vexar. 5) O 
tronco he para facinorosos incorrigíveis(...)76 

  

Também combateu energicamente a exploração dos praças, coibindo 

muitas vezes o oportunismo dos Comandantes, como exemplifica o ofício enviado 

ao diretor militar do arraial de São Domingos: 

  
Tendo vindo algumas peçoas a este Arraial [dizendo]que o 

Senhor para reputar por alto preço o Seo gado vale da autoridade para 
impedir que os seus subordinados saiam com as suas Boiadas para fora 
da Provincia.=Parecendo-me impossível este procedimento da parte de 
Vossa senhoria que sertamente não cometeria tão inaudida vileza 
imprópria de um homem honrado. Mas devendo eu tapar a boca de 
quem acusão a Vossa senhoria [ exijo] providencias que obstem a 
repetição da mesma queixa. Ordeno a Vossa Senhoria que não ponha o 
menor embaraço a sahida de soldados huma vez que elles lhe peção 
licença pra ir com Boiadas ou para algum negócio (...)77  

  

Não foi tão somente, porém, na relação entre a oficialidade e a 

soldadesca que  registrou Cunha Mattos a flagrantes atos irregularidades. 

Também entre a própria oficialidade o Governador das Armas se sentia obrigado 

a denunciar à Junta, em longo e pormenorizado ofício, o crasso desrespeito e 

subversão na nomeação de oficiais graduados –  supondo, é claro, que fosse 

verdadeira a tese da  inconsciência da Junta quanto ao caráter indevido das 

promoções apontadas pelo Governador das Armas: 

 
Tenho a honra de participar a Vossas Exlencias que passei em revista as 
Companhias de Infantaria, e Cavalaria, aquarteladas nos Arraiais de 
Corregos de Jaragua, Meia-Ponte, e Bonfim, onde encontrei poucos 
bons soldados e quase todos os oficiais (principalmente os de Infantaria) 
o pior que pode ser. Contra a letra positiva [das] Patentes que Vossa 
Excelencias conferio por Despacho a dia 12 de maio do ano Corrente a 
diversos individuos, achei este homens qualificados nas Relações como 
Officiais, usando das insígnias correspondentes, e  mandando ou 
Servindo nas respectivas Companhias.  Fis dar imediata execução aos 
decretos de 11 de novembro próximo passado, e devo afirmar a Vossas 
Excelencias sem o menor escrupulo, que Vossas excelencias foram 
enganadas nas Propostas dos Chefes dos Corpos, e que estes por outro 
igual engano ou descuido propuzerão a Vossas Excelencias pessoas de 

                                                
76 Livro Manuscrito 0120, pg 1-2, Ofício sem número, datadp de 27 de junho de 1823. 
77 Livro Manuscrito 078 [78], pg. 41, ofício não identificado datado de 5 de maio de 1824. 
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nenhum modo qualificadas para o Cargo os postos que os elevarão: 
Todos os promovidos estão fora das circunstancias da Ley: não podiam 
ser propostos a Vossas Excelências ( a exceção dos officiais infeiores ou 
alguns alferes) houve as mais escandalosas preterições de Officiais 
benemeritos, preterições que bem podiam se evitar porque  não faltavam 
logares em que se acomodarem os homens dignos chamados ao serviço 
por Vosssas Excelencias ou lembrados pelos Comandantres dos 
Corpos. Eu espero que o sistema Militar fique bem estabelecido nessas 
Companhias depressa, [e] que para o futuro se evitem os abuzos athe o 
prezente tolerado.78  

 
 E assim, se forma o quadro ou mosaico dos intentos mais íntimos do 

Governador das Armas em relação à tropa do Império que servia em Goiás: 

racionalizar a administração militar tornando não apenas mais ágil o pagamento, o 

abastecimento e o socorro físico como  também moralizar a dinâmica e o 

cotidiano dos soldados e oficiais. Para tanto, o recurso empregado era o novo e 

terno apelo à disciplina e ‘à obediência aos códigos militares. Disso não se pode 

deixar de ter em conta: Cunha Mattos era rígido e disciplinador como oficial e 

como militar. Aliás, devem ter sido estas características que impulsionaram a sua 

carreira. Afinal de contas, só o mérito próprio podia faze-lo nesse caso: filho de 

um modesto funcionário público de uma fundição estatal, sem antepassados 

aristocratas, sem ser nem mesmo ser apadrinhado por alguém que o vinculasse 

aos privilégios ou vantagens do funcionalismo militar, tinha construído ele sua 

carreira e projeção no exército apenas com as virtudes e qualidades que lhe 

deveriam ser inerentes. 

 A Junta conhecia decerto a reputação singular de Cunha Mattos. Não é, 

inclusive, uma mera especulação supor de que ela estivesse ciente e consciente 

de seu desempenho na campanha de Rossilon, próximo às montanhas dos 

Pireneus, onde se destacara como soldado por bravura frente a um ataque dos 

franceses revolucionários. Também não poderiam deixar de conhecer seu 

desempenho, já como oficial graduado, no combate aos revolucionários 

pernambucanos de 1817. Aliás, um ofício datado dessa época, dirigido ao então 

D. João VI, versando sobre a temática militar das tropas acantonadas na Bahia, 

revela a desenvoltura, a obstinação e a seriedade de Cunha Mattos quanto à 

disciplina, a autoridade, armamento e funcionalidade dentro dos quadros do 

exército. 
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Eu sei positivamente que as tropas de Sua Majestade, comandadas pelo 
General, sofrem as maiores privações, e que lhes faltam muitas coisas 
indispensáveis para fazerem a guerra. Ninguém poderá acreditar no que 
se disser a respeito do miserável estado dos armazéns dessa capitania, 
e da triste figura das tropas de linha dela. 
Basta disser a V. Ilma. que Sua Majestade aqui não tem  mais do que 
uma peça de[calibre] 9, montada em raparo podre e sem armão, uma de 
6 e uma de 3 com armões, além de um carro de munição em bom 
estado, e três ou quatro que nada valem. Também achei cobertas de 
ferrugem, em um armazém duas peças de calibre um, as quais para 
nada servem, porque os reparos não estão em termos de resistir ao fogo 
[...]. Esta manhã entreguei a relação do que é necessária para as tropas 
que aqui hão de marchar; sofro, porém, o desgosto de saber que não há 
granadas nem balas de calibre 6. No laboratório fazem apenas mil 
cartuchos cada dia. Não há lanternetas; enfim, Ilmo Sr. Tenho-me  visto 
doido, trabalhando todo o dia, sem nada poder alcançar [...]79 

 

 Pode a situação por enfrentada Cunha Mattos na Baía em 1817 ser 

comparada à situação das tropas goianas em 1823? A resposta, dada por uma 

análise cuidadosa e carente de preconceitos não pode senão aponta para uma 

dupla resposta, uma afirmativa e outra negativa. Afirmativamente, porque as 

deficiências na organização e manutenção das tropas de linha ou miliciana, como 

muito bem mostra o ofício acima, estavam longe, muito longe na verdade, de 

serem uma exclusividade de Goiás. Contudo, a singularidade econômica de 

Goiás à época –sobretudo a pobreza de seu erário – revelavam também uma 

pronta e inequívoca negativa.  

 Na verdade, a despeito da pungente lamuria de Cunha Mattos constante 

em longo ofício acerca da precariedade e insuficiências das tropas baianas, nada 

de gritante se revela o então tenente-coronel Cunha Mattos sobre a problema de 

abastecimento, pagamento ou manutenção  de oficiais e soldados engajados na 

campanha de 1817. Em Goiás, o que se afere dos ofícios do Governador das 

Armas ao longo de sua permanência nos rincões do Planalto Central quanto às 

questões militares evidenciam que a problemática pertinente ao armamento –

embora premente – era bem menos relevante do que a sua angustia, natural na 

sua condição de Governador das Armas, com o pagamento, o fardamento, a 

manutenção e a alimentação da tropa. 

 É bom, nesse caso, lembrar que para Cunha Mattos a situação política – 

tanto interna quanto externa – vivenciada em 1823 era de uma natureza muito 

                                                
79 SILVA, Pretextato Maciel da, Os Generais do Exército Brasileiro 1822 – 1889, Rio de Janeiro, Companhia 
EditoraAmericana. 
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mais premente do que a presenciada por ele durante a Revolução 

Pernambucana, sobretudo pela conjuntura imposta. Em 1817, a luta em curso era 

contra um grupo de republicanos idealistas pouco articulados e desprovidos de 

um do apoio favorável tanto na conjuntura interna quanto externa. Diferente era o 

quadro político em 1823 e 1824. Aqui, tanto a estrutura quanto a conjuntura eram 

marcadas pelos símbolos e signos – visíveis e invisíveis –da incerteza, da 

insegurança e do receio. Incerteza, insegurança e receio quanto a consolidação 

da Independência, quanto a sustentabilidade do projeto monárquico conservador, 

quanto à possível eclosão do ímpeto liberal e republicano...E tudo isso ainda em 

um mundo ocidental ainda fervilhante politicamente, revelado na agitação  e na 

turbulência republicana e liberal da América hispânica, nos caminhos e 

descaminhos da Revolução do Porto, na revolução Espanhola, na instabilidade 

política na França, na Itália e Alemanha (onde já se manifestavam os germes das 

inquietações nacionalistas)... 

 Todo esse drama, introjetado, sentido e pressentido por Cunha Mattos 

podia passar, por vezes, desapercebido em Goiás – particularmente entre a gente 

do povo, entre a pequena burocracia, o pequeno comércio, à massa iletrada. Para 

ele, na condição de português transplantado, ainda inseguro quanto à 

manutenção de sua condição nacional e social, na sua visão moralizadora e 

vagamente autoritária – crente na missão civilizadora do Estado Imperial – a 

viabilidade e a validade do projeto  político que professa e do qual era um 

importante ator se relaciona à convicção pessoal de que o projeto Imperial não 

poderia ser consolidado sem o uso da força do Estado, expresso na capacidade 

de luta de seu exército e marinha.   

 Em Goiás, estes ideais se confrontavam duramente com a realidade. Um 

tipo de realidade que não podia ser simplesmente negada. Por uma razão: ela se 

afirmava diuturnamente através do cotidiano militar das tropas goianas, de suas 

carências e falhas, de suas indisciplina e incompetência – segundo reputava 

Cunha Mattos.  

 Ao que parece, a vida no seio das tropas, não somente em meio ao sertão 

agreste mas também na Cidade de Goiás não deixou de se revelar ao 

Governador uma espécie de desafio e uma provação. Dificuldades que ele 

acreditava como uma ameaça constante à sua própria existência física. Parecia 



 139 

que a morte lhe rondava em virtude das ameaças das doenças palustres, das 

febres malignas, nas baionetas ou balaços das tropas portuguesas ou ainda dos 

revolucionários... 

 Por isso era particularmente severa a irritação e o desagrado de Cunha 

Mattos com os aborrecimentos relacionados ao pagamento, à manutenção e o 

suprimento das tropas. Era como se esse fosse um tipo de sofrimento 

particularmente indevido em virtude responsabilidade e importâncias dos deveres 

que lhe foram delegados por ocasião da sua escolha para o cargo de Governador 

das Armas: o treinamento, a moralização da soldadesca; a reforma e a 

reestruturação dos corpos militares; a repressão aos abusos dentro da hierarquia 

militar; a responsabilidade pela defesa dos limites da província – tanto daqueles 

tidos como inimigos internos e externos –ou sejas, as tropas portuguesas e os 

hipotéticos republicanos e liberais radicais ou ainda qualquer tipo de político, 

militar ou 'intelectual' –avesso à monarquia de D. Pedro I. E isso tudo além da 

refrega com a Junta Interina e, posteriormente, com o Presidente nomeado Lopes 

Gama –e isso sem mencionar problemática indígena, na sua impaciência contra a 

prevaricação, a corrupção, o antipatriotismo e a estupidez que reputava a larga 

extensão da burocracia goiana, particularmente à Junta da fazenda, que era 

responsável tanto pelos  soldos como pela manutenção dos soldados. 

 Não era um oficial de gabinete Cunha Mattos – e isso é importante 

novamente frisar. Ao contrário, suas andanças e vivências revelam todo o 

pragmatismo e praticidade de um homem avesso à retórica e consciente das 

dificuldades imposta pela realidade. A sua lamuria não era mera especulação. 

Era, antes, fruto da constatação das necessidades prementes dos soldados e 

oficiais que se encontravam sobre sua responsabilidade. Ele estava ciente dessas 

necessidades porque se punha a aplicar a longa experiência como oficial, como 

soldado, como administrador, como 'político' a serviço de sua análise da 

realidade. 

 Mas não é preciso ser um intelectual ativo e culto ainda que diletante como 

Cunha Mattos para perceber algumas obviedades acerca da vida da caserna. 

Qualquer um sabe que um militar que possui os seus vencimentos atrasados por 

meses ou  anos, é, necessariamente, um militar pouco disposto a aceitar a 

disciplina dos códigos militares. Para Cunha Mattos, uma questão menos óbvia 
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era encontrar os meios necessários de se contornar o descontentamento e a 

impaciência da soldadesca com a inépcia ou a incapacidade do Estado de saldar 

o que lhes era devido. Ele, claro, defendia ferinamente os interesses de seu 

estamento. Pode-se mesmo dizer que se sentia apiedado pelo infortúnio da tropa. 

Apesar disso, contudo, teve que aprender da pior forma possível que abstrações 

como pátria, Império, lealdade e abnegação eram, não raro, aos ouvidos dos 

soldados e oficiais de Goiás, apenas um vago palavreado sem muito sentido 

concreto ante a pobreza, a fome e a quase indigência a que muitos soldados 

eram vitimados pela falta de proventos.  

 Nesse contexto, é claro que a pobreza do erário de Goiás não deixava de 

refletir a pobreza da população da província. Na verdade, não se pode evitar 

conceber, em função da situação econômica de Goiás, o quanto devia ser restrito, 

nas vilas e arraiais do Planalto Central o mercado de trabalho. Um homem livre 

com um parco pedaço de terra (ou inteiramente desprovido dela), sem mão-de-

obra escrava que o auxiliasse no trabalho, tendo que sustentar a família e fugindo 

da insegurança do trabalho do campo (a irregularidade das safras) e da cidade (o 

emprego incerto ou quando não o desemprego), não podia deixar de considerar, 

como hoje, a estabilidade do serviço público. Em Goiás, contudo, esta 

estabilidade, esta segurança se mostrava ilusória, sobretudo entre os níveis mais 

baixos do funcionalismo público, particularmente a soldadesca.80 

 Dentro desse panorama, era natural que o "clamor" e o desespero fizesse 

por vezes o soldado realizar o  extremo de desconsiderar toda os deveres e a até 

própria hierarquia militar. Cunha Mattos, por infelicidade, teve o desprazer de 

vivenciar, em sua jornada pelo norte goiano, um desses episódios extremos, 

quando um soldado revoltado pelo atraso dos soldos, tomado pela ira, buscando 

decerto um culpado pela sua desdita, voluntariou-se a atentar contra a vida do 

Governador das Armas, que entre alarmado, pesaroso e assustado comunicou o 

fato à Junta de Goiás por ofício enviado do quartel general de Cavalcante datado 

de 7 de abril de 1824: 

                                                
80 Comentando a pobreza dos militares graduados,  afirmou Cunha Mattos em Ofício enviado à Secretaria de 
Estado dos negócios da Guerra que: "Os Offciciais dos Regimentos dessa provincia são quase todos 
pobríssimos, e alguns chegam a ser indigentes. Os uniformes de que fazem uso me tem lastim, e em muitas 
vezes faltamao saerviço por não terem roupa pra vestirem..." Livro Manuscrito 0 118. Pag 24. Ofício 2.   
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Ilustrissimos e Excelentissimos Senhores. A dezastrada tentiva que aqui 
se projetou contra mim e que felismente foi descoberta e atalhada por 
falta de pagamento da Tropa obriga-me a Rogar a Vossa Excelências 
que tomem as medidas que lhe parecem mais prudentesss para que 
hajam socorros para os Soldados. Por muitas vezes tenho falado a este 
tanto a Vossas Excelencias quanto a Junta da Fazenda. 

 Na perda da minha vida pouco vai, mas o effeito de uma insurreição he 
com efffeito fatalissima e não faz a honra da Tropa de Goiás. Os soldos 
que se devem aos soldados montam a doze mil cruzados, e a mim se 
devem 580 reis, (...). [ Dentro em breve realizarei ] uma larga marcha 
para o norte, e talvez (...)[tenha] de entrar em operaçoens em hum paiz 
onde tudo se compra pelo mais alto preço, e eu conservo [comigo] 
apenas  56 reis. 

 O soldado mal aconselhado não quer saber se há ou não dinheiro, não 
importa que o seu chefe sofra com elle as mesmas operaçoens digo 
privaçoens. O soldado lança-me às extremidades. A minha vida correu 
risco iminente, por se achar entregue às mãos de um doméstico a quem 
eu enchia de beneficios, eu não sei em quem devo confiar por que todos 
clamão contra a falta de pagamentos.  

 Se todos os soldados  fossem virtuzos eu nada teria a temer mas aquelle 
que eu resputava  como hum dos melhores, apresentou-me hum mostro 
cheio de ferocidade.81 

 

1.6. Altercações 

 
 Os motivos e as razões que conduziram a uma espécie de guerra de ódio e 

ressentimento entre Cunha Mattos e as autoridades da Junta Provisória não 

derivava exclusivamente das problemática pertinentes às questões militares, 

embora fossem elas o elemento preponderante na muitas altercações entre o 

Governador das Armas e a Suprema autoridade civil da Província. Também a 

indefinição entre os limites e as responsabilidades de ambos os poderes, a 

desconfiança recíproca, as divergências nas idéias políticas e sociais, a crença na 

incompetência e na incapacidade da Junta e o zelo extremado e cioso de Cunha 

Mattos contribuíam para definir e determinar a rixa e os desentendimentos que 

duraram até o fim do governo provisório.  

 Contudo, inegavelmente, era o metiê de Cunha Mattos, ou seja, as 

questões pertinentes ou relacionadas – diretamente ou indiretamente – com o 

apoio logístico dos soldados e oficiais a principal fonte de desavenças e 

desentendimentos. Nesse contexto, é provável que tenha contribuído para se 

exacerbarem semelhantes tensões o fato de que três dos membros da Junta 

serem militares graduados – inclusive o seu presidente. É prováveis também que 

a disposição de Cunha Mattos em reformar, transformar, modificar, disciplinar o 
                                                
81 Livro Manuscrito 0111, pg. 19-20, ofício 106, datado de 7 de abril de 1824.  
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cotidiano e a dinâmica tropa devem ter incomodado esses oficiais, que dentro do 

contexto vigente, certamente não podiam deixar de encarar Cunha Mattos como 

um indesejável intruso.  

 Isso pode ser tornado mais tangível ou perceptível ao Governador das 

Armas após a sua recusa em se deixar seduzir ou fascinar pelas demonstrações 

de bajulação e apreço da Junta. A recepção de Cunha Mattos e de sua pequena 

comitiva na Cidade de Goiás, por exemplo, deixou o Governador surpreendido 

pela pompa e pelo fausto. Cunha Mattos calculou que toda a cerimônia, e tudo 

que ela representava, era um artifício e uma estratégia mais inclinada a uma falsa 

cordialidade interesseira do que uma manifestação sincera de respeito e apreço. 

E isso havia acontecido ao longo de quase toda a sua marcha desde a fronteira 

de Minas até a Cidade de Goiás: impressionados pela farda, pelo status e pela 

dignidade do título de Governador das Armas, recebia Cunha Mattos dos 

anfitriões nos arraiais toda a mesura, cordialidade, gentileza. Mas em seguida a 

generosa recepção, seguia-se uma sucessão de solicitações. Alguns desejavam 

um posto graduado nas milícias ou nas forças de linhas, uns a promoção, outros o 

emprego a um amigo ou compadre, de modo que Cunha Mattos logo se tornou 

desconfiado de toda e qualquer gentileza, dos quais é bastante representativo o 

episódio do Engenho de Anta : 

 
(...) tanto [a] senhora como seu marido trataram-me muito bem, e para 
que a hospedagem fosse retribuída com alguma de minha parte, pediu-
me o senhor Borges que o reformasse em capitão. Elle he tenente 
nominal sem patente nem exercicio e quer alem disso que eu crie um 
novo Districto de que elle seja Comandante do novo Districto. O desejo 
de obter postos militares he comum a todos os habitantes da estrada. 
Ninguém quer ser soldado: todos querem ser Officiais, e em abono de 
suas pretensões offerecem como titulo de merecimento os seus 
nascimentos, parentelas e outras qualidades.82  

 

 Essas e outras demonstrações de calculados interesses deixaram em 

alerta e prevenido Cunha Mattos, que após a longa e pedagógica jornada pelos 

sertões de Goiás, não teve dúvida em repelir educadamente toda a grandiosa 

cerimônia civil e militar montada para a sua recepção. Duas semanas depois, 

havia o tragicômico desfecho do episódio da generala. Embora fosse 

presumivelmente falso o boato de que ele pretendesse depor a Junta e assumir o 
                                                
82 MATTOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário, tomo 1, página 126.  
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Governo, não ocultava a malícia do aleivoso boato que então corria pelos lábios 

dos habitantes da Cidade de Goiás a percepção de que a relação entre o governo 

militar e o governo civil já se encontrava deteriorada. E isso a despeito de Cunha 

Mattos se encontrar a apenas quinze dias na capital da província. 

 A partir daí, a situação degenerou continuamente, sobretudo à medida que 

Cunha Mattos passara a reputar o governo civil e a Junta da Fazenda como 

responsáveis pelo descalabro financeiro em que se encontrava tropa e o 

funcionalismo público da província. Tal responsabilidade envolvia vários níveis de 

acusação: desde a preguiça, a inépcia, a incompetência, passando pela diversos 

níveis de corrupção ativa e passiva.  

 Semelhantes inferências Cunha Mattos tinha a imprudência ou a coragem 

de dizer a quem quisessem ouvir, fosse o Governo Provisório, fosse o recém 

empossado Presidente da Província, fosse a Secretaria dos Assuntos dos 

Negócios da Guerra ou ao próprio Imperador. 

