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Resumo 

Busca-se compreender a dinâmica geopolítica da “Inconfidência Mineira” a partir da 
mobilização de vassalos-rebeldes integrados na organização militar da Capitania de 
Minas Gerais e seu possível emprego tático tendo em vista os aspectos espaciais e 
específicos em termos de composição, treinamento e efetivo de cada tipo de corpo 
militar. As fontes primárias serão levantadas junto ao Inventário dos manuscritos 
avulsos relativos a Minas Gerais existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, 
organizado por Caio César Boschi (PUC Minas), e dos Autos da Devassa da 
Inconfidência Mineira. A pesquisa é de caráter exploratório, sendo os resultados da 
primeira etapa de projeto em andamento em co-autoria com Carlos Magno Guimarães 
(UFMG). Dessa forma, lançam-se dados para caracterização inicial dos corpos 
militares e suas possibilidades de emprego. 

Palavras-chave: Inconfidência Mineira. Conjuração Mineira. Organização Militar no 
século XVIII. História Militar.  

Summary 

We seek to understand the geopolitical dynamics of "Minas Conspiracy" from the 
mobilization of integrated vassal rebels in the military organization of Minas Gerais 
Captaincy and their possible tactical employment in view of the space and specific 
aspects in terms of composition, training and effective of each type of military body. 
The primary sources will be raised by the inventory of loose manuscripts relating to 
existing Minas Gerais in the Overseas Historical Archive, organized by Gaius Caesar 
Boschi (PUC Minas), and Autos Wanton of Minas Conspiracy. The research is 
exploratory and the results of the first project stage in progress in co-authorship with 
Carlos Magno Guimarães (UFMG). Thus, they throw themselves data for initial 
characterization of the military bodies and their employment opportunities. 

Keywords: Inconfidência Mineira. Minas Conspiracy. Military Organization in the 
eighteenth century. Military History. 

1 Doutor em História pela UFMG (2004), com estágio de doutoramento na Universidade de 
Lisboa (CAPES). Realizou pós-doutorado em História Social da Cultura (UFMG), pós-
doutorado em Direito Penal e Garantias Constitucionais (UNLaM) e Pós doutorado em 
Psicologia (UJFK). Professor de Antropologia e Psicologia Aplicada ao Direito no Curso de 
Direito e Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. Minas Gerais.  
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Parte-se do pressuposto de que a Coroa portuguesa 

instrumentalizou a estrutura militar como ferramenta de administração do 

Império Ultramarino Português nas quatro partes do mundo2. Experiências do 

processo de expansão e colonização na África e Ásia foram reapropriadas e 

adequadas à realidade da América portuguesa, por meio de um processo de 

negociação e de acomodações, especialmente durante século XVII em virtude 

das minas de ouro e diamantes. 

A estrutura administrativa se baseava na lógica militar em termos de 

relações de dominação e hierarquização da sociedade. O vice-rei era o 

capitão-general-de-mar-e-terra, o governador da capitania era o capitão-

general e a ele estavam subordinados os capitães-mores das ordenanças, 

chefes diretos dos capitães-de-distritos; os coronéis, comandantes dos corpos 

auxiliares de cavalaria e de infantaria, os mestres-de-campo das tropas 

irregulares, ou “paisanos armados”; e, os coronéis dos regimentos regulares. 

Se junta a essa estrutura militar os corpos de homens “pretos” e pardos 

libertos, os pedestres e os homens-do-mato3. 

Nas Minas setecentista os cargos militares eram cobiçados por 

todos os vassalos de El Rei de Portugal, fossem eles rebeldes ou não4. A 

complexa organização militar era formada por escravos, libertos, negros, 

mestiços, brancos; comerciantes, agricultores, artistas; plebeus e nobres. A 

patente militar afidalgava, marcava lugares sociais e possibilitava mobilidades e 

construção de redes clientelares e de apadrinhamento. 

 

                                                           
2 O mito de fundação de Portugal é uma batalha contra os muçulmanos, a Batalha de Ourique. 
Portanto, Portugal nasce sobre a égide da cruz e da espada.  
3 Para a compreensão da organização militar nas Minas setecentista ver: COTTA, Francis 
Albert. Matrizes do Sistema Policial Brasileiro e COTTA, Francis Albert. Negros e Mestiços nas 

Milícias da América Portuguesa.  
4 Carla Maria Junho Anastasia (1998) cunhou o paradoxal termo “Vassalos Rebeldes”. Em sua 
análise, a historiadora advoga a inexistência de um projeto colonial apriorístico e mostra um 
processo resultante de diálogos e concessões. Para ela a