 A este último, por exemplo, Cunha Mattos comunicava que as grandes 

necessidades das tropas não eram satisfeitas porque : 

 
A Junta da Fazenda huma vez dis que não há ordem [de pagamento] e 
outra que não há dinheiro. A respeito das ordens  tenho-lhe feito 
patentes todas as que em cazo corrente forão expedidas para as 
diversas Províncias do Império e as que observarão antes da declaração 
de nossa independencia a evasiva de falta de dinheiro he muito mal 
fundada: há muito dinheiro em mãos de devedores ou insolventes por 
culpa dos Administradores da Fazenda, que não trataram a tempo  da 
arrecadação, outros são insolventes porque não querem pagar ou são 
protegidos por aqueles que a isso deveriam obrigar: deveria ter entrado 
muito dinheiro se os administradores cumprissem as suas obrigações e 
estivessem presentes para exigirem os manifestos dos lavradores que 
vendem mantimentos nos arraiais. Eu tenho corrido toda a Província com 
olhos mui abertos, e mui indagadores, sei o que vai, e conheço que se 
faltão meios de se pagar a tropa he por que tem havido abuzos, 
reclamações tal que he incompreensível, e que não se pode  bem 
explicar.83  

 

 Dois meses depois de redigir este ofício, Cunha Mattos, de forma  ainda 

mais incisiva, retoma as acusações contra a Junta da Fazenda frente  á 

Secretaria do Estado da Guerra, rechaçando os álibis e desculpas 

freqüentemente fornecido pelos funcionários do órgão arrecadador, e 

                                                
83 Livro Manuscrito 0118, pg. 120, ofício número 82 datado de 8 de novembro de 1824. 
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denunciando que  não tinha fundamento o 'pretexto' utilizado de que  não havia  

meios de sustentar a Tropa, asseverando que era:  

 
...sem fundamento esta desculpa: tem a [Junta da Fazenda] muitos meio, 
não faltam recursos para fazer face as despezas da Provincia: falta zelo, 
falta atividade, falta patriotismo nos Agentes, e administradores da 
Fazenda sobretudo no Norte 
As dividas activas são inumeraveis, [e] não se cobre por que há 
comprades, há padrinhos, há amigos, há conhecidos: eu tenho corrido a 
Provincia com olhos mui estudiosos, e tenho mostrado a Junta isso que 
aqui declaro. Os Agentes da fazenda não se atrevem com os devedores 
por falta de Policia, ou não comprometer-se com individuos poderosos 
que são os que peor pagam...84 

 
 Por causa dessa e outras irregularidades, reclamava ainda Cunha Mattos a 

necessidade de uma auditoria ao menos nos livros dos Corpos, exigindo que se 

fizesse a entrega "dos livros contábeis (...) para Assento das Praças do 

Regimento de Milicia.” Mas com azedume, via-se obrigado a constatar que, em 

flagrante desobediência aos códigos administrativos, que "nenhum dos 

regimentos" tinha este livro, e por isso nem “existiam assentos, nem os dos 

Comandantes, nem dos oficiais, nem dos Soldados..."85 

 O reclame e a exigência de Cunha Mattos quanto aos livros dos Registros 

dos Regimentos, levaram o presidente da província recém-empossado a requere-

los à Junta da Fazenda, mas ao faze-lo soube, então, constrangido, que nenhum 

de tais livros contavam nos arquivos da Junta, fato que comunicou consternado 

ao Governador das Armas, que se sentindo vingado pelas evidências que a muito 

acusava, redargüiu à altura: 

 
Ilustrissimo e Excelentisso Senhor: Cauza-me extrema admiração o 
dizer-me Vossa Excelencia que agora he que tem noticia da falta dos 
livros dos Registros dos Regimentos. Ah, Senhor! He possível que os 
meretissimos Deputados da Fazenda não hajam participado a Vossa 
Excelencia aquillo que tantas vezes e tão repetidas vezes eu tenho 
escrito? As minhas vozes perderão-se no dezerto já que não poderão 
ferir os timpanos das pessoas que deviam escutar...86  

 

 O que obviamente implicava dizer o tímpano do próprio Lopes Gama ... 

 Outra acusação feita pelo Governador das Armas se vinculava aos 

métodos e procedimentos empregados nas compras de gêneros para os praças: 

                                                
84 Livro Manuscrito 0118, pg. 123, ofício número 83 datado de 1 de janeiro de 1825. 
85 Idem*.   
86 Livro Manuscrito 0119, pg. 162, ofício número 97 datado de 5 de fevereiro de 1825. 
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por exemplo, ao pagar o valor do uniforme para os soldados de linha, os 

administradores da Fazenda Pública não relacionavam os preços "dos gêneros", 

e nem estabeleciam a tabela dos preços dos fardamentos – em um claro indício 

de superfaturamento.87  

 A 22 de junho de 1825, decidiu o Governador das Armas enviar um longo 

ofício à Corte, detalhando não só suas novas desavenças com o novo Presidente 

Lopes Gama como também reafirmando suas certezas e suspeitas quanto à 

inépcia e a prevaricação administração. Desta vez, entretanto, acusando 

nominalmente o escrivão da Junta e antigo membro do Governo Provisório 

Raimundo Nonato Hiacinto: 

 
Tenho a honra de participar a V. Ex que apenas cheguei a esta cidade88 
fui informado (por ser público) de haver a Junta da Fazenda exposto a 
Sua Majestade Imperial que eu dera uma falça informação ao mesmo 
Senhor, dizendo que os soldados dezertavam por se não lhe pagarem os 
Soldos, e outros vencimentos. 
Como sei que o Excelencimo Presidente desta Provincia não obstante 
ser hum dos mais honrados homens do mundo he meu inimigo publico, e 
particularmente por se achar illudido e dominado pelo escrivão da Junta 
Raimundo Nonato Hiacinto que conspirou contra mim por não ser 
melhorado na reforma de Brigadeiro seu Sogro Francisco Pereira de 
Caldas. Como sei que outros homens da Fazenda são homens benignos 
que apezar de conhecerem a verdade dos factos não porão em duvida 
em subscreverem tudo quanto querer o escrivão Deputado  que se acha 
intimamente unido com o Excelentissimo  Presidente de Goiás. Não 
duvido que com effeito apareçam representações da Junta da Fazenda 
contra mim. Eu porém sempre desejei provar as cauzas com factos e 
não com simples palavras: eu que sempre fui um homem honrado  e que 
completando  amanhã 35 annos de seviço militar não desejo perder 
crédito que adquiri com força de Estudos, Desvelos, Trabalho e 
derramando meu sangue no Campo da honra muitos annos antes de 
saber o que era Goyás; desejo provar a Vossa Excelencia não só a 
verdade do que dise a Vossa excelencia sobre a dizerção dos Soldados 
por falta dos respectivos pagamentos, mas ainda desejo mostrar todas 
as prevaricações da Junta da Fazenda, ou melhor, do seu escrivão, 
Deputado indigno de ocupar este emprego e que bem  conhecido pelos 
Governadores e Capitaens Generais desta Província, sobretudo pelo 
infatigavel Manuel Inácio de Sampaio que mostra athe a evidencia que 
quem ganha des, e consome quarenta não he próprio para ser escrivão 
de huma Junta da Fazenda...89 

 

 Como prova conclusiva do que afirma, Cunha Mattos sugere ao Imperador 

uma consulta aos processos movidos contra os desertores e enviados em 

anexos, em que se registram nos depoimentos dos réus, como defesa, o 
                                                
87 Livro Manuscrito 0119, pg. 195, ofício número 12 sem data identificável. 
88 Refere-se Cunha Mattos à Cidade de Goiás. 
89 Livro Manuscrito 0118, pg. 254, ofício número 16 datado de 22 de junho de 1825. 



 146 

argumento de a única razão para o abandono das obrigações militares foi "a falta 

de pagamento de Soldos vencidos", concluindo assim que " estes processos 

mostram que eu não enganei Vossa Senhoria (...)90   

 Além de evidenciar a deserção dos cargos pelo atraso nos proventos, 

Cunha Mattos traz convenientemente à ribalta, no mesmo ofício, a figura já um 

tanto esquecida do antigo capitão-general Manuel Inácio de Sampaio. O 

documento é datado de junho de 1825, quando o processo de Independência já 

estava consolidado, por assim dizer. Nessa perspectiva e contexto, é que Cunha 

Mattos se sente habilitado a resgatar a figura desse exemplar funcionário 'colonial' 

e seu esforços de moralizar e racionalizar a administração de Goiás após o 

governo inepto e corrupto de Freire de Castilho (1814-1820).  

 Se tiver razoável memória o leitor, há de se lembrar que Sampaio fora 

instado por D. João VI a produzir um informe de caráter secreto dos principais 

funcionários públicos da então capitania de Goiás. O informe tinha duas 

dimensões: uma política – certamente relacionada ao episódio pernambucano de 

1817, e outra estritamente burocrática, vinculada ao desejo de se criar e otimizar 

o mecanismo de controle do estado contra a prevaricação. Para Manuel Inácio 

Sampaio, isso implicava uma ampla reforma no sistema de arrecadação, desde 

as correições, passando por imprescindíveis modificações tanto nos Registros 

quanto na Casa de Fundição (onde denunciava o acréscimo fraudulento de 

esmeril no processo de quintagem do ouro) e terminando com uma ampla 

reestruturação da Junta da Fazenda. É claro que nenhum desses intentos pôde 

ser levado a efeito pela exacerbação do clima político deflagrado pela Revolução 

do Porto, o que acabou não permitindo que as reformas de Sampaio fossem 

levadas a efeito. Aliás, ele mais do que desconfiava de que a campanha que se 

movia para a sua deposição não deixava de estar intimamente relacionada ao 

projeto de moralização que estava sendo concebido por ele para o serviço público 

em Goiás, como o declarou em ofício ao vigário de Traíras: 

 
Terão frustados todos os meus trabalhos. A Câmara depois de ter 
accordado em que se deverão as pessoas mais intelligentes de toda a 
Capitânia [participar na criação] na criação do Governo Provisório, 
mudou de opinião em virtude de instigações de quem Vossa Senhoria 

                                                
90Idem. 



 147 

pode pensar, e a quem não agrada a presente boa ordem de 
arrecadação e distribuição do Erário Público...91  

 

 Ora, podemos apenas conjecturar que este instigador de que nos fala 

Sampaio, uma vez que o capitão-general não se deu ao trabalho, por discrição, 

de nomea-lo. De antemão ficam excluídos os nomes de Bartolomeu Marquês, 

importante funcionário da Junta da Fazenda e inimigo renhido de Inácio Sampaio, 

por se encontrar então no exílio, em virtude de sua frustrada tentativa de golpe; 

também excluídos ficam os nomes do coronel Álvaro José Xavier, e do capitão 

João José do Couto Guimarães, por serem militares e apenas estarem 

indiretamente ligados à Junta da Fazenda. Nessa seleção, os nomes mais 

prováveis são os de José Jardim Rodrigues e Hinácio Jacinto: este último por ser 

vereador e escrivão deputado da Junta  e  o primeiro, por se opor, pela ausência 

dos eleitores dos arraiais, ao pleito que de 3 de novembro que deu vitória ( um 

tanto fraudulenta) a Inácio de Sampaio. Seja como for, pelo alto cargo vinculado à 

Junta e pela condição de vereador da Cidade de Goiás, tudo leva a crer que se 

referia o capitão-general, de fato, ao mesmo Hinácio Jacinto denunciado por 

Cunha Mattos. 

 O curioso em tudo essa dialética burocrática é que os obstáculos, as 

inimizades, as adversidades, dentro da política local, enfrentadas pelo Manuel 

Inácio de Sampaio e Cunha Mattos são, por vezes, símiles quanto aos projetos 

administrativos em Goiás e até mesmo quanto à própria biografia: ambos eram 

militares, zelosos de sua reputação de honestidade, disciplina e labor; ambos, 

pelos desejos de reformar a burocracia goiana incorreram no desagrado com a 

elite autóctone, enfrentando por causa disso obstinada oposição.  

 Na verdade, é difícil supor que não estivesse escudado pelo poderoso 

Estado Imperial, pela relativa proximidade com a D. Pedro e pelo  Estado-Maior 

pudesse sustentar Cunha Mattos a sua autoridade em face a oposição da Junta 

Provisória. Aliás, alguns dos ofícios da Junta dirigidos à D. Pedro I, à Secretaria 

dos Negócios do Estado da Guerra e ao próprio Cunha Mattos não deixam 

dúvidas quanto à tentativa dissimulada de desmoralizar, desacreditar e insultar 

                                                
 
91 Livro Manuscrito 0103*, pg. 9 e 10, ofício sem número datado de 9 de novembro de 1821. 
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Cunha Mattos não só perante a monarquia e o Estado-Maior, como também em 

relação aos subordinados imediatos do Governador das Armas.  

 Nesse sentido, é que Cunha Mattos reinterpreta o desempenho e a própria 

missão histórica de Manuel Inácio Sampaio no governo de Goiás. A princípio, 

dentro da conjuntura do processo de Independência, com reserva, ressaltando e 

sublinhando essencialmente a sua determinação e disposição no contexto da 

administração vigente e, portanto, o caráter ambivalente de seu governo, 

opinando assim Cunha Mattos que Inácio Sampaio " sempre será lembrado em 

Goiás por algumas pessoas com horror (por conseguir se inimizar com mui 

populares na Província), e por outras com respeito e veneração".92Contudo, 

semelhante reserva se desfaz quando, em 1825, já estando praticamente 

consolidado o processo de Independência, procura Cunha Mattos revelar a tarefa 

do antigo capitão-general como manifestação de uma ação moralizadora. Por 

isso, é que no ofício anteriormente citado, aparece a figura do capitão-general 

categorizado pelo elogioso epíteto de 'infatigável'.  

 Portanto, comuns às contingências políticas das administrações de Inácio 

Sampaio e Cunha Mattos estava a atitude de uma ação administrava que, em 

larga medida, lesava, incomodava ou aborrecia os interesses bem sedimentados 

da elite autóctone. Entretanto havia uma diferença fundamental, além da 

conjuntura política, entre Cunha Mattos e Inácio Sampaio: a personalidade. Em 

verdade, em uma leitura atenta da documentação, é quase impossível não 

perceber que o Governador das Armas padecia de uma reserva restritiva à 

dinâmica política. Isso significava, em termos práticos, a sua efetiva incapacidade 

de abordar diretamente as questões pertinentes ao poder e à sua respectiva 

dialética. Por vezes, a convicção pessoal do valor de suas própria sentenças, 

opiniões e na lisura de suas interpretações dos fatos chagavam a ser ofensivo. 

Freqüentemente, era a sua sinceridade nua e crua. Mas ele, tão cioso de sua 

sinceridade, poderia involuntariamente enganar o leitor de seus escritos oficiais se 

este fosse ingênuo o bastante para dar crédito a algumas observações e 

comentários do Comandante Cunha Mattos. Quando ele, por exemplo, diz reputar 

Gama Lopes como "dos homens mais honrados do mundo [apesar]" e de ser "seu 

inimigo declarado", não deve o leitor cometer a imprudência  de conceder um  
                                                
92 LACERDA, Regina. Op. Cit., pg. 18. 
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crédito muito levado à honradez ironicamente atribuída por Cunha Mattos ao 

Presidente da Província. Na verdade, a palavra 'honradez' constante no texto não 

tem senão uma conotação sarcástica. Também o sarcasmo e a ironia ferina são 

essência de declarações aparentemente respeitosas, e que lidas ao acaso, sem a 

devida compreensão dos contextos, pode induzir o leitor ou pesquisar a 

conjecturar sobre a falsidade e o oportunismo de Cunha Mattos, particularmente 

quando em ofício, em palavras melosas e cheias de reverência se propõe Cunha 

Mattos a "beijar as mãos de Vossa Excelencia,"93 o  Presidente da província.  

 Menos ironia e sarcasmo e mais sinceridade crua teve Cunha Mattos ao 

denunciar e acusar ao Imperador a vileza moral e a incompetência militar do 

Presidente Gama Lopes, por ocasião dos exercícios realizados com as tropas do 

Rio de Janeiro que estavam sendo enviadas ao Mato Grosso, como ação 

preventiva de uma hipotética ameaça de invasão dos revolucionários andinos 

(particularmente, Sucre e Bolivar): 

 
[O presidente da Provincia] ensinou o sistema de marcha a tropa, e 
disse-me que a força dos Corpos  que marchassem não podem exceder 
a vinte Praças: em conclusão disse tantos absurdos ou puerilidades em 
objetos militares que ficamos abismados tanto eu quanto o Presidente do 
Cuiabá. 
Passado este grande argumento refletiu melhor o Excelentissimo 
Presidente  de Goyás no estado das couzas, e derigiu-me o Officio de 
Documento numero 4 em que mostra a acepção que deve dar ao seu 
Officio do Documento número 3, mas isso he hum vasgo Machiavelico 
de [sua] pena por dizer o Ex. Presidente que conserve nos Registros 
huma força de 1 linha, e qual a que nellles se achava no tempo de 
Excelentissimo Governador Manuel Inácio de Sampaio não pode 
recolher-se tropa alguma da Cidade excepto  as que guarnecem a Aldeia 
Gracioza, 200 leguas distante de Goyás, e isto he o que me aperta, visto 
eu ser o fundador daquella Aldeia que muito vai florecendo, e não pode o 
senhor o Excelentissimo Presidente tolerar os elogios que sua 
magestade se dignou fazer-me por haver empregado os meus desvellos 
, e passado os maiores riscos em trazer a vida Civilizada hum imenso 
numero de Barbaros que se tem tornados uteis aos habitantes daquelles 
mesmo lugares que outrora devastaram.94 

 
1.7 O Revide  

 
 Nem o Governo Provisório nem o Presidente nomeado Lopes Gama 

tiveram a têmpera de manter o sangue frio diante das reiteradas acusações de 

incompetência e prevaricação feitas por Cunha Mattos. Nesse clima recíproco de 
                                                
93 Esta expressão aparece algumas vezes em ofícios do Livro Manuscrito 0118.  
94 Livro Manuscrito 0118, pg. 256, ofício número 18, datado de 27 de junho de 1825. 
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aversão, de ódio, de ressentimento, era previsível, em meio à contenda, que tanto 

a antigo governo interino quanto Lopes Gama rejeitassem a máxima cristã de 

oferecer a outra face. Em verdade, ambos pareciam bem menos inclinados a 

aceitar aos ensinamentos dos evangelhos, do que por em prática a velha lei 

mosaica do olho por olho, dente por dente.  

 E tiveram um sucesso parcial nisso: quase sempre denunciando aquilo que 

consideravam a arrogância, auto-suficiência, a soberba e a prepotência de Cunha 

Mattos ao Estado Maior e ao Imperador. A Junta, por exemplo, repetidas vezes, 

definiu Cunha Mattos na correspondência para a Corte como um homem 

intrigante e preconceituoso, despeitado e ignorante quanto aos desejos e intentos 

do Governo Provisório. Outras vezes propunha uma acusação mais pontual e 

certeira, afinal de contas de Cunha Mattos insinuava que a maioria dos membros 

do governo Provisório ou era condescendente ou conivente com a prevaricação, e 

não somente negligentes. Seria possível revidar na mesma moeda, insinuando ou 

declarando publicamente a falta de honestidade do Governador das Armas? Isso 

teria sido, sem dúvida, uma arma utilizada se Cunha Mattos tivesse dado a seus 

adversários a munição necessária. Mas na correspondência entre a Junta e a 

Corte não se registra nenhuma acusação contundente nesse sentido contra 

Cunha Mattos. Ainda assim, durante as longas jornadas pelos sertões do norte de 

Goiás, recebeu o Governador das Armas um maço de correspondências enviado 

da Cidade de Goiás, no qual a Junta informava estar noticiada de que Cunha 

Mattos negociava ouro. O próprio Cunha Mattos deixou no Itinerário registrado o 

seu azedume e sua queixa contra a calculada insinuação: 

 
2 de junho [de 1824]. Recebi cartas da Cidade de Goiás em que em 
dizem correr alli noticia de eu andar comprando ouro em pó. Homens 
bem conhecidos como intrigantes espalhão estes boatos só para me 
desacreditarem. Talvez elles procedessem com melhor sizo e razão se 
disessem que eu ando feito tolo por montes e valles, expondo-me todos 
os dias á morte com o único de fim de adinatar os conhecimentos 
geográficos desta Provincia central, tarefa que poucos Goyanos me hão 
de agradecer, mas que sem dívida recebera approvação dos 
estrangeiros amigos das sciencias naturaes.95 

 
 E foi visando principalmente o reconhecimento das academias de ciências 

européias que Cunha Mattos se deu ao exaustivo trabalho de escrever duas 

                                                
95 MATTOS, Raimundo José da Cunha. Itinierário...pg. 234. 
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importantes obras, que hoje se encontram incorporadas definitivamente à 

‘bibliografia histórica’ de Goiás: o Itinerário e o Corografia. Em ambas as obras, ao 

fazer um estudo geral das história, da geografia, da biologia, da etnografia de 

Goiás pretendeu Cunha Mattos se irmanar  em gênio e espírito àqueles viajantes 

que pouco antes de sua chagada ao Brasil Central haviam esquadrinhado aquela 

vastidão sertaneja em grande parte ignota. Nesse sentido, tinha a óbvia pretensão 

de seguir os passos de Sainte-Hileire e Emmanuel Pohl. 

 Mas enquanto não vinha esse reconhecimento anelado de glórias 

estrangeiras, tinha Cunha Mattos que enfrentar a inglória tarefa de resistir às 

pressões, às insinuações e às acusações do governo Civil da Província. Esse tipo 

de situação aparece de modo inequívoco no ofício transcrito constante na página 

171 do Livro Manuscrito 119. Nele, Cunha Mattos se vê instado a rebater graves 

denúncias pertinentes a sua conduta como autoridade militar e como membro 

subordinado ao Governo Civil (conforme determinava  a lei de 20 de outubro de 

1823 que regulamentava a função do Presidente da província e e de Governador 

das Armas): 
Illustrissimo e Excelentissimos  Senhores [do Conselho Provincial]:  
Tenho a honra de acuzar o Offício de V. E. datado de hontem a que 
respondo.  
Havendo-se desgraçadamente rompido aquella boa harmonia que eu 
desejava que substisse entre mim, e o Excelentissimo Senhor Presidente 
da Província: tendo-se feito a mim as mais estrondosas acuzações 
contra o meu procedimento, dizendo-se: 1) que eu uzurpo a Authoridade, 
e a Jurisdição que por Ley compete ao Excelentissimo Senhor 
Presidente em objetos de disciplina Militar taes como assentamentos de 
Praças  e Ordens de Baixa. 2) que cometi crime de não ter Bandeira 
Imperial Brazileira no Presídio de Porto Real. 3) que empreguei praças 
de Topas Regulares fora da Província em beneficio particular 
defraudando assim o erario publico. 4) que mentira sobre o aldeiamento 
da Graciosa e dos trabalhos e esfoços para civilização dos Indios. 5[...]. 
6) que dissera ao Excelentissimo Senhor Prezidente em Meia Ponte a 
vista da Oficialidade que ali  se achava, que o povo desta Cidade [de 
Goiás] era revoltozo, e que obstatia a sua entrada na mesma cidade. 
7[...]. 8) que abriria subscrições sem estar authorizado a faze-lo.96 

 
 A tudo Cunha Mattos respondeu com argumentos persuasivos, embora não 

seja improvável pensar que os argumentos persuasivos tivessem, nessa situação, 

pouca importância. Talvez Cunha Mattos imaginasse que eles fossem tão efetivos 

e conseqüentes quando a apaixonada defesa de um réu diante de um promotor 

                                                
96 Livro Manuscrito 0119, pg. 171, ofício sem número datado de (?). 
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irredutível. De qualquer modo, essa defesa, ao mesmo enquanto procedimento 

burocrático,  precisava ser feita.  

 Em toda esta trama, o mais doloroso para Cunha Mattos era senti-se 

obrigado a defender-se do esdrúxulo, entre elas a acusação de número 4, que 

negava ter Cunha Mattos, durante sua estada em Porto Real ter efetivamente 

construído o aldeamento da Graciosa, junto às margens do rio Tocantins. 

Decerto, bastaria um comunicado de Lopes Gama aos soldados responsáveis 

pela coordenação do aldeamento para verificar se, de fato, o aldeamento existia e 

se fora edificada, num gesto 'filantropo,"com os proventos doados pelo 

Governador da Armas, como o próprio Cunha Mattos alegara à Secretaria dos 

Negócios do Estado da Guerra e ao Imperador.  

De qualquer modo, meses depois temos um ofício, já citado em páginas 

anterior, denunciando a remoção da guarnição presente na Gracioza. No mesmo 

ofício, dizia Cunha Mattos que isso fora uma calculada sabotagem motivada pelo 

ciúme de o Imperador ter lisonjeado o Governador das Armas pelos  seus 

exaustivos  intentos de "trazer os Indios a Civilização". Ao que parece, por esta 

altura já tinha o presidente Lopes Gama se convencido da existência do 

aldeamento e de outras medidas destinadas à aculturação das tribos indígenas 

circunscritas às margens do Rio Tocantins.  

 Já a subscrição indevida a que se refere Lopes Gama na oitava acusação 

vincula-se às doações solicitadas por Cunha Mattos, em todos os arraiais de 

Goiás, para a edificação do Hospital da Misericórdia na Cidade de Goiás, 

destinado primordialmente ao atendimento de soldados enfermos ou 

convalescentes. Graças ao numerário arrecado, o hospital foi construído, e ao 

que consta muito bem utilizado para os fins propostos. Fica difícil, portanto, não 

desconfiar que a grande parte das objeções formuladas por Lopes Gama tenha 

sido um ardil burocrático para objetar não o procedimento de Cunha Mattos, mas 

a sua autoridade a moral. 

 
1.8. Persistência  

  

A Portaria Imperial de 20 de outubro de 1823 determinava a extinção 

das Juntas Provisórias e a criação do cargo de Presidente de Província, cuja 
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nomeação seria atributo do Imperador. Pela nova lei em vigor, o presidente das 

Províncias seria assessorado, em seu trabalho administrativo, por um Conselho 

Provincial eleito. Embora (por motivos que serão analisados mais adiante) se 

mostrasse Cunha Mattos insatisfeito com algumas das determinações da referida 

lei, não deixou de nutrir ele a esperança de que sua vida e suas obrigações se 

tornariam mais fáceis com a presença de uma nova liderança política na 

província. Mas essa expectativa se mostrou ilusória: o relacionamento com o 

Presidente Lopes Gama não seria menos embaraçoso e menos problemático do 

que com a antiga e extinta Junta Provisória.  

 Isso tinha duas causas. 

 A primeira delas era a discrepância de personalidade entre a nova 

autoridade civil e o Governador das Armas. Cunha Mattos era um militar de rígido 

código ético; Lopes Gama um bacharel; para o primeiro, a lei existia para ser 

cumprida e não questionada; para o segundo, ela poderia ser inclusive 

interpretada segundo a conveniência. Para o militar, que encarnava o ideal de 

intelectual diletante curioso com a coloração local, Goiás e sua administração 

eram não raro um poço obscuro de politicagem, indolência e intriga. É claro que 

para ele havia numerosas exceções, mas elas infelizmente apenas pareciam 

confirmar a regra. Lopes Gama, por sua vez, não compartilhava essa visão 

negativa, nem mesmo quanto à propalada decadência econômica da região, que 

chegava a ser mesmo um consenso entre a elite local. Cunha Mattos, ao 

contrário, com certo exagero, via a Goiás como um lugar eminentemente 

decadente, que se achava mesmo, como chagara a declarar, "a borda da 

sepultura".97  

 Às personalidades diferentes e às cosmovisões discrepantes somavam-se 

os desentendimentos já apontados anteriormente ocasionados pelas disputas de 

poder: 1º) divergência sobre a expedição militar de Chiquitos, 2º) divergências 

quanto ao pagamento dos soldos, 3º) discrepâncias frente à relação com a elite 

burocrática de Goiás. 

A última dessas divergências relacionava-se à conveniente aliança de 

Lopes Gama com o Conselho Provincial. Ora, este conselho, à época, era 

constituído pelos antigos membros do Governo Provisório, que a exceção do 
                                                
97.Livro Manuscrito 0119, ofício número 18 datado de 9 de julho de 1823. 
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deputado Inácio Rodrigues Jardim, eram velhos rivais de Cunha Mattos. A aliança 

era uma forma de conveniência cômoda para Lopes Gama. Ele facilitava seu 

trabalho de cooptação junto á elite local, dentro de um cálculo bem planejado de 

diplomacia política. Isso evidentemente aproximava o presidente da órbita dos 

interesses do Conselho.  

 Desse modo, para um homem inclinado a uma certa intransigência não só 

nas opiniões mas também no trato da coisa pública como era Cunha Mattos, 

ficava difícil, quando não impossível, vencer o poder de atração recíproco de 

interesses entre o presidente cheio de diplomacia e ardis políticos e os interesses 

do Conselho.  

 Portanto, a posse de Lopes Gama não contribuiu para minorar os conflitos 

entre a suprema autoridade militar que era Cunha Mattos e a elite civil; ao 

contrário, agravaram-nos, pois ele tinha agora a dupla oposição do dito Conselho 

e do Presidente. Além disso, nesse contexto entrava em jogo um novo elemento 

legal: à época do antigo Governo Provisório, não havia uma legislação clara 

definindo as atribuições entre a Junta e o governo das Armas; ou seja, não havia 

uma subordinação explicita, na legislação, dessa autoridade militar ao Governo 

Civil Provincial. A lei de 20 de outubro dirimiu por completo essa indeterminação 

legal. A partir dela, o Governo das Armas ficava claramente subordinado não só à 

Presidência da Província com também ao Conselho.  

 Tudo isso dificultaria muito mais o trabalho e as atribuições e de Cunha 

Mattos em Goiás. Nessa circunstância seria previsível que ele, como Governador 

das Armas, então pela prudência e pela subordinação do cargo, tentasse 

doravante evitar atritos com Lopes Gama e seu 'bendito' Conselho Provincial. Mas 

ele era um homem que fugia às previsibilidades decorrentes da cômoda 

existência da mediocridade burocrática. Ele era um militar de corpo e espírito e 

não se importava em travar "guerras".  

 Por isso, Cunha Mattos desprezou em larga extensão a nova ordenação 

política da província, desafiando os óbvios riscos que isso poderia causar em sua 

carreira e profissão .  

 Isso é flagrante no incidente relacionado à famosa Portaria de 15 de julho 

1825. Por ela, o governo provincial solicitava a Cunha Mattos, na qualidade de 

representante eleito à Assembléia Nacional, uma espécie de ensaio 
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socioeconômico, no qual se requeria seu comentário e opinião sobre a 

decadência, a estabilidade e o desenvolvimento de Goiás.  

 No início de sua redação, apenas se vislumbra um tom ameaçador, 

dissimulado por uma pretensa polidez diplomática, bem ao estilo de Cunha 

Mattos: 

 
Havendo V. Ex. em Conselho julgado conveniente à prosperidade desta 
Província ouvir a minha opinião sobre importante objetos de que trata a 
Portaria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império da data de 15 
de julho passado: tenho a honra de dizer a a V. Excelências de que não 
me excedendo talvez pessoa  alguma em bons desejos em prol de um 
País [Goiás] em que a pesada mão da adversidade tem descarregado os 
mais duros golpes, e a aberto as mais profundas feridas, cuidei 
seriamente durante as minhas extensas marchas pelo interior da mesma 
Província  em conhecer as origens, em observar e calcular os últimos 
progressos, e em o último periodo da absoluta aniquilação dos Corpos 
políticos de toda ela. 
Eu desejara ocultar a V. Ex. em Concelho os fortes, e verdadeiros traços  
da historia escandalosa da destruição, e completa ruína da Província de 
Goiás: desejaria não fazer patentes cousas e pessoas que sofreram e 
deferiram golpes fatais, que para sempre haveremos de lamentar; mas 
cumpre em obséquio a verdade dizer aquilo que sente a minha alma; 
aquilo que tem observado meus olhos; e aquilo que chega ao meu 
conhecimento por varias relações mui circunstanciadas. A ruína desta 
província (pode-se dizer que ela se acha de todo arruinada) procedeu do 
cruel sistema colonial, da absurda prática do celibato, da incapacidade, 
prepotência e desleixo dos governantes, e da preguiça e crassa 
ignorância dos governados.98  

 
 A partir desse intróito, não passa Cunha Mattos a desenvolver no ofício 

cada uma dessas 'procedências' que se vinculavam de modo causal à decadência 

de Goiás.  Na verdade, tanto o chamado jugo colonial, quanto o celibato não 

passam de um mecanismo introdutório de Cunha Mattos para abordar o que 

realmente lhe interessa: a "incapacidade, prepotência e desleixo dos 

governantes".  

 E por governantes, Cunha Mattos entende todos os homens que tiveram ou 

tem a liderança civil e militar, todos aqueles que exerceram ou exercem um poder 

efetivo em Goiás. Sua argumentação se baseia na crença de que após a 

espoliação colonial e opressão promovida por Portugal e seus corruptos 

funcionários metropolitanos, pouca coisa restou á Goiás senão a pobreza, o 

descaso, o desinteresse e a corrupção herdado do triste passado colonial.  

                                                
 
98 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, 1980, 189-196. 
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 Mas como superar esta sina fornecida e obrada pela gênese histórica em 

Goiás? Seria "porventura praticável a construção de um dique tão sólido que 

obste[sse] aquela furiosa corrente de desgraça?"99. Cunha Mattos duvida, por que 

dizia conhecer que: 

 
[...] uma verdadeira indiferença, em vez de um verdadeiro patriotismo, 
estabeleceu trono soberbo na Província de Goiás: os bons desejos 
apresentam-se um mero jogo de palavras, e quando se passa a obra 
quase todos recuam  porque temem atacar os seus interesses 
individuais. [Afinal de contas,] ninguém quer cobrir a nudez alheia com a 
roupa própria, todos fogem ao sacrifício; todos evitam incômodos ou 
inconvenientes  que resultam das grandes reformas, e antes preferem o 
naufrágio da barca do Estado do que perder a posse de um lucro com 
deveriam salvá-la.100 
Sendo isso assim, como realmente é, cumpre-me dizer a V. Ex. que não 
acho remédio ao cancro que corrói o corpo moral desta província senão 
aplicando-lhe enquanto é tempo os mais fortes e ardentes escaratórios; 
gema, embora, um e outro no abuzo das leis; sofra aquele que 
semelhante a sanguessuga esgota pouco a pouco a substancia do 
Estado; acabe o egoísmo, sejamos todos verdadeiros e todos cidadões 
de um nascente Imperio, de uma devastada província, de uma pátria 
desprezada; exponhamo-nos, sacrifiquemo-nos e talvez a barca será 
salva101 

 

 O leitor pode acaso ter alguma dúvida acerca de quem Cunha Mattos se 

refere quando fala do parasitismo, do oportunismo, do egoísmo entronizado em 

Goiás? Pode suspeitar da explícita insinuação que faz?  Aqui ele se refere 

exatamente aos governantes, ou seja, a elite burocrática de Goiás, a quem atribuí 

todos os vícios inerentes à administração ao velho passado colonial. A acusação 

é dura e se torna cada vez mais pesada contra essa elite que ele compreende 

como indolente e incompetente, sobretudo à medida que passa a dirigir sua 

argumentação e análise para a Junta da Fazenda e o aparelho fiscal do Estado: 

 
Eu vou, pois, apontar a V. Ex. aquillo que em parece útil para obstar, se 
possivel for, a decadência da província; desde de já suponho que minha 
opinião será abandonada; mas eu digo o que sinto, o que entendo, e o 
que conhecço com uma franqueza verdadeiramente patriotica, sem 
guardar atençõens que possam ser prejudiciais ao andamento da causa 
pública, ou aos fins a que Vossa Excelencia me convida e a que são 
chamados os esforços de V. Ex. em Conselho para completo 
desempenho  da ordem de sua majestade o Imperador, expedida pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Imperio em data de 15 de junho 
p.p. Antes, porém, de propor o meu juízo, cumpre-me dizer a Vossa 
Excelencia que, dependendo a natureza das providencias contra os 

                                                
99 Ibidem. 
100 Ibidem 
101 Ibidem. 
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abuzos da administração da Fazenda, do perfeito conhecimento do 
sistema ou ordem observa na arrecadação das rendas, como na 
distribuição ou despezas dellas, será necessário entrar em exame das 
correspondencias officiais das diferentes repartições subaltarnas à Junta 
da mesma Fazenda Pública; examinar o estado da escrituração  e o 
metodo a contabilidade; confrontar livros com livros, ligar balanços com 
balanços; examinar as dívidas activas e passivas; conhecer os motivos 
de que não se arrecadar a primeira  e as razões de não se saber da 
ultima, e formar os ramos parciais um todo, ou tronco geral que ao 
primeiro golpe de vista apresente o resultado que se espera ou que se 
procura. Sem os previos conhecimentos desta importantes materias, 
sem penetrar nos recondidos arcanos da Junta da Fazenda, sem rasgar 
o denso veu que oculta ao Conselho o manejo da substancia do Estado, 
do sangue dos cidadoens, nada se pode dizer que satisfaça, e apenas 
se tocará nos ramos frondoso de uma arvores aparentemente frondosa, 
que na verdade tem o tronco carcomido e quase todo devorado." 
Hum anno há que Vossa Excelencia tomou posse da Presidencia desta 
Provincia e da Junta da fazenda; um anno é pouco tempo para V. Ex. 
penetrar os altos misterios do estabelecimento, e ainda que V. Ex. dia e 
noite meditasse sobre os livros dos registros, processos e folhas de 
pagamentos, era impossivel que V. Excelencia adquirisse idheias bem 
clara  em um intrincado labirinto, sobretudo se por desgraça achasse 
condutores interessados no amálgama das materias que forem 
submetidas a inspeção de V. Excelencia.102 

 

 Esses condutores ilusionistas que mascaravam a Lopes Gama a realidade 

(não só insinuava Cunha Mattos como também o dizia sem dissimulações) 

encontravam-se tanto no Conselho Provincial quanto na Junta da Fazenda. Nada 

mesmos que uma expressiva porcentagem da elite burocrática de Goiás.  

 Fato curioso no excerto acima citado: Cunha Mattos atribui o 

desconhecimento das irregularidades administrativas da Província pelo seu 

Presidente ao curto período de sua permanência em Goiás. Ora, Cunha Mattos 

com apenas um ano de permanência em Goiás já estava ciente dos graves 

problemas relacionados à arrecadação e ao gerenciamento dos recursos 

provinciais. Por que esta discrepância? Por que Lopes Gama, também um mero 

forasteiro como o governador das Armas, não teve a mesma compreensão? Será 

que as evidências mais contundentes dos atos de prevaricação já haviam sido 

apagadas pelos infratores? Ou será que a fraqueza e inépcia do Presidente 

obstavam todo e qualquer mecanismo de repressão?  

 O mais razoável, nesse caso, é aceitar o veredicto proferido pelo próprio 

governador das Armas, para quem o véu denso formado pela burocracia local – 

                                                
102 Livro Manuscrito 0119, pg. 214, ofício número 66 datado de 27 de setembro de 1825. Este ofício foi 
trancrito na íntegra por Americano do Brasil, e hoje pode ser lido com a ortografia atualizada no livro Pela 
História de Goiás.   
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localizada na Junta da fazenda e no Conselho Provincial – constrangiam, inibiam 

e impossibilitavam que Lopes Gama visse ou pressentisse as irregularidades 

administrativas. A isso se deve somar um outro fator: a antipatia que o Presidente 

nutria pelo altivo Governador das Armas. O fato de Lopes Gama ter feito ouvidos 

de mercador às denuncias de Cunha Mattos não pode deixar de ser considerada 

um tipo de represália política. Semelhante ação não seria uma novidade 

proveniente de Lopes Gama, que sem fundamento o havia acusado de mentir 

sobre a criação do aldeamento da Gracioza e que uma vez comprovada a 

existência de tal estabelecimento havia ordenado a transferência dos 17 praças 

que faziam a sua manutenção e vigilância. Nesse último caso, o veredicto de 

Cunha Mattos – o ciúme do Presidente em relação à simpatia do Imperador pelo 

governador das Armas –parece ser também a explicação mais razoável. 

 No derradeiro parágrafo do ofício citado, a elaboração de Cunha Mattos se 

condensa em reflexões derivadas da sua compreensão de que a realidade do 

mundo administrativo de Goiás somente pode ser regenerada por uma ampla 

reforma moralizadora, inseparável da vontade política dos governantes e de sua 

ação enérgica. Nela, se deve tentar estabelecer uma nova ética capaz de 

abranger tanto a gerência do aparelho estatal como também o relacionamento 

entre os membros constitutivos da sociedade. Isso equivalia, para Cunha Mattos, 

a alteração do tipo de contrato social vigente em Goiás, na qual os interesses 

particulares cederiam diante dos interesses do Estado e do bem comum da 

sociedade. Em termos mais contemporâneos, semelhantes considerações 

implicariam uma subordinação do particular à esfera pública, em um tipo de 

compreensão que por certo não deixava de ser uma critica consciente, embora 

não sistematizada, às vigências e aos equívocos de um estado patrimonialista:   

 
Enquanto se não estabelecer o credito da administração da Fazenda; 
enquanto V. Ex. não for informado da candura e boa fé; enquanto o 
egoísmo ditar a lei e boa fé; enquanto as pretensões decidirem os 
empregos; enquanto para estes não se procurarem pessoas 
qualificadas, inúteis são os Conselhos, vãos os projetos de reforma; tudo 
é tempo perdido, palavras ociosas e que nada significam, assim como 
nada aproveitam os que até agora tem dito e os que ainda posso 
manifestar. Sei que tanta franqueza não há de ser bem acolhida: V. Ex. 
sentirá abalos na sua alma por não ter ouvido até hoje verdades tão 
descarnadas. Chamem-lhe muito embora invectivas; chamem ataques 
formais; eu não ataco pessoas, faço notas sobre as cousas; procuro 
como devo a honra de V. Excelência, a glória da Junta da Fazenda e a 
felicidade dessa atenuada província. Si eu não fosse por Vossa 
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excelência chamados para emitir a minha opinião, guardaria o meu 
silêncio [isso parece pouco provável]; fui chamado na dúplice qualidade 
de chefe da força armada da província e de representante eleito dos 
povos delas; falo aqui com a mesma liberdade que  falei na Assembléia 
Legislativa do Império; ouçam-me, e si lhe parecer desprezem as minhas 
palavras, uma vez que, não pretendo eu ao Exm. Conselho, não aspiro 
reforçar com argumento e outras provas que convençam o ceticismo 
mais balizado.103  

 
 Em seguida a este extenso, persuasivo, insinuante e autojustificativo 

parágrafo, inicia Cunha Mattos a exposição, enumerada, das reformas que julga 

imprescindíveis à "regeneração" e saneamento do aparelho burocrático, que ao 

todo perfazem 28 itens, relacionados à quase todos os setores e repartições da 

dinâmica estatal em Goiás (ver anexo 1). 

 A cuidadosa catalogação dos temas abordados no ofício precitado e a 

exposição categórica dos argumentos evidenciam a acuidade de Cunha Mattos 

em reconhecer a dinâmica do aparelho militar e civil da província de Goiás. Não 

há duvida que a longa vivência e experiência de Cunha Mattos nas possessões 

portuguesas da África e no Brasil concorreram para que ele tivesse uma visão 

abrangente do funcionamento burocrático, não só em termos militares, como 

também civis, fiscais, legais e hierárquicos. Utilizará, por exemplo, sua longa 

experiência na alfândega no Arquipélago de São Tomé como uma balizar segura 

e inquestionável para suas inferências e suspeitas feitas em relação aparelho 

fiscal e tributário de Goiás, algo que ele fará questão de ressaltar ao Presidente 

Lopes Gama e seu Conselho Provincial: 

 
Eu não noviço em matéria de Fazenda; não obstante ser oficial superior 
de tropa de primeira linha, fui desde de 1811 até 1815 procurador dos 
feitos e logo depois provedor da Fazenda e Alfândega da ilha de São 
Tomé; fui eu que organizei o plano de escrituração e arrecadação das 
duas Provedorias, e este plano da escrituração e arrecadação das duas 
Provedorias, mereceu a real confirmação por aviso de 21 de março do 
mesmo ano, expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínio Ultramarinos. Os planos existem no Rio de Janeiro, 
na Secretaria de Estado respectivamente; portanto, não alego com 
testemunhas mortas e tenho desvanecido de dizer que quem faz aquele 
sabe escrever outro também, ou melhor.104  

 

 É claro que ainda que Cunha Mattos use, como argumento, de toda a sua 

experiência, filosofia e erudição para provar a veracidade intrínseca de sua 

                                                
103 Idem, pg. 192. 
104 BRASIL, Americano do. Pela História de Goiás, Editora UFG, 1980, pg. 92.  
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análise, não há como deixar de enunciar a mais obvia das questões: se o 

descaminho e a corrupção eram tão flagrantes como dizia o Governador das 

Armas, por que isso não foi destacado por uma análise sequer da historiografia 

goiana pertinente às décadas iniciais do século XIX?   

 Por uma razão simplesmente: fascinada a atenção dos historiadores 

goianos para a economia aurífera do século XVIII e a emblemática e retórica  

questão da decadência, desprezaram os cronistas da história em larga extensão o 

século XIX, principalmente suas décadas iniciais, por crerem erroneamente que 

durante e após a decadência do ouro nada mais existia  em Goiás do que a 

própria decadência ou então, segundo outros, uma alegre economia rural de 

abastança, que engendrava uma sociedade agro-pastorial emersa na bonomia e 

ociosidade  da vida campestre, em meio a um cenário tão aprazível e bucólico 

que fariam invejar o próprio Hesíodo, o próprio Horácio, o próprio Thomas Antônio 

Gonzaga e todos os demais literatos da "Arcadia" brasileira. 

 Mesmo se tratando de um tipo de documentação burocrática, árida como 

costuma ser, portanto – não pude descobrir nada que minimamente lembrasse ou 

entrevisse, nessa época, os arrulhos de Marília de Dirceu. O que me deixou 

impressionado entre os numerosos Livros Manuscritos examinados, nada tem a 

ver com a paz de espírito que se atribui ao campo ou ao universo rural. Ao 

contrário, eram na maioria das vezes os ofícios nervosos, irritados e cheios da 

verve exaltada de Cunha Mattos. "O senhor não rouba, mas esta cercado de 

gente que rouba"105 – era, por exemplo, o que dizia e  ‘bradava’ em ofício o 

Governador das Armas, de modo contundente e agressivo,  ao presidente Lopes 

Gama. 

 O fato de Cunha Mattos revelar toda a sua surpresa e indignação com a 

esfera administrativa de Goiás expressam, em parte, a dinâmica da personalidade 

desse militar de carreira. Portanto, é natural que toda a sua documentação 

preservada revelasse o ímpeto incisivo de seu comportamento objetivo, direto e 

pragmático. Um tanto diferente foi a reação do antigo capitão general Manuel 

Inácio de Sampaio. 

 Ao longo do curto período em que exerceu a administração de Goiás, não 

se furtou esse exemplar funcionário do Estado joanino em detectar, exatamente 
                                                
105Idem*.  
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como Cunha Mattos alguns anos depois, uma série de irregularidades 

administrativas em Goiás.  

 A primeira delas se relacionava ao grande  extravio do ouro por ele 

contatada, fato que o fez solicitar: 

 
(...) a V. Excelencia [D. João VI] o estabelecimento (...)[na] Capitania de 
huma Caixa Filial do Banco do Brasil da mesma maneira que tantas 
utilidade segundo me consta tem resultado à Real fazenda.  
Como porém na Capitania de Goyas o quinto do ouro se acha tambem 
destinado, assim como os outros rendimentos para as despesas da 
Capitania a que todos juntos não tem podido fazer face, do que resulta a 
grande divida de que se acha a Capitania, cujo mal deve huma vez que 
pelo novo estabelecimento da caixa Filial o quinto tenha entrar no Erário 
Publico desta Corte como actualmente sucede a respeito do quinto de 
Minas Gerais, sou obrigado a representar a V. Excelencia que no caso 
que V. Excelencia julgue a proposito mandar estabelecer  huma Caixa 
Filial do Banco do Brasil, se digne ordenar simultaneamente que todas 
as Remessas de ouro em pó que a Caixa Filial de Goiás fizer para esta 
Corte, indenize do competente quinto o Cofre real da Fazenda da 
Capitania em moeda provincial ou em ouro.106 

 
 O envio de uma Caixa Filial tinha, é claro, a vantagem de  transferir a 

arrecadação do ouro da Casa de Fundição, um órgão vinculado ao Governo da 

Capitania, para um órgão diretamente vinculado diretamente à Corte, onde o 

controle e a contabilidade presumivelmente deveriam ficar ao encargo de 

funcionários ligados à Corte. Seria essa medida uma forma de coibir as fraudes 

cometidas na Casa de fundição da Cidade de Goiás? A princípio a resposta 

parece ser negativa, pela data e pelo local de envio do ofício, que foi enviado e 

remetido à sua Majestade quando Sampaio ainda se encontrava no Rio de 

Janeiro – e, portanto, antes de ele tomar posse do cargo da capitania. Mas isso 

não pode ser conclusivo, porque a impressão que se tem é que as irregularidades 

e fraudes advindas da administração pusilânime do capitão-general Delgado 

Freire de Castilho haviam chegado ao perfeito conhecimento da Corte.  

 Isso nos revela ofício real já citado, datado de 18 de abril de 1821, no qual  

se exige de Sampaio, já devidamente empossado no novo cargo de capitão-

general:  
 
(...) huma informação secreta do caracter, intelligencia e conduta de 
todos os Ministros de Justiça e fazenda desta Capitania, inclusive 
thezoureiros e escrivoens como tambem de todos os oficiais de 

                                                
106 Livro Manuscrito 108, pg. 3 e 4, ofício número 1 [?] datado de 24 de abril de 1820. 
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ordenança assim tambem como Comandantes do Districtos e Diretores 
de Indios (...)107 

 

 Ora, semelhante ofício pode ser perfeitamente compreendido, como 

decorrente de uma dupla finalidade: primeiro, como sendo fruto de uma 

preocupação política; segundo, como resultante de uma preocupação 

estritamente  administrativa, derivada da inquietação quanto à lisura e a 

honestidade do aparelho estatal em Goiás.  

 Aliás, esta última perspectiva deve de algum modo estar relacionada ao 

suicídio inesperado de Delgado Freire de Castilho ocorrido no Rio de Janeiro, 

pouco antes de regressar. Tal gesto de desespero fora motivado tanto pela 

doença degenerativa que o acometia quanto pela recusa de sua amante goiana 

em embarcar com ele para Lisboa. Esse acontecimento certamente deve ter 

aumentado (ou talvez mesmo determinado) a atenção  da Corte e  de D. João VI 

para os seis anos de sua administração a frente do governo goiano.  

 Seja como for, o fato é que Sampaio, precavido ou estimulado por esse tipo 

de informe, investigou e compreendeu a extensão das irregularidades 

administrativas de Goiás, fato que lhe rendeu um insuspeito elogio de Cunha 

Mattos. A evidência de semelhante compreensão e da prática dela resultante 

podem ser aferidas do ofício datado de 7 de novembro de 1820, em que expunha 

as causas da progressiva decadência dos rendimentos da Casa da Fazenda da 

Cidade de Goiás pelo extravio do ouro em pó, atribuindo-o: 1º) a adulteração do 

ouro realizada pelos próprios funcionários da Casa de Fundição, que usavam o 

artifício de acrescentar esmeril ao ouro quintado; 2º) a multiplicação das estradas 

e caminhos, 3º) a corrupção dos soldados dos presídios, que relaxavam a 

vigilância "mediante suborno."108 

 Ora, podemos facilmente verificar que este mesmo tipo de percepção 

também consta no ofício de Cunha Mattos dirigido ao Presidente da Província e 

seu Conselho provincial. Portanto, a compreensão de que se encontrava viciada e 

corrompida a administração de Goiás  não é exclusiva somente a Cunha Mattos 

mas também da Corte,  do capitão-general Manuel Inácio de Sampaio e dos 

ouvidores João Borja Pereira e Feliciano Couceiro.  

                                                
107 Livro Manuscrito 082, pg. 40, ofício número 32 [?] datado de 24 de dezembro de 1822. 
108 Livro Manuscrito 081[108], pg. 6 e 7, ofício número 5 datado de 7 de novembro de 1820. 
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 Em relação a este último, não deixa decerto de provoca a eterna suspeita e 

desconfiança o fato de que a maior oposição a seu governo viesse precisamente 

de padre Marques – o patriota –  que durante algum tempo serviu de secretário a 

Freire de Castilho. É que parece por demais provável que um dos móveis da ação 

política desse sacerdote fosse motivada pela restrição que novo capitão-general 

fazia à estrutura administrava viciada legada por Freire de Castilho. Mas não é 

apenas isso que parece desabonar a conduta de padre Marquês – o patriota. Dois 

outros elementos merecem ainda consideração.  

 Um deles já foi por mim mencionado: a sua conveniência e esperteza 

política em se aliar à Junta Provisória após o retorno de seu exílio político, gesto 

que fez com que ele fosse agraciado com o cargo de secretário do expediente. 

Outro é desenvoltura com que ele participou do governo da Junta Provisória. 

Aliás, será que tanto no cargo de secretário de governo na administração de 

Freire de Castilho quanto na administração da Junta Provisória – aliás, em dois 

cargos de elevada posição – não podia perceber ele os descaminhos que se 

cometeram e cometiam na administração do erário público? Isso engendra uma 

outra pergunta: pode o silêncio ser interpretado como uma forma de conivência? 

 

1.9. A Reação  

 
 É difícil afirmar se Cunha Mattos tinha a exata consciência do efeito que 

seu ofício iria provocar junto a Lopes Gama e ao Conselho provincial. É provável 

que, não sendo um homem ingênuo, estivesse ele razoavelmente ciente do 

clamor, da indignação que as denuncias precisas e pontuais resultariam, afinal de 

contas, uma longa lista de faltas e pecados administrativos eram mencionados e 

vinculados à dinâmica do funcionalismo público de Goiás. Prevaricação, 

indolência, irresponsabilidade, carência por vezes absoluta de patriotismo de 

abnegação e de zelo público, compunham, para Cunha Mattos o cenário 

burocrático de Goiás. 

 Surpreendido, ofendido ou contrariado com o incisivo ofício de Cunha 

Mattos e sua repercussão, ordenou o Lopes Gama que se colhesse o depoimento 

dos funcionários da Junta perante o Conselho Provincial. O depoimento, nesse 

contexto, tinha o caráter de um tipo formal de esclarecimento público. Não era um 
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processo, embora se tomasse o cuidado de se registrar cada um dos 

depoimentos. Obviamente, todos os depoentes negaram que houvessem 

irregularidade na Junta da Fazenda, rechaçando assim as acusações de Cunha 

Mattos.  

 O resultado de tais depoimentos teve pouco efeito além de provocar uma 

grande agitação e uma previsível reação do Presidente, do Conselho Provincial e 

de grande parte dos funcionários da Junta da Fazenda contra a o Governador das 

Armas. Os funcionários após os depoimentos foram devidamente inocentados, e 

o Presidente Lopes Gamas, crente da ação indevida do ofício, objetou que não 

tinha o direito Cunha Mattos, como deputado do Império, de formular tão graves 

denúncias fora do recinto da Assembléia do Império.  

 A reação de Cunha Mattos foi imediata. Em um oficio muito maior do que o 

anterior, ele se deu ao trabalho não só de refutar todas as insinuações que lhe 

foram feitas como também de reiterar as acusações, pormenorizando-as, 

detalhando-as e rejeitando a compreensão do Presidente de Goiás de que os 

inúmeros depoimentos colhidos pudessem ser considerados válidos – de 

qualquer perspectiva – para objetar, refutar ou mesmo relativizar as acusações, 

denuncias e insinuações formuladas (Ver anexo 2). 

 Tal ofício, longo e detalhado, é para nós revelador e exemplar dos 

meandros da administração goiana tanto quanto do conhecimento pormenorizado 

que Cunha Mattos aparentava possuir sobre a dinâmica tortuosa da burocracia 

autóctone. De modo geral, a crítica constante no ofício é moralizadora e moderna, 

porque se volta substancialmente não só contra os vícios de uma burocracia 

encastelada nos seus privilégios e sua impunidade, mas também porque 

esquadrinhava negativamente a presença e a atuação daquilo que nós, hoje, 

chamamos, de Estado patrimonialista.  

 Da exigência de licitações dos gêneros alimentícios, da exigência do ponto 

diário, da verificação nas avaliações das hipotecas, da solicitação de magistrados 

imparciais até o clamor por devassas e uma ação efetiva contra as irregularidades 

no pagamento dos soldos o que faz Cunha Mattos, em síntese, é uma 

surpreendentemente objeção atual, moderna e ética contra uma dinâmica 

burocrática repleta de vícios 
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 O ofício citado também não deixa de ser revelador da posição e a relação  

de alguns dos agentes históricos: Lopes Gama, aliado à leite burocrática da 

Cidade de Goiás, segundo Cunha Mattos, receando que sua crítica à burocracia 

goiana – particularmente quanto a corrupção – fosse também uma crítica velada 

ou direta a sua administração; padre Marques, o patriota, já devidamente 

encastelado no cargo de deputado e Procurador da fazenda, aparentemente 

fazendo ouvido de mercador – pelo que insinua Cunha Mattos – às queixas dos 

oficiais lesados no pagamento dos soldos; as disputas e altercações e, ao que 

parece, uma ameaça de duelo entre o ouvidor interino João Francisco de Borja 

Pereira, o maroto, e Raimundo Nonato Hiacinto, membro da antiga Junta, 

escrivão da Fazenda e tido, por Cunha Mattos, como um maiores prevaricadores 

da província; e tudo isso além das acusações contra o vigário de Crixás, Manuel 

Marques, contra os atuais administradores (por serem os mesmos vinculados aos 

antigos abusos cometidos nas administrações da Junta Provisória e do capitão-

general Delgado Freire de Castilho) e à grande parte do estamento burocrático 

militar e civil da província.  

 Não há dúvida que Cunha Mattos tinha bastante ousadia para reiterar e 

expor a nu, novamente, sua compreensão e interpretação do quadro 

administrativo em Goiás, sobretudo em face à compreensão do presidente da 

província, seu superior hierárquico, de que as críticas do Governador das Armas 

não poupavam à figura de sua pessoa, seja por cumplicidade ou conivência ou 

negligência.  

 Cunha Mattos, certamente procurou ter o máximo cuidado, no ofício, de 

dirimir esta desconfiança e esta suspeita de Lopes Gama, mas ele não podia 

contar com a certeza de o presidente da província ou o Conselho Geral não o 

interpelasse judicial ou administrativamente. Para se sentir seguro quanto à 

legitimidade administrativa e legal de suas acusações e denúncias, ele, enquanto 

funcionário do estado Imperial, não poderia deixar de explicar-se, justificar-se, 

legitimar-se, na sua atuação ‘política’, sem a compreensão, apoio e, de certo 

modo, a proteção do Imperador. Isso se evidencia no extenso ofício a "Sua 

Majestade Imperial" datado de19 de outubro de 1825, ou seja, pouco mais de 

uma semana após a redação de seu ofício ao presidente da província (Ver Anexo 

3). 
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 No ofício, Cunha Mattos reitera a congruência e a legitimidade das 

denuncias por ele realizada. Exime Lopes Gama, não sem uma certa ironia 

matreira, das acusações ou insinuações de corrupção, mas deixa subtendida a 

incapacidade e, por suposto, a incompetência do Presidente em avaliar a 

realidade administrativa de Goiás, bem como  de compreender os interesses, as 

dissimulações, o oportunismo que o vinculava, por laços de consideração, 

amizade e respeito não só ao Conselho, como também à burocracia civil e militar 

de Goiás.  

 O ofício, em termos de análise pessoal (percebe-se nas entrelinhas) mal 

consegue ocultar o sempre reiterado desprezo de Cunha Mattos pelo presidente 

Lopes Gama. A menção do Governador das Armas ao fato de ser ele o único a 

ignorar as prevaricações e os desmazelos administrativos (por todos ou por quase 

todos conhecidos, segundo o ofício) revela a sua objeção qualitativa à 

administração de Lopes Gama. Semelhante objeção, aliada a algumas 

expressões utilizadas por Cunha Mattos para referir pessoalmente ao presidente 

"um dos homens mais honrados do mundo" ou "do universo" manifestam não só a 

ironia, como a desconfiança do Governador das Armas em relação à disposição 

ética do presidente Lopes Gama. Isso,é claro, para Cunha Mattos, estava 

indissociado da conveniente – e imoral – aliança e aparente fraternidade entre o 

presidente e a elite burocrática goiana.  

 Embora em momento alguns nos ofícios analisados Cunha Mattos ataque 

diretamente à presidência da província, a impressão que se tem, de forma 

bastante oblíqua, na redação de seus escritos, é de que ele não confiava 

inteiramente na isenção ou mesmo na honestidade de Lopes Gama. Decerto, 

essa compreensão de Cunha Mattos se enraizava na sua convicção pessoal de 

que nenhuma grande ação efetiva provera o presidente no sentido de regenerar e 

moralizar a administração pública. A Cunha Mattos, não deixava de ser 

particularmente irritante e acintoso o fato de que todos os homens que denunciara 

como prevaricadores nos diversos setores da administração goiana se 

encontrarem, em menor ou maior grau, escudado ou protegido pela amizade, 

desinformação, ingenuidade e inépcia de Lopes Gama.  

 Ora, nesse particular, é menos importante a opinião de Cunha Mattos 

sobre Lopes Gama do que a opinião deste último sobre o primeiro. O fato 
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significativo é que Lopes Gama tendia a tomar a crítica de Cunha Mattos aos 

administradores goianos como uma crítica pessoal à sua administração – uma 

impressão que, aliás, não era de todo incorreta. Porém, o contexto mais premente 

dessa relação, residia na crença de Lopes Gama que a denuncia de prevaricação 

feita por Cunha Mattos contra a Junta da Fazenda, a Casa de Fundição e, por 

tabela, contra o Conselho Geral, não deixar de ser, necessariamente, uma crítica 

velada, mas contundente, contra a sua administração. Isso implicava em tomar 

para si as denuncias de corrupção que Cunha Mattos proferia contra os principais 

órgãos da administração provincial – o que equivalia a dizer que ele, Lopes 

Gama, também era um prevaricador.  

 Cunha Mattos sabia desta interpretação de Lopes Gama, e tentou por 

todos os modos dirimir a desconfiança do presidente de que suas críticas quanto 

à lisura administrativa se voltavam também contra a presidência da província. É 

por isso que ele tem cuidado de dizer a Lopes Gama  que considerava as 

irregularidades como decorrente e inerente à antigos e enraizados vícios 

administrativos, embora, por sua vez, não obrasse em dissimular a sua 

compreensão quanto a incompetência de Lopes Gama.  

 

2. Estado, Nação e Região 

  

Pensava Cunha Mattos o contexto da região goiana dentro do panorama 

da formação da nacionalidade brasileira e da integração nacional? Essa pergunta 

não se torna pertinente apenas pelas questões suscitadas até aqui pela análise 

da documentação legada pelo  famoso Governador das Armas de Goiás. A 

importância desta questão refere-se também a uma problemática pontual na 

historiografia goiana, que diz respeito precisamente à apreensão de Goiás pelo 

olhar de Cunha Mattos.  

 Em 1991 o professor Noé Freire Sandes publicou um artigo na revista 

Praxis analisando as inferências sociais e históricas constante na Corografia 

Histórica de Goiás, obra que Cunha Mattos redigiu nos intervalos de suas jornada 

pelos sertões de Goiás. Para este autor, o que Cunha Mattos havia concebido na 

citada obra era a gênese do que seria um projeto de integração de Goiás a um 
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projeto de nacionalidade e integração nacional, vinculado ao processo de 

consolidação e afirmação da independência. Segundo ressaltou o autor: 

 
a imagem de uma época não é mera reprodução da realidade, mas 
envolve significativamente o sujeito que a elabora. Selecionar a imagem 
da pobreza – homens indolentes, regiões vazias, cumpre um objetivo 
fundamental [na obra de Cunha Mattos]: condenar ao esquecimento tudo 
que não coincide com a visão da nação, de progresso que deveria 
estabelecer-se(...) há um projeto de nação em curso. Há um projeto 
disciplinar em andamento. Há um horizonte mental que precisa ser 
negado (...).109 

 

 O pertinente, aqui, em relação a analise do professor Noé não é a sua 

inferência de que a decadência e a pobreza da região precisavam ser negadas, 

afinal de contas isso era um desiderato constante e comum em quase todas as 

obras referentes a Goiás nesse período. O interessante, de fato, em sua reflexão 

é a disposição de compreender a análise de Cunha Mattos para Goiás dentro do 

projeto e do processo de afirmação nacional. Isso é surpreendente por que na 

Corografia não são claros como nos ofícios constantes nos livros manuscritos a 

relação entre nação e região.  

 Em verdade, foi isso que levou o historiador Nars Chaul a duvidar que 

Cunha Mattos, ao analisar Goiás, estivesse mesmo concebendo um projeto de 

nação para o Brasil Central. Mas é claro que à luz da documentação esta duvida 

não se sustenta: desde a irritação de Cunha Mattos com a presença de símbolos 

da antiga ordem colonial, passando pelo clamor reiterado pela falta de zelo 

administrativo, que ele associava então a ausência de patriotismo, até a suas 

inferências socioeconômicas, é indubitável que ele procurava associar a reflexão 

da região ao contexto nacional. Para Cunha Mattos, sem dúvidas, a reflexão 

vinculada ao contexto goiano estava indissociada das questões suscitadas pela 

gênese da nação  pela formação do estado Imperial.  

 Mas nesse particular há que se ressaltar que a reflexão de Cunha Mattos 

em relação a realidade goiana que tanto o surpreendeu nos seus quadros 

econômicos sociais e culturais se encontra, de certo modo, interligada e 

dependente das deduções, inferências e reflexões sobre o sertão. Afinal de 

contas, para ele, a questão goiana é inseparável da problemática do sertão no 
                                                
109 SANDES, Noé Freire; RIBEIRO, José Eustáquío. Nação e região: Goiás no séc. XIX. Teoria e Práxis, n. 3 
p. 42.  
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qual a região está inserida. Assim, o que ocorre é uma interseção, no pensamento 

de Cunha Mattos, entre a decadência, o sertão e a região – tríade de elementos 

se associam em sua mente para compor o seu mosaico mental de Goiás. 

 A relação entre estes três elementos será explorada no capítulo seguinte. 

Por ora, é relevante apenas ressaltar a compreensão política e nacional de Cunha 

Mattos. Neste aspecto, antes de mais de nada, há que se ressaltar que, no dito 

Governador das Armas, há dois 'apriorismos' fundamentais, do qual em grande 

parte decorre de suas inferências ideológicas: o imperativo de um Estado 

dominado pelas primícias políticas do poder Moderador e a manutenção da 

integralidade territorial do Brasil. 

 Na verdade, para Cunha Mattos tanto a centralidade monárquica quanto a 

integridade territorial eram compreendidos como faces indistintas da mesma 

moeda. Ele tinha então a insofismável compreensão de que a independência, a 

estabilidade política e a unidade provincial brasileira só seriam possíveis a partir 

da ação enérgica do Estado imperial. 

 Aliás, a própria missão de Cunha Mattos em Goiás, enquanto militar, se 

vinculava estritamente à manutenção da unidade nacional concebida: trata-se de 

impedir que a comarca de São João das Duas Barras se vinculasse às 

pretensões lusófilas da elite paraense. Ademais, a leitura de alguns de seus 

ofícios demonstra que a sua inquietação pessoal, enquanto 'patriota' e burocrata 

do estado Imperial, perpassava o âmbito de todas aquelas regiões onde o projeto 

nacional e político do estado imperial tinha dificuldade de se afirmar. Isso se torna 

patente e exemplar no oficio constante da página 5 do livro manuscrito 118, 

datado de 23 de junho de 1823 e enviado a Sua Majestade Imperial: 

 
Como tenho noticias de que na provincia de Goyás existem algumas 
Povoações dissidentes da Cauza do Brazil as quaes conservam 
relaçoens com a provincia do Maranhão e Para pelos Rios Araguaia e 
Tocantins e pela Estrada dos Moradores que vai para Pastos bons. Villa 
de Cachias ou Aldeias Altas, e para a cidade de Oeiras, capital da 
provincia do Piauhi, que segundo desaprova V. Ex. no [documento] 
numero 1. Esta ordem [ ou desaprovação] he a exposição de minha fé 
politica, e devo afirmar que não pouparei diligencia alguma para por em 
observancia aquelles mesmo que escrevi e recomendei aos militares. 
Lisonjeio-me sobre maneira de poder significar a . Ex. que esta Provincia 
conserva-se na melhor tranquilidade. Poucos espiritos inquietos não 
amam os Deputados da junta do Governo Provisório, talvez por 
ambicionarem os lugares que elles ocupam ou porque como naturaes da 
mesma Patria [região]* conhecem-se desde os seus primeiros annos, 
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(...) [ e os invejam] de os acharem elevados ao distinto emprego que 
ocupam-se no Estado. 
A Comarca do Norte, ou de São João das Duas Barras acha-se ligada 
comarca  do sul, devo entender, de muito má vontade, porque  a Vistas 
de seus principais habitantes dirigiam-se a estabelecer entre si hum 
Governo particular, mui conforme os seus interesses familiares, he este 
o motivo de se haverem unidos ao Sistema de Portugal, recuzando 
reconhecer desde logo a Feliz Regencia de Sua Majestade Imperial, e de 
terem [ainda] relaçoens com as authoridade Portuguesas da Provincia do 
Para (...).  
[Já na Comarca da Cidade de Goiás] o Povo abriu ouvidos as vozes da 
razão e os Demagogos ficarão por terra prostrado.110 

 
 Tais palavras não deixam dúvidas quanto à sincera adesão de Cunha 

Mattos ao esforço empreendido pelo Império de conservar e manter a unidade e 

integridade territorial do Brasil. Também se subtende, a partir do ofício, a 

compreensão do Governador das Armas em relação aos obstáculos que se 

impunham ao projeto monárquico: as deficiências quanto a um sentimento de 

unidade, em face à 'precária' articulação a um centro ou a uma idéia minimamente 

consensual sobre a nacionalidade, além do interesses sociais, políticos e 

econômicos das elites sertanejas. É claro que esta visão de Cunha Mattos não 

deixa de ser maniqueísta e partidária, por excluir qualquer possibilidade de que 

pudesse no Brasil existir um jogo político autônomo e desinteressado. De 

qualquer modo, isso é apenas um exemplo bastante revelador de como eram 

arraigadas a sua desconfiança e aversão em relação a qualquer proposta política 

que negasse a descentralização e a ação dissuasiva, coerciva e moralizadora do 

poder moderador – uma compreensão que era, claro, inseparável do desprezo  

que nutria pelos republicados, liberais e constitucionalistas exaltados, entes 

políticos a quem atribuía a absoluta carência de senso, de responsabilidade e de 

lisura de sentimentos. Este tipo de interpretação pode também ser aferido de 

modo ainda mais claro no ofício número 40, constante no livro manuscrito número 

118, datado de 6 de janeiro de 1824, onde Cunha se dignava a informar que na 

comarca do norte: 

 
...tem-se introduzido e distribuido gratuitamente nesta Provincia huma 
imensa quantidade de papeis incendiarios, suscitadores da Anarquia e 
dezordem, tais como um manifesto do Barata, as infames Sentinella, 
Tamoio,111 Correio do Rio e outros que vem de Pernambuco, Bahia e Rio 
de Janeiro, sem que ao mesmo passo haja quem apresente senão 
muitas raras vezes aquelles Periodicos em que se mostrão aos Povos os 

                                                
110 Livro Manuscrito 0118, pg. 5, ofício sem número datado de 23 de junho de 1823. 
111 Periódico antilusitanos e críticos da política imperial.  
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melhores caminhos para alcançarem sua verdadeira felicidade, e não as 
aventuras imaginarias do Barata, e outros dezorganizadores que tem por 
alvo a sua Prosperidade individual encaminhando-se abertamente a 
montanha Republicana de que casa delles já se afigura Supremo 
Dictador.112  

 
 O medo e o receio de Cunha Mattos ante as ameaças políticas e as 

adversidades que rondam o Império parecem atingir um tom alarmante e quase 

desesperador quando ele vislumbra nas fronteiras do norte de Goiás toda a 

fraqueza ou insuficiências do Estado em reter a torrente das forças centrífugas 

que atuavam nas províncias setentrionais do Brasil. Era quase como se ele 

deduzindo as possibilidades concretas e efetiva para a eclosão de um processo 

revolucionário pudesse calcular a extensão das forças contrárias e pressentir a 

eclosão do movimento revolucionário de 1824 em Pernambuco: 

 
Se as Provincias do Norte do Brasil por ventura se achassem ligadas em 
opinião com as Cortes do Rio de Janeiro não me dirigiria eu agora a 
Vossa Excelência para não parecer inoportuno, mas eu estou agora na 
provincia de Pernambuco, Piauhi, Maranhão, e Pará, [e] ouço rumores 
mui desagradaveis por huma extensão vulneravel de mais de 400 leguas 
que tenho de defender no cazo que de as palavras passem a obras: se 
todas as Provincias do Imperio extivessem ligadas [ nada temeria], mas 
se os apostolos da anarchia, da dissolução do Império continuarem no 
seu projeto de desmembração! Como defenderei huma imensa Fronteira 
aberta em toda a  parte sem ter Arsenal, muniçoens, nem apetrechos. 
Nos sertoens de Pernambuco não se fala senão em separação! No 
Piahui esperão o Senhor infante Dom Miguel a testa de 20.000 
Portuguezes. No Maranhão dizem que as tropas de Portugal [estão a 
chegar]: e no Pará não falta quem apeteça estar ligado aquelle 
reino."Homens amotinadores vindo da Bahia clamando que as 
Esquadras Portuguezas já cruzam a Cidade, e que o exercito esta a 
chega. Os povos desses sertoens não tem a possibilidade ou a 
impossibilidade de huma invasão, mas he certo de as suas vozes juntas 
dos inumeráveis papeis incendiários que se tem introduzido nesta 
provincia pela fronteira de Pernambuco e Bahia meterão tal susto ao 
povo que já supondo o inimigo alem do Rio São Francisco. 113 

  

Assim, da pena severa de Cunha Mattos, são denunciados e 

identificados todos os inimigos políticos: os liberais exaltados, os nativistas os 

republicanos, enfim, todos aqueles se mostravam dispostos a contestar e 

conspirar contra a consolidação do projeto monárquico, que se embasava na 

legitimidade, na ação coerciva do Estado e na necessidade premente da 

centralização. Aliás, eram estes dois fatores que vinculavam primordialmente 

                                                
112 Livro Manuscrito 0118, pg. 55, ofício número 40, datado de 6 de junho de 1824.112 Livro Manuscrito 
0118, pg. 66, ofício número 52, datado de 25 de março de 1824. 
113 Livro Manuscrito 0118, pg. 66, ofício número 52, datado de 25 de março de 1824. 
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Cunha Mattos ao regime e ao projeto monárquico de D. Pedro. Isso se revela de 

modo particularmente claro na reação exaltada de Cunha Mattos ao fechamento 

da Assembléia Nacional Constituinte. Em ofício dirigido ao Imperado, ele 

congratulava D. Pedro pela ação enérgica contra a Assembléia, justificando ainda, 

como se fosse uma espécie de ideólogo, a coerência e a pertinência dessa 

atitude que dava início à constituição de um regime semi-autoritário: 

 
os fieis suditos de Vossa Magestade Imperial, posto que todos 
habitantes neste vasto e agreste sertens do Coração da Monarchia mui 
bem conhecem que o pacto social celebrado entre o soberano e os 
povos exige como base preliminar a perfeita e absoluta liberdade de 
ambos os contratantes, e por nenhum modo a liberdade a favor, e a 
coação a prejuizo de outro. Impor a Vossa Magestade Imperial a absurda 
Lei de Cumpri os decretos e a mesma Constituição fundamental do 
Imperio emitidos e Organizados pela dissolvida Assembleia Geral, sem 
que Vossa Majestade Imperial interviesse nelles, e nella com a sua 
benção Imperial, repugna Senhor aos dezejos do honrado Povo do Brazil 
manifestado com voz de candura e boa fe no Sempre memoravel 9 de 
janeiro de 1822 
Ninguem mais do que o Governador das Armas de Goyaz he hum 
inimigo da Tirania e opreção: [mas] o seu comportamento he 
sobejamente conhecido: elle não dezeja que Vossa majestade Imperial 
seja Soberano despotico, mas ainda mesnos dezeja (...)[que] a sua 
Solene Coroação e Sagração venhão a ser considerados pelas 
Potencias Europeas, e pelos sizudos brazileiros como farças ridiculas 
proprias de um Theatro de Carnaval. Elle [o povo] não dezeja que Vossa 
Majestade tenha um Solio menos Brilhante, nem prerrogativas menos 
explendidas do que os Soberanos Constitucionais da França, Inglaterra, 
Paizes baixos, Suecia, Baviera e Wurtemberg. Elle [o povo] não dezeja 
que o coloçal Imperio do Brazil seja governado por hum Gigante em 
titulos e um pigmeu em poderio. [Em suma ] elle não dezeja que Vossa 
Majestade Imperial seja hum simples pregoeiro dos Decretos da 
Assembleia Constituinte, elle prefere (se a desgraça do Brazil o permitir 
ser governado Despoticamente pela vossa majestade Imperial e por 
todos os seus Ministros a ser tiranizado por uma Assembleia subjulgada 
como são todas as Assembleias populares por uma facção de homens 
atrevidos ou eloquentes que lançam mão de theorias puramente 
methafisicas, faltos de experiencia dos negocios [que] correm de tropel 
atras de huma bella Chimera do Maximum da perfeição Platonica." 
Nada de theorias desconhecidas, nada de ideias abstratas para governar 
o Brazil. Povos innocentes, briozos, Dignos de melhor sorte. A sciencia 
ligada a experiencia he que devem guiar a nau do estado e conduzi-la ao 
posto de Salvamento. Seja Vossa majestade o nosso Piloto. Seja Vossa 
majestade o nosso Potente capitão, nosso salvaddor  [ e tenha certeza 
de que] Vossa Majestade Imperial achara ao seu lado os fieis Brazileiros 
que querem um Imperio, e hum Imperador, Sempre Augusto, livre, 
benfazejo, (...)114 

 
 Aqui, melhor do que em qualquer outra parte, revela Cunha Mattos a 

disposição em defender e legitimar a ação de D. Pedro e em subscrever, de modo 
                                                
 
114 Livro Manuscrito 0118, pg. 82, ofício número 61 datado de 4 de janeiro de 1824. 
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incondicional, a sua determinação política. Isso se torna ainda mais evidente 

quando se compara o teor do ofício acima com o pronunciamento de D. Pedro 

feito por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos da dissolvida Assembléia, 

e se percebe a concordância esquemática das idéias:  

 
Todas as Constituições – disse na ocasião D. Pedro no início dos 
trabalhos legislativos  – que à maneira de 1791 e 1792 têm estabelecido 
suas base, e se têm querido organizar nos tem mostrado que são 
totalmente teóricas e metafísicas, e por isso inexeqüíveis: o prova a 
França, a Espanha, e ultimamente Portugal. Eles não tem feito, como 
deveriam, a felicidade geral, mas sim depois de uma licenciosa 
liberdade, vemos que em uns países já apareceu, e em outros ainda não 
tarda a aparecer, o despotismo em um, depois de ter sido excitado por 
muitos, sendo conseqüência necessária ficarem povos reduzidos à triste 
situação de presenciarem e sofrerem todos os horrores da anarquia 
Longe de nós tão melancólicas recordações: elas enlutariam a alegria e 
jubilo de tão fausto dia. Vós não a ignorais, e eu, certo de que a firmeza 
nos verdadeiros princípios constitucionais, que tem sido sancionados 
pela experiência característica cada um dos Deputados que compõem a 
ilustre Assembléia, espero que a Constituição que façais mereça a minha 
Imperial aceitação; seja tão sábia e tão justa, quanto apropriada à 
localidade e  as civilização do povo brasileiro; igualmente, que haja  se 
ser louvada por todas as nações; que até os nossos inimigos venham a 
imitar a santidade e sabedoria de seus princípios, e que por fim a 
executem.115  

 
 Direta ou indiretamente, os textos citados de D. Pedro I e Cunha Mattos 

revelam a consciência (e claro, o receio) de um processo histórico marcado pela 

ascensão dos movimentos liberais. À luz da experiência européia das últimas 

décadas essa ascensão é, em ambos os casos, vista ou interpretada com a 

apreensão. De fato, não deixa de ser perceptível, o aturdimento nos textos com 

as contradições e limitações com as agitações liberais iniciadas com a Revolução 

Francesa, sobretudo, a compreensão de a que a execução dos ideais políticos 

freqüentemente rompem a lógica prevista dos cálculos e da razão. Basicamente, 

o que se expõem nos dois casos é a crença, bastante difundida à época – e que 

são próprios aos ideais da reação – de a liberdade não pode existir sem a ordem, 

de que na verdade a liberdade é um atributo da ordem.  

 É claro que esse esquema adequado à realidade política se torna 

extremamente suscetível à interpretação dos agentes imperiais, porque o poder 

estabelecido, ao regular a idéia ou o ideal de ordem ou que convenciona chamar 
                                                
 
115 ARMITAGE, João. História do Brasil, História do Brasil, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; Ed. da 
Universidade de São Paulo, Trad: Joaquim de Macedo, 1981, pg. 76-77. 
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de ordem, possui o poder e (quase sempre) a satisfação de determinar os limites 

da liberdade. 

 Mas o que era a ordem? O que se entendia por ordem dentro do projeto 

imperial de Estado e Nação? Antes de tudo, a ordem era entendida como a 

manutenção da estabilidade social, territorial e política, sobre a coordenação do 

poder moderador e da burocracia imperial. O centralismo e um viés antiliberal 

eram o penhor e o pressuposto indispensável para a estabilidade, e deveria ser 

garantida pela ação da burocracia imperial. Isso compensaria a ameaça de 

desagregação oriunda das forças centrífugas: dos liberais exaltados, dos 

democratas e dos republicanos.  

 Tal esquema parece comportar uma espécie de maquiavelismo 

cuidadosamente elaborado pela ideologia imperial. As palavras e expressões 

como anarquia, quimeras metafísicas, idéias abstratas parecem um mecanismo 

de propaganda capcioso para legitimar a repressão da oposição política. 

Guardadas as devidas proporções, algo mais ou menos comprável – em 

esperteza e desonestidade política – a "democracia relativa" dos militares 

brasileiros nos anos setenta. 

 Podemos, por isso, julgar negativamente as determinações da política 

imperial de D. Pedro? Podemos culpar o Primeiro Reinado por ser o germe 

primevo e de uma tradição política autoritária enraizada na política brasileira? 

Podemos ainda negar totalmente a validade da ação e determinações do Estado 

Imperial?  

 Para responder judiciosamente a estas questões é precioso ter mente que 

os objetivos e meios do Estado Imperial nascente se conformavam aos fins 

específicos proposto em razão formação nacional. A manutenção da integridade 

territorial e a rejeição aos 'excessos' do liberalismo era talvez os mais premente 

aspectos desse projeto. Isso não pode ser compreendido hoje como irrelevante, 

porque sabemos que a ordem e a união territorial foram asseguradas. Mas D. 

Pedro e os arquitetos do Estado não estavam seguros quanto à viabilidade da 

constituição e consolidação do projeto nacional. Não estavam certos de que Brasil 

seria poupado da fragmentação da América espanhola e nem da eclosão de 

processos revolucionários análogos aos que convulsionavam a Europa. Aliás, a 
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indeterminação havia sido a tônica da política brasileira desde a eclosão da 

Revolução do Porto até reconhecimento formal da independência. 

 Isso explica em parte a ação política desastrosa das Cortes em 

desconsiderar o perigo iminente de uma secessão. Para os deputados 

portugueses, não se cogitava ou concebia que D. Pedro tivesse a real capacidade 

de agregar e sustentar um domínio político que fosse capaz de assegurar e 

consolidar um processo de ruptura, sobretudo face ao desafio de coordenar a 

unidade 'nacional'. E se tivermos em consideração a dificuldades inerentes a este 

processo não podemos deixar de considerar que, de certo modo, as Cortes e 

aqueles que se mostrava contrários à emancipação política do Brasil, tinham certa 

razão em relevar as ameaças concretas de secessão – e isso a despeito da 

insurgência generalizada em toda a América espanhola.  

 Na verdade, tendo em retrospecto a ação do Estado imperial, não deixa de 

ser considerável a determinação e o mérito  que ele teve em desafiar não só o 

elemento colonial como também as ação dos liberais e republicanos. Evidenciam 

isso as próprias contingências impostas pelo processo de independência: a 

integração das províncias do Grão-Pará, do Maranhão e da Bahia ao Brasil não 

teria certamente se concretizado sem a ação efetiva das forças armadas; no Mato 

Grosso não se coibiria um surpreendente e impetuoso projeto de se constituir 

uma republica pantaneira vinculada politicamente aos países platinos; não se teria 

obstado a independência de alguns Estados nordestinos sob o codinome de uma 

confederação do Equador.  

 Mesmo o remoto e quase despovoado setentrião goiano não esteve isento 

– por interesses nacionais, sociais e políticos de sua elite – de divergir do 

caminho concebido para a formação de uma nacionalidade brasileira. Este e 

outros exemplos acima apontados demonstram de maneira inequívoca a 

dimensão relevante e, em certo sentido eficiente,  do Estado imperial em superar 

os desafios que eram impostos pela conjuntura política.  

 Por outro lado não podemos desconsiderar, a ilusão, a ingenuidade e 

limites dos liberais brasileiros que se opunham à política imperial centralizadora. 

Alguns exemplos são representativos. Um deles pode ser inferido do famoso 

pronunciamento de Frei Caneca, um dos apóstolos e líderes da Confederação do 

Equador, ao declarar, sobre as tendências autonomistas que cada uma das 
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províncias deveria "seguir a estrada que bem lhe parecer; escolher a forma de 

governo que julgar mais apropriada às suas circunstância e constituir-se de 

maneira condizente à sua felicidade".116 

 Ora, não podemos ter dúvidas históricas de que se, em algum momento  

do processo de independência brasileira, a sentença do revolucionário 

pernambucano tivesse alcançado algum tipo de repercussão efetiva na política 

nacional, dificilmente a escaparia o Brasil de constituir-se exclusivamente das 

províncias de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e quiçá, das províncias sulinas, 

seguindo assim a sina desagregadora da América espanhola e o turbilhão 

característico de sua  dinâmica política. 

 Nesse sentido, é importante não deixarmos de ter me mente aquilo que 

Cunha Mattos ressalta a propósito do fechamento da Assembléia Nacional 

Constituinte: a de que a independência do Brasil vincula-se menos a constituição 

de um país do que a elaboração de Imperium. Isso impunha como premissa a 

incorporação da tradição dinástica portuguesa através de um ideal específico de 

soberania e grandeza territorial. Semelhante concepção excluía de antemão a 

possibilidade de quaisquer conveniências com ideais ou processos de secessão. 

Em certo sentido, isso presumia, a continuação da ordem joanina, embora de 

modo algum para Cunha Mattos a continuação dos elementos coloniais. Aliás, 

para esse oficial não havia dúvida quanto à dimensão do processo de 

independência, nem de sua interpretação: tratava-se indubitavelmente de um 

início fundacional de um processo de regeneração, de uma ruptura com o sistema 

e com o passado colonial.  

 A historiografia do século XX, contudo, de modo esquemático, preferiu 

ressaltar os elementos de continuidade. A esse respeito parece peremptória e 

exemplar a afirmação de Raymundo Faoro, segundo o qual, o "regime colonial 

não se extingue, moderniza-se, os remanescentes bragantinos se atualizam, com 

a permanência do divórcio entre Estado, monumental, aparatoso, pesado e a 

nação indefinida, inquieta. Uma ordem metropolitana reorganizada no estamento 

de aristocratas improvisados, servidores nomeados e conselheiros escolhidos se 

superporia a um mundo desconhecido, calado, distante."117 

                                                
116 MARTIS, Wilson. A História da Inteligência Brasileira (1794-1855), Vol:II, São Paulo, 1978, pg. 123.  
117 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder, Vol. 1, São Paulo: Globo; Piblifolha, 2000, pg. 326. 
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 Esse mundo de que fala Faoro é o mundo do interior, o mundo agrícola, 

especificamente o mundo rural de São Paulo e Minas então articulado pelo 

interesses econômicos e sociais de suas elites. A ameaça de recolonização 

promovida pelas Cortes teria propiciado ação dessa elite territorial, "fazendo-a 

cobrir o vazio de poder: ela cresce e se organiza em São Paulo e Minas, à 

sombra dos governos provinciais. [E] sua aproximação com o príncipe, provocada 

pelas(...) medidas das Cortes, prenuncia uma nova aliança: D. Pedro, a 

agricultura e o comércio estrangeiro (...)118 

 Outro autor que enfatiza a continuidade é Caio Prado Júnior.  Ao longo de 

sua obra, reiteradamente, ele estabeleceu os limites da independência e as 

deficiências da verdadeira soberania: teria sido a tutela nua e direta de Portugal 

substituída pela dissimulada tutela do comércio inglês; quanto ao jogo político da 

independência, no plano 'nacional', ele não teria operacionalizado mais do que os 

interesses da elite agrícola, sendo assim a independência "fruto mais de uma 

classe do que da nação tomada por conjunto".119 Nesse panorama, D. Pedro seria 

tão somente "um mero instrumento das reivindicações nacionalistas", sendo que 

"a tais circunstâncias fortuitas deveu o trono do móvel império. A monarquia por 

isso mesmo é precária," diz Caio Prado: "não é nela que se assenta, ao contrário 

do que se passou nos modernos Estados europeus saídos do feudalismo, ao 

estado nacional brasileiro. Por isso não tivemos nem poderíamos ter tido um 

poder autocrático, que não caberia no quadro de nossa evolução política."120 

 Mas o poder de D. Pedro não fora, de certo modo, autocrático? Caio Prado 

Júnior reconhece que "talvez se pudesse chamar de 'autocrático' ao poder do 

primeiro imperador, mas que "os oito anos de governo são apenas um período 

transitório e por sua natureza passageiro, e a sua própria instabilidade [era] a 

prova de que não se adaptava às condições brasileiras".121 Faoro também parece 

ressaltar a autocracia do primeiro reinado como um espécie de 'interregno' ao 

afirmar que semelhante regime compunha-se " do tradicionalismo, e do verniz 

carismático, em oscilação instável, sujeita às oscilações da popularidade. "122 

                                                
 
118 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder, Volume 1, São Paulo: Globo; Publifolha, 2000, pg. 304. 
119 JÚNIOR, Caio Prado. A Evolução Política do Brasil, Brasiliense, São Paulo, 1963, pg. 50. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder, Vol. 1, São Paulo: Globo; Publifolha, 2000, pg. 323. 
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 Tanto as considerações de Raymundo Faoro com as de Caio Prado Júnior 

são pertinentes e se imbricam às considerações de Cunha Mattos – ao menos 

como elementos referenciais.  Em relação ao primeiro autor, basta lembra que 

fora Cunha Mattos um perfeito representante desse estamento burocrático 

Imperial que se elevava acima da classe socialmente dominante. Como 

representante da burocracia Imperial, dedicava-se à construção desse mundo 

monárquico que pretendia unir a tradição dinástica ao verniz carismático. Por 

origem, vinculava-se ao elemento português transplantado, inclinado a uma 

monarquia autocrática, centralizadora, antiliberal.  

 No pano de fundo de sua ação enquanto militar, enquanto burocrata, 

enquanto ideólogo, enquanto 'analista político', dos acontecimentos do Brasil e de 

Goiás, Cunha Mattos é um daqueles homens que encarnam a 'vanguarda' da 

ideologia embrionária do estado imperial. Mas não apenas a ideologia do estado 

imperial, senão também a singularidade de uma específica e original apreensão 

política e intelectual, o que torna impossível compreende-lo apenas como um 

passivo subscrevente das determinações políticas e ideológicas de D. Pedro. Isso 

é perceptível particularmente no seu comentário sobre a lei constitucional de 20 

de outubro de 1823, que criava e regulamentava os cargos de presidente de 

província e de membros do Conselho Geral – instituído com o objetivo de 

assessorar e auxiliar a administração das províncias brasileiras. Sobre ela Cunha 

Mattos opinou que 

 
a Carta de 20 de outubro he huma das peças mais monstruosas que tem 
aparecido no Mundo Político, e Literário: Compõe- se hum governo 
polifacetado, muito pior do que do que aquelle que se prentendia 
extinguir: O Excelentissimo Presidente da Provincia fica constituído hum 
mizerável brinco ou automato de meia duzia de homens, seus 
necessários inimigos, entre os quais  pode ser que vejamos Manuel 
Leite, Manuel Matheus, José Bernadino, Vidal e outros Rabolas do 
mesmo estofo, que tem boca para conduzirem os povos aos interesses 
delles.123 

 
 O leitor tem alguma dúvida sobre o significado do ofício? Sobre a crítica a 

um só tempo contundente e velada a que se destina? Os nomes citados são um 

indicativo. Eles remetem aos principais participes da secessão no norte goiano, 

membros do governo de Cavalcante e Natividade, e principais aliados do ex-

                                                
123 Livro Manuscrito 0119, pg. 79, ofício 99 datado de 4 de jnaieor de 1824. 
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ouvidor Theotônio Segurado. A opinião de Cunha Mattos sobre o principal móvel 

político desses homens não pode ser mais óbvio: trata-se de se obter ou 

assegurar vantagens pessoais. Aliás, essa característica oportunista foi muitas 

vezes insinuada ou dita claramente em relação a muitos dos burocratas da 

administração goiana, particularmente em relação à Junta Provisória e aos 

responsáveis pelo aparelho tributário de Goiás.  

 Ora, Cunha Mattos não tinha nenhum otimismo quanto o assunto era a 

gestão pública em Goiás – e ainda menos quando a questão era a moralidade e a 

boa vontade dos seus próprios gestores. Isso foi uma das razões que o levaram a 

se indispor com a Junta Provisória. Ele não conseguia deixar de dissimilar a 

opinião pessoal de que a administração de Goiás era, em larga extensão, 

incompetente, indolente, oportunista e prevaricadora. E isso não excluía nem os 

rebeldes do norte. Aliás, não excluía nem mesmo os liberais, democratas e 

republicanos. Por uma razão simples: Cunha Mattos via na eclosão dos 

movimentos contestatórios ou reticentes à ordem imperial a voz insatisfeita das 

elites provinciais e dos potentados locais  que se mostravam refratários à ordem 

disciplinadora, racionalizadora e moralizadora do Estado Imperial.  

 Consideremos a lei de 20 de outubro de 1823: ela determina uma 

concessão do Império e de D. Pedro  às elites provinciais  graças à criação dos 

chamados Conselho Gerais, compostos dos principais membros prestigiados, 

ricos e influente das províncias. Eles deveriam coordenar, abalizar, assessorar e 

auxiliar o governo exercido pelo presidente da província. Cunha Mattos, como se 

constata no ofício, temia que o presidente, compreendido a partir das atribuições 

de um vigilante burocrata imperial, ficasse dependente, subordinado e inativo ante 

as determinações e interesses das elites locais, "seu necessários inimigos",124 

como diz Cunha Mattos no ofício, por se oporem à ação centralizadora do Estado 

Imperial.  

 Mas não era apenas a composição do governo que contrariava a 

disposição de Cunha Mattos em relação à lei de 20 de outubro de 1823. 

Aborrecia-lhe também o estatuto que a nova regulamentação conferia ao cargo de 

Governador das Armas. Pelo novo código, a função de Governador das Armas 

ficava claramente subordinada ao presidente e ao Conselho Geral, como 
                                                
124 Ibidem. 
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determinava alguns de seus artigos, particularmente o 14º(que concedia ao 

presidente o direito de suspender o comandante militar "quando inste a causa 

pública"), o 29º (que proibia o Comandante militar de empregar a Força Armada 

contra os inimigos internos, sem requisição das Autoridades civis), o 30º (que 

vedava ao Comandante Militar o direito de fazer "marchar a [tropa] de segunda 

linha fora da província sem ordem especial do Poder executivo",  e o 31º (que 

sujeitava as ordenanças "ao presidente de Província ...".125 

 A lei de 20 de outubro também institua que o Governado das Armas 

deveria bater continência para o presidente da província e para os membros do 

conselho geral. Depois de tantos confrontos com aos antigos membros da Junta 

Provisória e posteriormente com Lopes Gama e seu conselho provincial, nada 

poderia ser mais consternador para Cunha Mattos do que a continência aos seus 

antigos adversários e inimigos, sobretudo em face do desprezo e antipatia que 

por eles nutria.  

 Além disso, é provável que tenha parecido absurdo a Cunha Mattos a 

disposição da lei em manter praticamente inalterado o mecanismo tributário, 

particularmente  por compreende-lo, a partir de sua experiência em Goiás, como 

ineficiente e deficiente – sobretudo por ser incapaz de coibir a corrupção e a 

sonegação fiscal, como evidenciam vários de seus ofícios e dois cuidadosos 

apontamentos enviados a Lopes Gama e ao Conselho e que foram motivos de 

tanta discórdia. 

 Conquanto um militar legalista, não cabia a Cunha Mattos senão o 

cumprimento e a obediência estrita à Carta de 20 de outubro, ainda que ele a 

considerasse, conforme suas próprias palavras, uma 'monstrosidade'. No entanto, 

como deputado da Assembléia, ele dispunha de condições efetivas de propor 

alterações ou reformulações à lei. E foi precisamente o que ele fez tão logo tomou 

assento da cadeira de legislador. Sobre esse tema os anais da Câmara dos 

Deputados registram dois projetos de lei formulados pelo então deputado Cunha 

Mattos para ser submetido à apreciação da Assembléia. O primeiro deles data de 

17 de maio de 1826, destina-se a reformar o "regulamento dos presidentes da 

província";126 o segundo, que está datado 22 de maio do mesmo ano e dispõem 

                                                
125 Caixa avulsa número 10, maço 3. 
126 Projeto de lei do deputado Cunha Mattos, apresentado à Assembléia a 17 de maio de 1826.  
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"sobre as normas de nomeação, transferência e competências e comandantes de 

armas de província".127  

 

2.1 Cunha Mattos e a política nacional 

 
 Como compreender a experiência de Cunha Mattos em Goiás? As pistas 

ao longo deste capítulo apontam, em minha opinião, três caminhos inequívocos e 

interdependentes. O primeiro deles se relacionava à problemática do panorama 

político de Goiás, e vinculava-se à rejeição por parte de Cunha Mattos do 

oportunismo, do clientelismo e da corrupção da elite burocrática goiana. Esta, por 

sua vez, não é analisada independe dos fatores nacionais em formação. De fato, 

é impossível não perceber que Cunha Mattos analisa e interpreta Goiás a partir 

da óptica da construção da nação, do Estado e do Império, porque, 

fundamentalmente, são estes três elementos que, repetidas vezes, justificam e 

orientam as opiniões e os argumentos de Cunha Mattos. Aliás, na compreensão 

de Cunha Mattos a regeneração de Goiás estava indissociada da ação efetiva 

desses fatores. Essencialmente, isso decorria da compreensão de Cunha Mattos 

que a independência e a construção da nação pelo Estado Imperial significava o 

maior dos marcos fundantes da história do Brasil. A moral, a disciplina, a 

obediência às leis, a racionalidade dentro do aparelho estatal eram visto por 

Cunha Mattos como uma justificativa que orientava e, sobretudo, justificava e 

legitima o projeto de nação movida pelo Império – cujo objetivo primordial era a 

constituição de um projeto civilizatório. 

 Na compreensão política de Cunha Mattos (como, aliás, também em quase 

todos os quadrantes da alta burocracia) este projeto era inexeqüível sem 

disciplina, união e ordem. Tais elementos, por definição, seriam (conforme se 

deduz das palavras de Cunha Mattos) possíveis tão somente a partir do 

pressuposto do Império e da centralidade Monárquica.  

 As adversidades e a indisposição de Cunha Mattos com parte da elite 

burocrática goiana foi, na compreensão do próprio Cunha Mattos, interpretada 

como a oposição entre os interesses locais ou regionais enraizados contra a ação 

coerciva e moralizadora do estado imperial – excelso promotor da nação e da 

                                                
127 Projeto de lei do deputado Cunha Mattos, apresentado à Assembléia a 22 de maio de 1826. 
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civilização. Cunha Mattos deve ter essa impressão – correta em linha gerais – 

reforçada pelos confrontos verificados entre o ouvidor João Pereira Borges – que, 

como Cunha Mattos, enfrentou uma forte resistência da burocracia, o que é 

demonstrado, de modo paradigmático, pela  pitoresca altercação que levou um 

adversário a cognomina-lo de maroto, cacchorrão e filha da puta, além de uma 

cena de quase pugilato entre este magistrado e o capitão Hancinto ocorrido na 

casa de fundição e mencionado em ofício pelo próprio Cunha Mattos.128 

 Dentro dessa estrutura nos quais se articula a ação, os interesses e as 

determinações dos potentados locais, não se pode excluir nem mesmo a figura de 

Manuel Inácio de Sampaio. É difícil não perceber que parte da oposição 

'patriótica' que lhe foi movida relacionava-se estritamente à emersão do 

oportunismo e da ambição do de parte da burocracia local. Cunha Mattos 

compreendeu isso, e seu elogio insuspeito ao ex-capitão general se vinculava, em 

parte, à resistência desse burocrata exemplar em compactuar com o jogo político 

regional. 

 Essa, aliás, foi a mesma atitude de Cunha Mattos.  Contudo, deve-se 

ressaltar uma diferença fundamental, fornecida pela conjuntura histórica, entre o 

Governador das Armas e o ex-capitão-general: enquanto funcionário de uma 

monarquia absolutista periclitante, não dispunha Sampaio de um sólido respaldo à 

sua ação e sustentação política, e sua permanência no poder se tornou, por 

causa disso, insustentável; Cunha Mattos, ao contrário, era um burocrata 

vinculado ao prestígio de uma monarquia que liderava o processo de 

independência, e que até 1826 dispunha, em grau razoável, de aprovação e 

legitima popular. 

 Caso não tivesse Cunha Mattos esse respaldo da Corte e do Estado-maior 

dificilmente ele teria conseguido se manter no cargo de Governador das Armas de 

Goiás por quase três anos em função da oposição da junta Provisória e, depois, 

de Lopes Gama e do Conselho Geral.  

 Nesse contexto, pode ser contraditório que mesmo em face de tamanha 

oposição Cunha Mattos tivesse o privilégio de ser eleito deputado pela província 

de Goiás. Será que estavam os "homens bons" de Goiás dispostos a reconhecer 

– ainda que com alguma relutância – a obra e a dedicação do Governador das 
                                                
128 BRASIL, Americano. Pela História de Goiás, Editora UFG, Goiânia, 1980, pg, 204. 
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Armas em relação às suas realizações militares e intelectuais e, portanto, o 

privilégio de tê-lo como representante no congresso nacional? 

 Na verdade, a eleição de Cunha Mattos, em virtude do sistema eleitoral em 

vigor, foi muito mais fruto de uma ação da política centralizadora imperial do que 

uma prova inquestionável da boa-vontade da elite goiana. O pleito para deputado, 

conforme estipulava a constituição outorgada por D. Pedro, “era indireto; ficavam 

excluídos da eleição os menores de vinte cinco anos não casados, e não 

empregados nos serviço público, os criados de servir, os religiosos, e quaisquer 

que vivem em comunidade claustral, e os que não tenham 100$000réis de renda 

anual..."129  

 A primazia do Imperador na determinação e controle dos congressistas, 

porém, dependia menos dessas restrições ao eleitorado, do que à sua ação 

exercida sobre os eleitos, já que cabia a Sua Majestade nomear 

 
um membro entre os três candidatos mais votados de cada lista. Em 
vários exemplos, aconteceu que os mesmos candidatos tinham votos em 
duas províncias: disto se valeu Sua Majestade para escolher tais 
candidatos para uma das duas províncias, eliminar os seus nomes de 
todas as outras listas, e eleger o quarto, ou quinto candidato, em lugar 
do primeiro, segundo ou terceiro: um exemplo poderá melhor aclarar 
esta exposição. O imperador deseja nomear o quinto candidato de Goiás 
em lugar de um dos três mais votados: os dois primeiros na respectiva 
lista haviam também obtidos maioria de votos em outras províncias. 
Depois de haver nomeado esses dois candidatos pelas outras 
províncias, eliminou seus nomes da lista de Goiás, e contou o quinto 
nela como o terceiro mais votado”.130  

  

A descrição de João Armitage parece ter sido moldado a partir do 

exemplo do próprio Cunha Mattos, que foi simultaneamente candidato por Goiás e 

Minas, e que dentro do ardiloso esquema eleitoral concebido pela constituição 

outorgada tivera o privilégio de ser escolhido pelo Imperador como representante  

legislativo de Goiás. Portanto, a sua eleição no pleito de Goiás se deveu menos à 

generosidade dos eleitores do que a determinação e a disposição do poder 

moderador em constituir a câmara e o senado com congressistas afinados com a 

política Imperial.  

                                                
129 ARMITAGE, João. História do Brasil, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de 
São Paulo, 1981, pg. 90. 
130 Idem, 128. 
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 Além de Cunha Mattos, foi também 'eleito' deputado o ouvidor geral João 

Francisco de Borja Pereira: a seleção de ambos os deputados obedecia, em 

termos numéricos, correspondia à proporcionalidade eleitoral do pleito, que 

determinava um representante na câmara para cada 30 mil habitante provinciais. 

 Na eleição goiana é curioso constatar que ambos os deputados escolhidos 

eram de origem portuguesa, pertenciam ao alto estamento burocráticos e se 

debatiam em constante atrito com a elite local. Será que escolha de ambos 

obedecia apenas ao desejo de privilegiar funcionários públicos alinhados à 

ideologia imperial ou será que esta seleção foi também, de certo modo, um 

diplomático mecanismo utilizado para  tentar apaziguar as desavenças entre o 

governador das Armas, o ouvidor, Lopes Gama e o Conselho Geral?  

 Não é certo concluir de modo cabal – em em face à disponibilidade da 

documentação – que a escolha de ambos para a Assembléia estivesse vinculada 

ao desejo do Imperador de solucionar as desavenças ente estas quatro esferas 

de poder em Goiás. Porém isso não desautoriza o historiador a compreender que 

do ponto de vista político, cedo ou tarde, o Imperador seria obrigado a agir, tanto 

para arrefecer os ânimos e as tensões como também para garantir a 'harmonia' e 

funcionalidade relativa dentro dos quadros do governo goiano.  

 Na verdade, não era possível uma governabilidade satisfatória sem a 

intervenção da autoridade exercida pelo poder moderador. Ainda que a eleição de 

Cunha Mattos e João Francisco não fosse uma ação diplomática apaziguadora 

operacionalizado por D. Pedro, e sim um mero mecanismo para a constituição de 

um corpo legislativo conforme os interesses imperiais, não se pode deixar de 

conceber que, em algum momento, a intervenção real seria impreterível e 

imprescindível.  

 Há ainda uma terceira hipótese – não menos plausível que as anteriores: a 

de que eleição tenha sido, além dos fins políticos incontestes, um mecanismo de 

prestigiar os serviços e ação do Governo das Armas e da Ouvidoria. Isso seria um 

meio sutil de repreender o jogo político e a prática administrativa em Goiás ao 

brindar com o pleito os seus maiores críticos.  

 
2.2. A construção social do Império 
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A estadia de Cunha Mattos em Goiás colocava em relevo e 

exemplificava muito dos aspectos e dilemas presentes na formação do Estado 

Imperial. Um dos mais visíveis deles era a tensão existente entre o poder local e a 

ação centralizadora e vigilante do Estado Imperial. Esta tensão, como se pode 

inferir, vinculava-se, a inúmeras das questões suscitadas pela formação colonial 

do Estado patrimonialista. Mas não é apenas ao plano 'nacional' ou mesmo 

'colonial' que se remetem às inferências e a problemática suscitada por Cunha 

Mattos – é também a Goiás, naquilo que é indissociável de suas peculiaridades 

políticas, econômicas e sociais. Por exemplo, poder-se-ia objetar que as 

denuncias, críticas ou observações de Cunha Mattos, João Francisco Borja 

Pereira ou ainda Inácio Sampaio sobre prevaricações, o clientelismo e a 

ineficiência do serviço público em Goiás pouco ou quase nada diferiam de 

observações feitas por agentes públicos correspondentes às administrações de 

outras  capitanias ou províncias – e que, portanto, a administração e as práticas 

sociais em Goiás seriam símiles ou praticamente idêntica às demais regiões do 

Brasil. Nesse tipo de argumentação, poderia ainda se hipotecar o fato de serem 

estes agentes estrangeiros, forasteiros, estranhos não só a Goiás com também 

ao próprio Brasil, em suma, homens que por ação do preconceito acabarão por 

incorporar a imagem do sertão negativa do sertão à Goiás – representando-o por 

causa disso como uma terra sem honra, sem lei.  

 Ora, esse tipo de compreensão não parece não bastante convincente. Não 

estamos aqui lidando com meros viajantes, com homens que tiveram Goiás como 

uma passagem, como um meio ou como uma casualidade. Homens que estavam 

somente curiosos em relação ao exotismo bárbaro de uma terra longínqua. Estes 

agentes públicos – particularmente Cunha Mattos – residiram em Goiás, 

conviveram longamente com a sua população, sua burocracia, com o cotidiano 

administrativo, com as imagens tantas vezes solitárias e ásperas do sertão. E não 

foram somente dias. Ou semanas. Ou meses. No caso de específico de Cunha 

Mattos foram mais de dois  longos anos. 

 Além disso, esses homens já se encontravam 'aclimatados' ao Brasil, 

exercendo diversos cargos e funções dentro do aparelho burocrático: Manuel 

Inácio fora alto oficial da marinha e exercera o cargo de Capitão General da 

Paraíba; Cunha Mattos pouco depois de chegar ao Brasil participara da luta 
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contra os revolucionários pernambucanos, conhecendo assim o nordeste, desde o 

litoral até as zonas do agreste.  

 E tudo isso não esquecendo de computar um outro fator: a residência no 

Rio de Janeiro – uma determinação que não se pode simplesmente relevar. E 

isso não apenas por que a velha capital era o epicentro político da Brasil, mas por 

que também a cidade comportava (em função de servir como um grande 

conglomerado administrativo e burocrático) como uma espécie de mirante para os 

acontecimentos regionais, onde se entrevia os vislumbres da dinâmica e do 

cotidiano da vida política e social.  

 Portanto, não é factível imaginar que os inúmeros episódios relacionados 

aos três personagens citados – mas especialmente a Cunha Mattos – se vinculem 

essencialmente a um tipo leitura antropologicamente determinante, como se a 

cosmovisão hipoteticamente 'européia' ou 'capitalista desses personagens fosse 

capaz de determinar a eles uma visão pessimista, preconceituosa, não apenas 

sobre a situação econômica e social, mas também sobre a própria dinâmica 

burocrática.  

 Em relação a Cunha Mattos, a pertinência de seus comentários se embasa, 

sobretudo, no fato deles unirem experiência, teoria e vida, elementos que até não 

podem ser apreendidos ou claramente suspeitados) nas duas obras que ele 

escreveu sobre Goiás ( a Corografia de Goiás e  no Itinerário. Contudo, a junção 

desses elementos dentro da documentação por ele legada é quase axiomática. E 

isso não somente em relação a Goiás, mas também ao Brasil – e a despeito de 

suas evidentes inclinações políticas.  

 Nesse particular, creio que não restam dúvidas de ele era um conservador, 

um homem que poderia ser enquadrado sem dificuldades entre os membros do 

partido  português, um daqueles pensadores que temiam e odiavam o 

fracionamento do país, o eventual caos político,  a desagregação social e a 

impotência do Estado ante a sua obrigação de impor a lei e a ordem. É curioso e 

paradigmático que justamente ele – um ardoroso unitarista (portanto, renhido 

adversário de qualquer idéia federalista ou descentralizadora) tenha se defrontado 

–  pelo exercício do cargo de Governador das Armas de Goiás – exatamente com 

esses interesses locais, enraizados, de certo 'provincianos', tantas vezes 
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refratário à determinações e as exigências do poder central – que se constituía a 

grande ameaça por excelência  às diretrizes do projeto imperial. 

 Mas em Goiás, ao contrário do que acontecia no centro-sul e no nordeste – 

não era predominantemente agrários as bases sociais da forças centrífugas. A 

ausência de uma sólida estrutura agro-pastoril impunha o estamento burocrático 

como o elemento social determinante. Cunha Mattos sabia disso. Sabia que a 

disputa e a luta pelos cargos públicos, sobretudo em Goiás, na alta esfera 

administrativa, eram um sintoma do fato de que o status costumava ser 

determinado menos pela posse da terra do que pelo exercício de uma função 

pública. 

 No plano ‘nacional’, Cunha Mattos foi perspicaz em reconhecer a 

problemática política imposta pelos interesses, determinações e ambições da elite 

agrária. Ele, como grande parte dos dirigentes e representantes imperiais, 

compreendia e interpretava os interesses dessa elite, em geral, como resultante 

mais de contingências e motivações pessoais em relação ao status, à riqueza e 

ao poder do que a uma sincera convicção política. Achava inclusive que um 

método de cooptar esta elite era agrega-la à dinâmica administrativa do Império. 

D. Pedro fizera este tipo de sedução à elite social com a farta distribuição de 

títulos nobiliárquicos – em um tipo de generosidade ímpeto absolutamente 

desconhecida durante os sete séculos anteriores da monarquia portuguesa. Já 

Cunha Mattos, como bom militar, imaginava que a estrutura do exército fosse 

também um adequado instrumento para a agregação dessa força social ao 

Império. Durante a guerra de Independência, ele não se furtou mesmo a ocultar 

do Imperador seu otimismo quanto à ação, o prestígio e poder de disciplina 

cooptativa do exército: “(...) os exercitos formão a parte mais substancial da nação 

brasileira. Os grandes proprietarios servem nos exercitos. Os exercitos e as 

esquadras Brazileiras reconhecem a Vossa majestade Imperial como seu 

generalissimo, tanto na paz quanto na guerra (...)"131 

 Este aforismo talvez tenha sido um dos mais infelizes equívocos de Cunha 

Mattos, porque, como demonstra a história do Primeiro Reinado, consolidada  a 

independência –  ou seja, no retorno ao cotidiano da existência política, da vida 

civil e, conseqüentemente da paz – não se mostraram os 'grandes proprietários' 
                                                
131 Livro Manuscrito 0119, pg. 82, ofício número 61* datado de 4 de janeiro de 1824. 



 188 

dispostos a reconhecer, de modo incondicional,  a autoridade de D. Pedro. Na 

verdade, o que a evolução política e social do Primeiro Reinado evidenciou foi  

exatamente a  incapacidade a do Estado dirigido por D. Pedro em agregar os 

interesses e as disposição da grande elite agrária à dinâmica política do Império. 

A isso se somava de modo intrínseco o descontentamento com as resoluções de 

D. Pedro, desde o insucesso na guerra da Cisplatina, passando pelas crescentes 

divergências na dinâmica do cotidiano político, até a paulatina inclinação do 

Imperador em ralação ao estrato social português, encastelado no comércio e na 

burocracia – o que sempre reacendia o ciúme da elite 'brasileira' e o temor de que 

isso, de algum modo, representasse a ameaça de constituição de um novo Reino 

Unido. 

 Nesse contexto de formação nacional, há que ressaltar dois aspectos 

muitas vezes esquecidos ou negligenciados na historiografia. O primeiro deles se 

refere à relação entre a D. Pedro, o Estado burocrático imperial e a elite nacional. 

Em geral, é ainda tendência dominante nos livros de história em determinar ou 

compreender o processo de independência como uma ação política da classe 

social dirigente, ou seja, dos grandes proprietários. Nessa interpretação, D. Pedro 

e (por tabela) a alta burocracia de origem portuguesa aparecem como 

instrumentos da grande elite agrária, interessada em se livrar dos entraves 

impostos pela ingerência do governo português. Isso, sobre certo prisma, não 

deixa de ser verídico, mas é um tipo de veracidade parcial ou, precisamente, 

aquilo que mais comumente chamamos de meia-verdade. Afinal, não se pode 

esquecer que D. Pedro e burocracia foram também elementos ativos e, portanto, 

agentes de seus próprios interesses e ideologias. E se é verdade que foram 

instrumentalizados pela elite agrária, também é verdade que eles 

instrumentalizaram essa mesma elite para a efetivação de seus interesses, 

sobretudo para a constituição do Estado Imperial, a manutenção da ordem e a 

unidade territorial. 

 Aliás, por certo equívoco, muitas vezes se diz que estes elementos foram 

quase que exclusivamente decorrentes da necessidade da propalada elite agrária 

em manter a ordem escravista, como se a funcionalidade e estabilidade da ordem 

social escravista só fossem possíveis pela ação coerciva do estado Imperial. Esse 

tipo de observação é correta desde que seja relativizada dentro de um contexto 
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histórico que  não mutile a existência de outras contingências históricas tão 

importantes quanto esta. Em particular, a determinação do imperador e do 

estamento burocrático em determinar a subordinação dos interesses das classes 

proprietárias aos interesses do estado imperial – ainda que para isso fosse 

necessário realizar algum tipo de barganha política. De qualquer modo, isso não 

nega a sua ação dissuasiva e coerciva 

 O outro aspecto se vincula à durabilidade do governo capitaneado por D. 

Pedro. Muitos historiadores ou pesquisadores sociais avaliam o primeiro reinado 

pelos oitos anos em que D. Pedro se manteve à frente do governo. Para Caio 

Prado Júnior – e os marxistas em geral – esse tempo relativamente exíguo para 

um reinado que teoricamente só deveria terminar com a morte do governante 

evidenciariam o caráter transitório, passageiro e contingente do governo de D. 

Pedro. Esse tipo de raciocínio é utilizado, nesse caso, para firmar a tese de que 

tendo cumprido os interesses da elite agrária assegurando a ordem interna, não 

teria o Imperador, ante aos interesses dos grandes proprietários, o apoio 

necessário para garantir a continuidade de sua administração. No outro lado do 

espectro teórico, mesmo o weberiano Raymundo Faoro parece compartilha da 

idéia desse caráter transitório, ressaltando que o fracasso 'químico' do primeiro 

reinado decorreu de ter ele se constituído precisamente de uma amálgama 

instável entre o tradicionalismo monárquico e o personalismo carismático.  

 Não tenho aqui o interesse de julgar ou esquadrinhas as virtude ou 

deficiências da compreensão citada desses dois grandes teóricos. No entanto, 

julgo mais do que pertinente ressaltar que a renuncia de D. Pedro em 1831 não 

implica a relativação dos feitos e obras do Primeiro Reinado, nem no menosprezo 

da ação efetiva e muitas vezes prudente do estado imperial em determinar não só 

a condução do processo de independência, como também orquestrar a coesão de 

um pacto social – que ainda que 'transitório' – alicerçou política, social e 

juridicamente o Brasil e que, sobretudo, lançou as bases sem os quais nem a 

Regência e muito menos Segundo Reinado poderiam se estruturar. 

 Nesse panorama, seres como Cunha Mattos ocupam um lugar especial 

como agentes históricos, porque foram homens como ele que viabilizaram, 

impuseram ou orquestraram a política imperial. Na verdade, sem servidores como 

Cunha Mattos não só  não teria atingiria o primeiro reinado seus fins, como 
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também a luta pela Independência e pela unidade nacional se veria alijado de sua 

principal força operacionalizadora: a burocracia militar. 

 Ora, o estamento militar – como, aliás, quase toda a alta burocracia – era 

de origem portuguesas. Nesse corpo étnico e administrativo havia a clara 

predominância de um tradicionalismo dinástico e de um conservadorismo político. 

Muitos dos homens que compunham este estamento não aceitariam compactuar 

com o processo de Independência e lutar pela consolidação territorial do Brasil 

sem que houvesse a certeza do estabelecimento de uma  monarquia centralizada 

– ao menos enquanto os interesses políticos assim exigissem. Isso eles 

compreendiam como um resguardo necessário contra o tipo de ação política que 

estava convulsionando não só toda a América hispânica – desde a as Montanhas 

Rochosas até a Terra do Fogo – como também grande parte da Europa ocidental, 

operando assim, segundo acreditavam, o caos social, a mera aventura política 

inconseqüente e a anarquia administrativa.  

 O fato era que a elite agrária brasileira comprometida com o processo de 

independência – particularmente a de região sudeste – não poderia simplesmente 

construir, efetivar e consolidar a independência sem o apoio de homens como 

Cunha Mattos, sem o apoio dessa vasta e importante burocracia de origem 

portuguesa que, condicionalmente, se comprometia a colaborar com o processo 

de independência. Além da condição inicial que contribuía para determinar a 

existência de um regime político específico, havia ainda, por parte desse tipo de 

estamento, a exigência da manutenção do status quo – como ressaltou José 

Honório Rodrigues. 

 Esta exigência quanto ao status quo refletia o receio da burocracia civil e 

militar de origem portuguesa de que seus membros pudessem sofrer algum tipo 

de sanção, perda de status ou dignidade em função da ação nativista, que por 

vezes tentava relacionar a preponderância dos portugueses no comércio e na 

burocracia como incômodos resquícios da ordem colonial.  

 A evidente alegria de Cunha Mattos com o fechamento da Assembléia 

Constituinte não deixa de refletir também este fato. Caio Prado Júnior, por 

exemplo, observou que chegava a ser chocante "o xenofobismo estremado dos 
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constituintes."132 Mas esse xenofobismo não era genérico, senão pontual, pois "no 

dizer de Aurelino Leal, o redator do projeto Antônio Carlos, cada vez que nela se 

escreveu a palavra estrangeiro teve em mente diante de si o fantasma português, 

que por seu turno representava o fantasma da recolonização."133 

 Evidentemente, esse era um tipo de generalização que Cunha Mattos e o 

estamento burocrático não podiam aceitar ou tolerar. Afinal de contas, o 

conveniente termo “brasileiros de convicção", expressava um tipo de escolha feita 

durante o consolidação do  processo de independência que não comportava uma 

volta atrás. Para homens como Cunha Mattos não havia retorno possível. Diante 

desse fato, o possível era a 'naturalização', o enraizamento dos interesses, da 

existência e dos laços sociais. De resto, caberia deixar ao tempo apagar ou 

atenuar o sotaque, as saudosas lembranças e dos muitos significados de uma 

origem metropolitana.  

 

                                                
132 JÚNIOR, Caio Prado. A Evolução Política do Brasil, São Paulo, Brasileiense, 1963, pg. 51. 
133Idem. 
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ANEXOS



 

Anexo 1 

 

 1) – Reformar a Junta, Contadoria, Almoxarifado, Pagadoria e Administrações 

Exteriores da Fazenda Pública para restaurar o crédito que alguns indivíduos lhe 

tem feito perder com suas criminosas prevaricações. 

 2) – Vender a quem mais der as fazendas de gado pertencentes à Nação para 

não continuar no custeio delas em extremo dispendioso. 

 3) - Preceder a todas as compras e vendas dos gêneros, assim como às 

arrematações dos prédios, ofícios e contratos em hsta pública, pondo com muita 

antecipação editais nos lugares em que existem predios, em que se hão de servir 

os ofícios em que se devem cobrar as rendas contratadas.  

 4) – Exigir fiadores abonados e com hipotecas especiais em todas as 

arrecadações de pédios, em que hão de servir os ofícios e contratos, uma vez que 

a venda dos primeiros não sejam à dinheiro a vista.  

 5) – Examinar, fiscalizar e ainda arbitrar a qualidade e quantidade dos trabalhos 

dos oficiais das repartições a bem de não passarem a bem de não passarem o 

tempo em distrações e ociosidades. O ponto dos oficiais públicos é indispensável.  

 6)  – Não admitir fianças e quantias menores de vinte mil a 20 mil réis.  

 7) –Prover a cobrança e arrecadação das dívidas em tempo próprio e com 

responsabilidade dos exatores omissos ou desleixados. 

 8)  - Incorporar os oficiais da Casa de Fundição agora existente na Repartição da 

Junta, Contadoria, Almoxarifado e Pagadoria da Fazenda. Por falecimento ou na 

ausência dos  empregados atuais, o ouvidor da Junta sirva de fiscal. O tesoureiro 

da Junta faça as vezes do da Fundação;  o primeiro escriturário da Contadoria sirva 

como escrivão; o porteiro suprima-se; um ensaiador e o fundidor sejam 

conservados [...].  

 9) – Obstar a franca extração dos diamantes, criando para os trabalhos desse 

fóssil precioso uma Companhia de naturais ou estrangeiros que entrem em ajuste 

com os primeiros, empregados do Tesouro Público Nacional 

 10) – Extinguir o pagamento do quinto do ouro e fazer compra de tudo o que se 

quiser tirar pelo preço marcado, recebendo a Fazenda Pública o único interesse do 

direito senhorial de moedagem. Adotando-se este projeto, renderá o direito da 

moedagem quantias muito mais avultadas do que presentemente produz o quinto 



 

nesta província. Isto que dito fica, não terá lugar nocaso de se conseguir a criação 

de uma Companhia de mineiros naturais ou estrangeiros para os trabalhos para os 

trabalhos montanísticos, mas neste caso dever-se-ão por as maiores cautelas e 

obstáculos aos extravios dos mineiros  ou faiscadores não incorporados em 

companhias, para que mesmo fato de descaminharem os quintos de ouro que 

tirarem, não venha a lesar os interesses da Sociedade. 

 Os obstáculos ao descaminho do ouro são de dificultosíssima praticabilidade. 

 11) – Não empregar soldados de linha na agência e administração da Fazenda, 

por que possuindo o simples soldo não tem meios de pagar os alcances em que 

foram encontrados. Quantas somas dilapidaram os antigos e protegidos soldados 

de Goiás!!! 

 12) – fiscalizar, rever ou combinar as contas dos fiéis dos registros da província 

com a administração dos diversos julgados, em que se acham dos diversos 

julgados, em que caso se acham envolvidas estas contas. 

 13) – Colocar os registros nos lugares mais próprios às circunstâncias da 

população, agricultura e comércio dos tempos presentes. 

 14) – Não falar com os pagamentos e com os castigos aos fiéis, e guarnições dos 

registros da província e transferir anualmente os fiéis e guarnições de uns para os 

outros lugares. 

 15) – Criar um contador ambulante para examinar a escrituração das receitas e 

despesas dos julgados mais remotos da Capital. 

 16) – Conceder arrazoadas comissões aos adminitradores e oficiais da Fazenda 

dos Julgados. Estas comissões serão tiradas depois de prestarem as suas contas 

no fim de cada ano e os tesoureiros serão sempre os homens mais abastados dos 

lugares e outros que a isso se oferecerem apresentando fianças idôneas e 

hipotecas. 

 17) – Sobrecarregar de direitos os gêneros de luxo  e livras deles o ferro em obras 

ou em barras, assim como os instrumentos próprios para a agricultura e mineração. 

 18) – Obrigar os homens vadios, ociosos, aos trabalhos da agricultura, comércio e 

mineração, afim de prover aumento das rendas ao estado e reformar a libertinagem 

e a corrupção da boa moral. 



 

 19) – Fazer efetiva as responsabilidades dos juízes e outros oficiais de Justiça e 

Fazenda pelo descuido da arrecadação das sisas dos prédios, escravos, selos de 

testamento e passagens aos rios e mais rendas nacionais. 

 20) -  Melhorar as barcas e canoas nas passagens imperiais visto que todos 

fogem e não se querem arriscar nas que atualmente existem para não lhes 

acontecer o que sucedeu a mim mesmo na passagem do rio Manuel Alves de 

natividade.  

 21) – Obrigar a todas as pessoas, até para a conservação da própria vida, 

atravessarem os rios caudalosos, que têm portos imperiais, nos barcos e canoas 

públicas, uma vez sejam de construção adequada à largura e força da corrente dos 

rios e às dimensões dos volumes que ordinariamente se transportam. 

 22) – Construir porto público ou imperial o denominado Porto dos Pereiras no rio 

Paranaíba, e o do Manuel João no Rio de S. Marcos, estabelecendo em ambos 

eles barcos seguros, em que se evitem os grandes riscos que ordinariamente 

correm os viandantes.  

 23) Impor um pequeno direito da saída dos cristais tirados da terra do julgado de 

Santa Luzia, os quais ali comprados a preço vil têm  melhor saída nos portos de 

mar com interesse de quarenta por um. Este parágrafo refere-se ao 17.  

 24) – Promover a fiação, tecelagem, cortumes e manufaturas de chapéus cujos 

direitos de saída ainda mesmo o resultado da venda aumenta os interesses do 

patrimônio. 

 25) – Reunir o Governo das Armas à administração civil da província, uma vez 

que que assim convenha ao sistema geral do Império.  

 A escolha do sujeito para o governo geral deve merecer grandes atenções. 

 26) –No caso do parágrafo sobredito far-se-a uma conveniente reforma nas 

secretarias a bem de se conservarem os oficiais necessários a bem se 

conservarem os oficiais necessários e nunca gente supérflua. 

 27) – Extinguir a companhia de cavalaria de linha como inútil e despendiosa, 

criando no lugar uma Companhia de Caçadores. 

 28) Não prover os postos de sargento-mores de milícias por serem inúteis, 

atentas as circunstâncias da população. "   



 

anexo 2 
 

 "Ilmo. e Exmo. Senhor: 

 O ofício do Exmo. Conselho datado de hoje é a prova mais decisiva da 

coação e aviltamento em que desejam conservar-me. V. Ex., pelo seu ofício 

número 87 convidou-me a emitir opinião sobre os abusos da Administração da 

Fazenda Pública da província, na qualidade de comandante em chefe  força 

armada e  de representante do povo e deputado leito à Assembléia Legislativa do 

Império.  

 Não sei se este convite feito a mim deputado estriba em princípios 

políticos; eu sou deputado dentro do recinto da Assembléia; por ora considero-me 

um simples particular, mas já que V. Ex. me convidou em razão do sublime 

caráter de representante do povo da província, cumpre-me que eu diga aquilo que 

entenda com a franqueza de um procurador aos meus concidadões e com a 

dignidade de um membro honrado da Assembléia Geral Legislativa do Império, 

assim como V. Ex. é obrigado a respeitar-me e a ouvir a sangue frio e com 

madura prudencia e ainda melhor conselho tudo quanto eu disser na qualidade de 

deputado , que v. Ex. me atribui e em que me convidou a falar. Como é possível 

pois que V. Ex. qual outro Etna, Vesúvio, ou Hecla lançasse torrentes de fogo e 

lava contra a minha pessoas e contra a minha emitida  opinião por eu ter falado 

com franqueza e liberdade conveniente ao caracter exemplar de um deputado e 

representante da Nação Brasileira? Não é o deputado livre pelo que diz e 

debate no recinto da Assembléia? Não foi V. Ex. deputado da extinta Assembléia 

nacional Constituinte e Legislativa? Não se fizeram naquela Assembléia os mais 

estrondozos, sofísticos e insultantes discursos contra particulares, contra 

magistrados, contra o ministério e até contra a sagrada e augusta pessoa de sua 

Majestade Imperial? Houve porventura quem acusassem os oradores? Foram 

eles expulsos da Assembléia por motivo das opiniões que emitiram em pleno 

Congresso antes dos tenebrosos dias 11 e 12 de novembro de 1823, que sempre 

serão de infeliz recordação.? 

 Ah senhor, V. Ex. deve lembrar-se de que a pessoa que deseja fins, há-se 

de ter meios; os fins que V. Ex se propôs farão reformar o sistema da 

administração da Fazenda; os meios de que quis foram os meus limitadíssimos 



 

conhecimentos teóricos e noções adquiridas pela prática dentro desta província. 

V. Ex. convidou-me como deputado, ouça-me portanto debaixo deste ponto de 

vista: 1) – que eu não sou responsável pelo que disser; 2) que minha pessoa é 

inviolável. Falo como deputado e não como simples particular. V. Ex. assim o 

quis; si fiz bem, compraz-me a gloria de acertar; se fiz mal, tenha paciência de 

sofrer os desgostos de ouvir a um homem que discorrer com tanta liberdade 

quanto foi aquela que V. Ex. teve para emitir a sua opinião no recinto da 

Assembléia Constituinte  e Legislativa do Império. 

 Mas, que vejo na cidade de Goiás? Confusão, sustos, terrores, homens 

pálidos, espíritos abatidos, ânimos consternados; um Conselho reunido às nove 

da manhã do dia de ontem, os empregados citados a aparecerem representantes 

perante o mesmo Conselho, e logo aí serem surpreendidos pela apresentação de 

21 artigos de sindicância, sobre os quais são ali esmo obrigados a responder em 

termos precisos e cônscios sem se desviarem da letra da matéria que se lhes 

apresenta. E para que, oh meu Deus? Para ver si mostra que eu no seu ofício a 

V. Ex., notado como o número 66, apresentei matéria falsa; que acusei indivíduos 

inocentes; que eme propus malquistar ou infamar homens provectos e de 

reconhecida virtudes desde o primeiro dia em que entramos na vida pública! 

 Eu não daria crédito ao que estou vendo, si os fatos não me mostrassem o 

alvo que V. Ex. se dirige. V. Ex. supõe que eu falando em abusos e prevaricações 

da Junta da Fazenda, envolvo a V. Ex. no número dos que abusam e dos que 

comete malversações. Nunca tive semelhante lembrança; não falei em pessoas 

alguma, servi-me de termos gerais; não marquei época, pessoas nem lugares.  

 Si V. Ex. quiser examinar os meus escritos, envenene  como quiser Sua 

Majestade, o seu iluminadissimo ministério, a província de Goyas, o Brasil, o 

mundo todo conhecerão a candura e as verdades das minhas expressões. Sua 

Majestade fará justiça a ambos nós, e a província de Goiás ficará convencida até 

a última evidencia de que elegendo-me para seu representante na augusta 

Assembléia Legislativa do Império, terá um defensor acérrimo dos seus 

interesses, um promotor de sua gloria e um constante agente de sua 

prosperidade. Sinto não ser orador; talvez esse defeito notável de lugar a eu fazer 

indiferente figura na Assembléia Legislativa do Império; mas apesar da minha 



 

reconhecida insuficiência, estou resolvido a propugnar pela causa desta província 

com toda a força, atividade e energia (...)  

 Nada de veneno, Exm. Senhor, eu sei a história de Goiás. 

 Disse eu que a indiferença levantou trono soberano nesta província e V. 

Ex. talvez atribua a si tal expressões. Engana-se V. Ex. V. Ex. quando aqui entrou 

viu apenas viu o pó a que tinham reduzidos os ossos; não trato de V. Ex. eu não 

apontei épocas; falo do passado e desejo que os abusos não se pratiquem no 

presente nem sejam renovados para o futuro. 

 V. Ex. sabe que nós temos leis civis, militares e eclesiástica escritas 

tipograficamente; todos os magistrados, todas as autoridades acham-se ao 

alcance de tais leis, mas não obstante isso, vemos que o soberano a cada passo 

nos recomenda a fiel e exata observância delas; eis o que eu pratico; lembro a 

observância das leis sem perguntar si V. Ex. já aplicou providências sobre a sua 

execução literal; eu não indago o procedimento de V. Ex.; desejo vir que V. Ex. se 

distinga, mas nem por isso me hei de matar quando vir que V. Ex. acorde com o 

pronto remédio aos abusos da administração. V. Ex. responde de por si, assim 

como eu sou responsável por mim.  

 Rogo, portanto, que não levante castelos no ar, porque não haverá 

cavaleiros que o defendam. 

   Disse eu mais, que para se formar idéias dos abusos da administração da 

Fazenda, cumpre examinar o estado da esrituração, o método de contabilidade, 

confrontar livros com livros, ligar balanços a balanços, examinar as dívidas ativas 

e passivas e reformar, dos ramos  parciais, um tronco geral, onde ao primeiro 

golpe de vista se apresente o resultado que se espera ou que se procura. 

 Vamos mostrar o que eu quero dizer: examinar correspondência é muito 

necessário; eu mesmo pratiquei muitas vezes negócios sérios na Junta da 

Fazenda, e mais de uma vez tive em resposta que estava em férias. Eu mesmo 

tenho em meu lugar poder cartas originais, em que administradores da Fazenda e 

dos julgados se queixam da falta de livros, instruções e respostas; se for 

necessários apresenta-las, existem na secretaria do governo das armas. 

 Ligar balanços com balanços é indispensável; mas poderá fazer V. Ex fazer 

essa liga ou exame necessário? Onde estão os balanços? Iam para a corte a 

tempo próprio e com as palavras indispensáveis; foram em outros tempos; mas 



 

ultimamente só os que V. Ex. remeteu. Eis o que recomendo: não esqueçamos o 

balanços, e não pense V. Ex. que me atiro a cesurar a V. Ex. a dívida ativa e 

passiva; como há de examiná-la, si lhe faltam para isto todos os dados ?! Como 

tem vindo as contas das administrações dos arraiais? Como se pode esperar de 

muitos idiotas. Os administradores da Fazenda dos Arraiais sabem porventura 

que cousas são contas ou contabilidades? 

 V. Exc. não os conhece; eu vivi com eles e tomei o fundo de seus talentos. 

Saber os motivos de não se ter arrecadado. É porque os administradores e 

agentes nem tinham livros, nem saiam de casa a cobrar as dívidas ativas, tais 

são, v.g., o administrador de São Félix, o de Santa Rita, Moquém, de Amaro Leite, 

do Descoberto, da Piedade e de outros, que logo hei de apontar.  

 (...) 

 O que desejo perguntar a V. Ex. é se o Exmo. Conselho pode emitir a sua 

opiniã sem conhecimento do estado da escrituração; se há livros mutilados, linhas 

raspadas, folhas graduadas; si a escrituração é metódico, si fundada em ordens 

supremas ou si por arbítrio ilegal.  

 Isso que eu digo não se dirige unicamente à Junta da Fazenda; é com ela e 

com a escrituração das administrações exteriores; eu vi a escrituração do Norte e 

falo por conhecer a desordem em que se acha, e por muito tempo se há de achar. 

Digo, que só internos, isto é, a Junta, é a que pode remediar os abusos; sou 

constante nisto, senão a Junta e desnecessário é prová-lo. 

 (...) 

 Vamos agora aos apontamentos que eu apresentei e que a tanto 

mortificaram a V. Ex. No primeiro disse eu que deverá reformar a Junta, 

Contadoria, Almoxarifado, Pagadoria e administrações exteriores da Fazenda. A 

Junta da fazenda deve, segundo eu entendo, ser extinta e abolida com todos o 

seus empregados, ofícios e incumbência, como prejudicial aos interesses desta 

província sobremaneira arrastados à falta de pagar a muitos empregados. Em 

lugar da Junta da Fazenda deve criar-se uma Provedoria como teve no tempo 

antigo, em que as entranhas da terra detiveram muitos centos de arrobas de ouro 

e aos poucos oficiais então existentes, bastavam para a escrituração e 

administração geral. A provedoria deverá ser composta do ouvidor da comarca 

como provedor, escrivão, almoxarife, pagador, procurador, dous oficiais da bufete 



 

e dous praticantes ou amanuenses. Os oficiais agora existentes devem 

conservar-se nos empregos em que forem próprios. Ao procurador competirão 

todos os negáocios forenses da província, e ao provedor o promover as causas 

fiscais da arrecadação da Fazenda Não se poderá despender uma só parcela de 

dinheiro, sem ordem expressa do Exmo presidente da província, lavrada na sua 

secretaria. Isso tanto se entende na cidade como nas administração exterior. O 

Exmo. Presidente da província exercitará autoridade fiscal sobre os empregados 

da Fazenda e nomeará os agentes e outros oficiais que servirão por provimento 

seus enquanto não forem confirmados por sua Majestade Imperial. O provedor da 

fazenda da Província será obrigado  a apresentar no dia de sábado de cada 

semana ao Exmo. presidente da província, o balancete da receita e despesa, 

assim como o saldo existente no cofre; junto ao balancete que for entregue, no 

último sábado de cada mês, apresentará o provedor ao Exmo. presidente a 

relação das dívidas ativas e passivas, declarando-se as parcelas que se cobrarem 

durante o período mensal.  

 No fim do ano o Exmo. presidente e Conselho Administrativo da provincia 

tomarão contas do almoxarifade-pagador; examinarão o estado da contabilidade e 

a escrituração. Não haverá mais de um cofre e escrituração da receita e despesa 

geral deverá ser lançada unicamente com classificações de cada artigo. 

 Falo agora na restauração do crédito da Fazenda. V. Ex. espinhou-se, mas 

não sem razão. Já disse que trato do passado, falo do presente e desejo evitar 

abusos para o futuro. Não marquei épocas, não contei classes de culpas ou 

crimes, e por conseguinte V. Ex. não deverá exaltar a bílis até o ponto de romper 

com uma estrondosa chamada. Mas, como V. Ex. deve saber que não ignoro 

absolutamente aquilo que se passa, não obstante ser um homem pouco amigo de 

ridículas novelas, tomo a liberdade de perguntara a V. Ex. se o escandoloso e 

abusivo desafio entre o ouvidor João Francisco de Borja Pereira e o deputado 

Raimundo Nonato Hiacinto aconteceu em Constantinopla ou na Cidade de Goiás, 

em sessão da Junta da Fazenda naquele mesmo momento em que V.Ex se 

levantou da cadeira e entrou no quarto interior. Pergunto eu se as escandolosas 

desordens acontecidas na Casa de Fundição depois de V. Ex. aqui se achar, 

foram praticadas em Argel ou na Cidade de Goiás, bem junto ao palácio em que 

V. Ex. reside e sem nenhuma atenção á pessoa de V. Ex. Diga-me V. Ex.: não 



 

está V. Ex. lembrado do que eu escrevi  a V. Ex a respeito da administração da 

Fazenda de São Félix e do padre Manuel Marquês? Não está lembrado do que 

muitas vezes disse a V. Ex. a respeito dos administradores do Norte. 

 Não tem  V. Ex. muitas vezes e quase sempre debalde exigido as contas 

das administrações do Norte? Não tem V. Ex. recambiado muitas delas por serem 

ininteligíveis? Não ia acontecendo um enormissimo  abuso na arrecadação dos 

dízimos de Araxá, se V. Ex não fosse informado pelo Ouvidor da Comarca de 

Paracatú e por Luiz Francisco? Eu conheço os fiadores oferecidos pelos correios; 

contaram-me o manejo da causa muito muidamente, e muito longe desta 

província, à vista das testemunhas que agora existem nesta cidade; foi junto de 

Tamanduá que eu pela primeira vez soube cousas informes, cousas que ao 

depois me repetiram em diversos lugares! V. Ex. ressentiu-se do meu modo de 

falar e diz que tem dado e está dando providências profícuas para atalhar os 

abussos da administração; isso mesmo prova que com efeito existiram, e assim 

existem abusos maiores e menores, que se acham ora ocultos à penetração de V. 

Ex.  

 Duvido eu porventura o ter V. Ex. aplicado boas providências ao manejo da 

administração da Fazenda? Falei eu em V. Ex.? Apoentei pessoas, épocas ou 

lugares. Nada disso: agora é que aponto e omito outras, uma vez que se torna 

desnecessário em razão das providências dadas por V. Ex. para a administração. 

Não avance V. Ex. nunca o epíteto da calúnia àquilo que eu digo, porque uma vez 

que V. Ex. sabe que existiram e ainda existem grandes ou pequenos abusos nas 

repartições da Fazenda, e uma vez que esses mesmos e idênticos homens que 

abusam ou foram prevaricadores ainda agora servem com V. Ex. deverei dizer 

que se não continuam nas suas criminosas prevaricações é por que V. Ex. tem a 

isto obstado no todo ou em parte. 

 Ora, V. Ex. veio para esta província há um ano. Eu ignoro as providências 

que V. Ex. tem dado; vejo esses prevaricadores antigos nas repartições da 

fazenda; não me fio neles. Pedirei muitas vezes que os vigiem de perto, porque 

os que  aqueles que por muitos anos gastaram o alheio em orgias e bacanais; 

aqueles que muitos anos não cumpriram o seu dever estão sempre aptos e 

habilitados para renovar os seus ensaios que ficaram suspensos pela atividade, 

zelo e patriotismo de V. Ex.  



 

 Se V. Ex. está persuadido de que eles poderão ser bons, eu estou 

convencido de que sempre hão de ser maus. Eu não indico a V. Ex. pessoa 

alguma; meta cada uma a mão em sua consciência e diga se as minhas palavras 

se dirigem à sua pessoa. V. Ex. não introduziu abusos na administração, achou-

os introduzidos; quer ou tem querido deita-los abaixo; talvez o consiga com 

imensa dificuldade, mas não é com depoimentos de oficiais da fazenda que V. Ex. 

os há de coibir. V. Ex. conhece que muitos foram prevaricadores, que estiveram 

presos por furtos que cometerão; que estão pagando pelos seus ordenados os 

dinheiros que roubarão. São, porventura, estes oficiais capazes de falar com 

franqueza contra os próprios abusos que eles e os seus colegas cometeram? 

 Como há de um oficial da Contadoria apontar o abuso da escrituração, se 

ele mesmo, em lugar de escrever, está passeando pelas salas da Casa da 

Fazenda, e talvez pela rua a gastar a maior parte do tempo a aparar penas, 

ociosos, ou em queixar-se da falta de pagamento de seus empregados.  

 Ainda mais: para os empregados responderem livremente não devera 

achar-se presente no Conselho o meritíssimo procurador da Fazenda e ainda 

mesmo V. Ex. que pelo alto respeito e por serem membros principais da Junta 

poderão ( caso por mim negado) ser suspeito de fazer um ou com outro indivíduo 

em que deve cair uma justa censura ou queixa de qualquer oficial. 

 Pensa V. Ex. que não obstante as recomendações de V. Ex., e a fazer 

responsáveis os empregados que estão respondendo aos 21 artigos propostos, 

hão eles declarar o que souberem? Um ou dous talvez diga alguma coisa contra 

igual número de individuos de que não gostam; os mais calam-se por não 

saberem responder, ou por terem sido prevaricadore, ou por não quererem 

sucumbir com suas desgraçadas famílias debaixo do peso de suas declarações. 

O silêncio por vezes equivale à maior loquacidade, e os abusos só podem ser 

francamente declarados a magistrado imparcial e extranho [sic] a província, que 

ouça com toda a prudência as exposições dos empregados, que ouça as suas 

intrigas, que observe o ódio que agita uns contra os outros, que veja os fins a que 

eles se propõe, e do que meio deste entulho de depoimentos, de invectivas, de 

absurdos, de calúnias e de verdades, e tire o suco útil ao Estado e deixe de fazer 

as fezes para se ensondarem àqueles que com espírito de egoísta e sem nenhum 



 

zelo do serviço apresentam um palavreado mais próprio para iludir do que para 

desenganar.  

 Pensa V. Ex. que não conheço as pessoas que ora ocupam os empregos 

da Fazenda em toda esta província? Conheço-as muito bem, uns são honrados e 

ignorantes; outros instruídos e dissimulados; uns à ciência ajuntam virtude a toda 

prova; outros são hipócrita de ofício, que mangam  em todos os tempos e sabem 

com as suas manhas ganhar barlaventos, livrando-se sempre dos rochedos 

ocultos e descobertos. 

 Não me ponha V. Ex. tão simples como pareço; eu servi 19 anos na Costa 

d'África, e é quanto basta para não me enganar com os homens de bem e com os 

velhacos; tenho estudado Lavater e Gall. Conheço as fisionomias pelas linhas e 

configurações do crânio; poucas vezes erro nos juízos que faço.  

 O segundo apontamento não merece análise por ser uma simples 

recomendação. 

 O 3º alguma coisa tem consigo; si os gêneros se comprassem em hasta 

pública ou com vista de economia, não aconteceria talvez tornar-se o feijão 

comprado parra a expedição de Cuiabá a 1.200 réis o alqueire, havendo este 

legume a 900 réis, como me disse o juíz de fora atual; bem sei que os Estado não 

perde no que ficou, porque os oficiais da Fazenda estão comprando a 1.200 réis. 

O mesmo que digo a respeito do feijão, tem ou pode ter lugar em outras cousas 

no presente e no futuro. 

 Direi só uma palavra a respeito dos oficiais. Soube de alguém no arraial de 

Trairas que os ofícios de feijão de tabeleião e escrivão dos órfãos estavam postos 

no balanço? Nínguém, senão quando apareceu o celebérrimo Florentino Brás dos 

Reis provido em ambos eles. 

 Devo declarar em obséquio da verdade que o provido apresentou os mais 
seguros fiadores, e que, durante o tempo em que estive em Trairas, comportou-
se exemplarmente. Os dous oficiais que ocupavam os ofícios queixaram-se e 
parece que tinha alguma razão, visto acharem-se em exercício ativo e serem 
moradores daquele lugares. O que me proponho no 4 apontamento é uma 
medida de preucação para o presente e para o futuro  a bem de não conhecer a 
mesma desgraça que está a recair sobre os fiadores de João Luís Brandão e 
outros, que se achariam livres de tão graves incômodos si se houvesse 
praticado que eu indiquei no apontamento.  

 V. Ex. não ignora que a Fazenda pública tem perdido enormíssima somas 

por falta de hipotecas; e inúmeros homens da província ficaram arruinadados por 



 

motivo de fiança. Eu já disse a V. Ex. no meu ofício número 66 que as medidas 

que proponho  como úteis para Goiás, talvez sejam absurdo em outros lugare; eu 

digo o que ententdo e o que parece conforme aos interesses dos habitantes da 

província. 

 O 5º apontamento é simples recomendação para o futuro, pois eu seis que 

V. Ex. tem dado providências a respeito do ponto; mas sobre os trabalhadores da 

contadoria estou todos os dias ouvindo  os empregados nessa repartição, que o 

expediente se acha muito atrasado por falta das contas do Norte, a que deverão 

acrescentar pela ociosidade e preguiça dos mesmos empregados V. Ex. conhece 

a verdade.  

 O 6º apontamento é também recomendação; si assim se praticasse, não se 

teria perdido inumeráveis dívidas insignificantes, que pela sua multiplicidade 

montariam grande soma.  

 O 7º apontamento é recomendação. Para V. Ex. conhecer a falta de zelo, 

mande indagar quanto renderam os dízimos da administrações, e calcule se sria 

possível que o povo da cidade e arraial se alimentasse com o décuplo do valor 

dos mantimentos manifestados. Eu tomo a lembra-se de acontecimentos de S. 

Félix, de que dei parte a  Ex. 

 O 8º apontamento é projeto de economia; pelo que diz  respeito aos 

bilhetes do quinto, lembro-me que Sua Majestade Imperial não pode levar a bem 

que os seus fiéis súditos fiquem lesados em três quartos ou quatro quintos do 

valor, porque lhe são entregues os bilhetes. Conheço a utilidade da medida no 

tempo da emissão deles, e as circunstâncias mudaram aquele que propugnaria 

pela converção dos bilhetes, ao par da moeda corrente,  retiraram antes de ver o 

último resultado de seu plano.  

 O 9º apontamento é uma medida econômica; talvez seja um absurdos, mas 

eu digo o que entendo.  

 O 10º apontamento vai a par do 9 em toda a extensão dos períodos 

escritos.  

 O 11º apontamento merece nota: confundir os soldados de cavalaria de 

linha do antigo tempo com aqueles que servem, é por em paralelo um juiz 

ordinário... com o Exmo. regedor das injustiças do Rio de Janeiro. O soldado de 

cavalaria do tempo antigo sempre pertencia às mais distintas famílias da província 



 

e fazia provas de nobreza e capacidade; ele vencia 300 réis diários; quando 

conduzia o dinheiro tinha de ajuda o dobro desta soma; forneciam-lhe bestas de 

bagagem e era acompanhado por pedestres, que serviam como  escravos. As 

comissões que eles ganhavam pela condução e entrega do ouro, que lhes 

confiavam os particulares, montavam a grandes somas. Nos arraiais eram 

acompanhados à igreja pelos habitantes mais distintos; os vigários recebiam-nos 

à porta do templo; davam-lhe assentos ornados; em conclusão, faziam uma figura 

muito maior do que eu represento no dia de hoje. 

 Vejamos o soldado de cavalaria que hoje serve: tem 100 réis de soldo, uma 

etapa e um fardamento, que raras vezes lhe pagam por falta de meios da 

Fazenda Pública. Acabaram as ajudas de custo, desaparecem as comissões por 

ter desaparecido o ouro; em conclusão, o soldado desta província é um completo 

miserável. Digam-me V. Ex. se tais homens sabem ler e escreve, ou lendo e 

escrevendo mal são capazes de servir como agentes da Fazenda Pública? Para 

estarem às ordens dos agentes creio que poderão prestar, mas para agentes e 

administradores, nunca; ao menos seriam para isso por mim nomeados, quando 

me pertencesse a administração das rendas nacionais. V. Ex. chegou ainda 

ontem, não tem havido dinheiro e por isso não tem havido grandes prevaricações. 

Alguns soldados são exceção da regra, mas não foram soldados de cavalaria, um 

ou dous irmão dos atual tesoureiro, que segundo tenho ouvido dizer ficaram 

alcançados em 40.000 cruzados? Eu não o afianço, digo o que me tem contado. 

Não é soldado de cavalaria um José Joaquim Marques a quem ainda hoje se está 

descontando parte do soldo para pagamento dos seus acidentais enganos na 

agência da Fazenda? Não se acham debaixo de seqüestro os bens do cabo de 

esquadra João Marques? Não foi Sua Majestade servido perdoar ao ajudante 

Gregorio dos Santos Silva outros enganos que ele teve? O número dos 

alcançados ainda é mais extenso.  

 Diz V. Ex. que os soldados recolhem mais que os paisanos; não duvido, 

porque nessa província no tempo em que em que havia ouro, sempre ou quase 

sempre eram os soldados foram encarregados  da arrecadação das rendas 

nacionais. Falo em protegidos porque os soldados eram alistados entre as 

melhores pessoas da terra, e estes sempre tinham proteção. Quem foi mais 

protegido e mais tirano do que Antônio Francisco de Alexandria? 



 

 O 12º apontamento é uma recomendação. Se V. Ex. visse os livros das 

contas dos Registros conheceria a necessidade da medida proposta.  

 Os 13º, 14º, 15º, 16º, 17º e 18º são meras recomendações. 

 O 19º está bem qualificado pelo acontecimento de S. Félix, e  por outros 

havidos em diversos lugares. 

 O apontamento 20º é notável por ter merecido a acre censura de V. Ex. 

que não gosta de hipérboles ou metáforas. Se . Ex. tivesse passado na canoa do 

rio Tocantins e na do Manuel Alves, si tivesse passado o rio Preto no mesmo 

veículo em que eu atravessei, V. Ex. conheceria que não há hipérbole; diga o Ex. 

deputado do Conselho, o padre Gonzaga, qual foi a canoa em que atravessou o 

rio Preto? Essa mesma canoa foi a que me transportou para a margem direita do 

rio por ocasião da maior cheia; verdade é que tal canoa do rio Preto não  pertence 

ao Estado, mas eu desejaria que um rio tão caudaloso e infestado de monstros 

aquáticos, houvesse ao menos uma canoa pertencente ao público. 

 Não pense V. Ex que eu censuro a V. Ex por não  ter mandado construir 

barcos nos portos públicos; para isso falta dinheiro; só me propus lembrar a V. Ex. 

que ao tempo da vinda do Exmo. Manuel Inácio de Inácio de Sampaio para esta 

província não havia barcas no Corumbá, mas que ele obrigou o donatário a 

construir uma muito boa, em que eu passei. A construção das barcas é  com 

efeito mais dispendiosa do que das simples canoas; os interesses, porém, que 

deixam as barcas são muito mais crescidos, porque com existência do transporte 

seguro, ninguém se arriscará a aos vaus e as pinguelas. O recentíssimo naufrágio 

de Joaquim de bastos, que no dia 5 de agosto último perdeu 48 ½ alqueires de 

sal nos rios das Velhas por culpa dos remadores de barco, mostra que não é 

ociosa a minha recomendação. No itinerário do coronel Beresford, que V. Ex. fez, 

encontram-se caixas conduzidas por canoas nos rios da Palma e Corrente. O rio 

das Almas, junto a Cavalcanti foi atravessado em gamelas de lavar no inverno de 

1823. Eu estava aquartelado no arraial.. Os 21º, 22º, 23º e 24º apontamentos são 

de economia política. Os direitos de que trata o 21º entender-se-ão das 

passagens dos rios, visto que os gêneros manufaturados não pagam direito de 

saída. 

 Os 25º, 26º, 26º,25º, e 28º apontamentos também não necessitam 

explicação. 



 

 Eis aqui, Exmo. Senhor, o meu o que eu proponho a dizer a V. Ex. perante 

o Exmo. Conselho da Administração. Já declarei por muitas vezes e torno a 

repetir com toda a franqueza que eu não aponto no meu ofício número 66 

pessoas, épocas nem lugares; escrevi por ser a isso convidado; não fiz reflexão 

alguma sobre a pessoa de V. Ex.; sei que V. Ex. tem dado muitas providências 

profícuas, mas, não obstante elas, eu nunca reputei como ociosas lembranças 

iguais e inteiramente semelhante àquelas que V. Ex. V. Ex. já tem aplicado; 

quanto mais que não posso saber, por não me competir, a totalidade das medidas 

tomadas por V. Ex.. Eu digo o que em parece útil; si V. Ex. já praticou aquilo que 

eu aponto, lisonjeio-me  de haver às minhas idéias casado com as de V. Ex., e si 

com efeito eu disse alguma cousa de novo e que seja aproveitável, muito folgo 

em não perder meu tempo escrevendo um papel, que não foi de todo malogrado. 

Resta-me somente dizer um pouco sobre a prevaricação praticada contra mim e 

outros na folha do pagamento que nos fizeram; um engano em um dia é 

considerado como tal; no segundo admite alguma desculpa; no terceiro 

advertência severa; no quarto tomarão caracter de outro negócio. 

 O tenente coronel Freire foi lesado em dez mil réis no seu soldo. O mesmo 

tenente coronel recebeu de menos 29$000 o soldo da tropa; eu achei de menos 

19$200; em um saco de cento e tantos mil réis que adiantei à expedição de 

Cuiabá, encontrou o comandante da tropa da mesma província seis mil e tantos 

réis de menos, como eu no instante mandei dizer ao Ilmo. Deputado do Exmo. 

Conselho, o senhor padre Marques, procurador da fazenda; e em outro saco 

achei diversas faltas. V. Ex. mesmo me fez a honra de me dizer que em S. Isidoro 

que em seu pagamento lhe faltarão 16$000, que logo lhe foram restituídos; 

portanto são muitas faltas. 

 Eu estou convencido de não haver o atual almoxarife interino tirado 

proveito do meu e de outros dinheiros; a culpa viria de pessoas diferentes, mas 

veio da pagadoria, em que encontrassem indivíduos que não sejam muito dignos 

de confiança dos empregados.  

 Deus guarde a V. Ex.  

 Quartel General, 8 de outubro de 1825. 

 Raimundo José da Cunha Matos" 



 

Anexo 3 

 

Tenho a honra de apresentar a V. Ex para subir ao Augusto Conhecimento de Sua 

Majestade Imperial as extraordinarias, a interessantes correspondencias que estes 

últimos dias passarão entre mim e os Exmo. Presidente do Conselho 

Administrativo da província sobre objetos alheios ao serviço militar." 

No dia 27 do mes proximo passado recebi do Ex. Presidente da Província O officio 

numero 37 que forma o Documento número 1. Neste Offício  sou eu convidado 

pelo Exmo. Presidente em consequencia da deliberação do Conselho a emitir 

minha opinião sobre os negocios de que trata a Portaria expedida ao Exmo 

presidente pela Secretaria do Estado dos Negócios do Imperio em data de 15 de 

junho ultimo exigindo informaçoens sobre os abuzos da Administração da 

Fazenda. [ilegível] de meios de fazer face as despesas de novos estabelecimentos 

que Sua Majestade Imperial se propoem criar [ilegível] numero 1. Por Sua 

Majestade verá que fui convidado a emitir minha opinião na qualidade de 

Comandante da Tropa em Chefe da Força Armada desta Província como na [de] 

deputado eleito [dos?] Povo della para a Assembleia Legislativa Geral do Império.  

Bem conheci eu a vista do Officio que do Exmo Presidente que por dois modos 

passou a letra da Portaria Imperial. 1) Chamando a hum individuo cujas funçoens 

so tem lugar dentro do Recinto  da Assembleia. 2) que a mesma Imperial Portaria 

aponta  as pessoas que o Exmo. Presidente deveria ouvir ou convocar mas como 

eu dezejo que a tempo nenhum se diga que me poupo do serviço, e que não 

pretendo contribuir com minhas fracas luses para  a prosperidade de Goiáz;  

lembrando-me iqualmente de haver o Exmo. Presidente  da Bahia chamado a 

Conselho o deputado José Lino Coutinho, Deputado Eleito por aquella Provincia, 

na ocasião do assassinato do Governador das Armas Felsiberto Gomes Caldeira, 

não duvidei um instante em [ilegível]  aos desejos  do Exmo. Presidente e 

Conselho Administrativo e para isso mesmo escrevi o Offício numero 66 que forma 

o  documento numero 2 onde mostrei com maior candura, imparcialidade, zelo e 

desinteresse tudo quanto me pareceu proprio das Benignas Intençoens de Sua 

Majestade Imperial 

Facil he supor que no meu papel não devera apresentar virtudes, mas sim os 

abusos da administração: virtudes não carecem de emendas ou reformas, os 



 

abuzos porem exigem reformas  e emendas que obstem o prejuizo da Fazenda 

Nacional. Falei com franqueza, e com hum patriotico desejo de melhorar a sorte 

desta desgraçada provincia de Goyaz, as minhas opinioens e os meus discursos 

não agradarão ao Exmo. Presidente da Provincia, que sendo também da Junta da 

fazenda levou eu dizer que a Junta, e as suas Repartições subalternas deverão 

ser reformadas para  restaurar o crédito  que eles tinham feito perder alguns 

Empregados pelas suas Prevaricaçoens criminozas. O Exmo Presidente chamou o 

Conselho; e formulando  hum extrato de muitos paragrafos do meu Offício pela 

maneira pela maneira que bem lhe pareceu, fes aviso a todos os Officiais da Junta 

da fazenda, Contadoria, Almoxarifado, Pagadoria e Fundição para comparecerem 

perante elle, e Conselho, e logo lhes informou que respondessem aos artigos 

extractados: os officiais assim surpreendidos não sabiam o que deverião dizer, 

para que se descobrissem prevaricaçoens ou abuzos, condenavam-se  por serem 

elles mesmos [que] os havião cometidos: aquelles que pdiam dizer alguam cousa 

não se atreverão por se acharem a vista do Exmo. Presidente, e do  Procurador da 

Fazenda [padre Marques], membros do Conselho Administrativo, que talvez se 

propusessem tomar a sua conta a defeza de alguns acusados: com effeito nesse 

dia apenas responderão duas ou tres pessoas, e huma delllas ( o Contador da 

Fazenda) com tanta simplicidade, que a tudo subscrevia com as palavras: 

conformo-me – palavras que ao mesmo Exmo. Presidente parecerão ridiculas, 

absurdas, filha de huma crassa estupidez, ou de ignorância simulada. 

No mesmo instante em que forão chamados os Officiais a presença do Conselho, 

fui disso avisado assim de haver entendido o mesmo Exmo. Presidente 

declarações vagas contra mim. Esta notícia obrigou-me a escrever ao Exmo. 

Presidente O Officio do numero 3 em que lhe pedi licença para hir ao Conselho 

dar Explicações ao meu Officio 66 (o documento numero 2) o Exmo Presidente, e 

Conselho  denegarão-me esta liberdade pelo Officio do Documento numero 5, 

instando sobre minha ida ao Conselho para sustentar tudo quanto havia dito(...) 

em que nos mais positivos e energicos termos lhe declaro, assim como declaro 

perante o Exmo. Presidente da Província, que he hum dos mais honrados  

homens do Universo, que [ele] não introduziu abusos na Administração da 

Fazenda, mas que tem procurado com todas as suas forças extingui-los: digo-lhe 

mais que a sua desgraça he muito grande por se ver obrigado a servir com alguns 



 

homens que puzerão a Administração da Fazenda nas maiores torturas, e 

embaraços, com alguns homens prevaricadores, sem honra, zelo, nem interesse 

pelo bem do serviço publico: que estes mesmos homens que com elle servem  são 

os que tem desacreditado a administração [porque] elles mesmos são os que 

illudem, encobrem erros, e promovem a desgraça fatal a que se acha reduzida a 

Provincia de Goiás. Que alguns officiais da Fazenda não merecem conceito fica 

demonstrado pela conclusão do meu offício numero 74, que forma o Documento 

numero 9, e ainda melhor mostra o Documento numero 13, [com] este Documento 

pode V. Ex. conhecer o caracter de certos empregados no manejo das Rendas 

Nacionais. Eu não apontei ao Exmo. Presidente, e Conselho tudo quanto há de 

reformar, mostrei-lhe uma pequena parte dos negocios que desacreditam os 

Officiais da Fazenda: eu me envergonho por conhecer que os abuzos vem de 

época muito remotas e que as do dia de hoje  são consequencias, Repetiçoens 

[sic] dos tempos passados (...) 

Além desses papeis existem na secretaria do governo civil, e na junta da 

fazenda, tambem se acha na secretaria do governo das armas exuberantes 

provas do abandono, desleixo, e relaxção dos administradores da fazenda pública 

de muitos julgados da provincia, os descuidos da junta, e os poucos desvelos dos 

officiais da contadoria: eu posso mostrar o quanto lho digo, e não me lancerei a 

dar uma so palavra cujas provas não estejão ao meu alcance: os abuzos todos 

conhecem: o exmo. Presidente da provincia não os introduziu; e a meu ver he elle 

a única pessoa que os ignorão, quem há de hir patentear ao exmo. Presidente da 

província fatos vergonhosos por pessoas com que elle serve, ou a quem  mostra 

grande amizade. 

 
 


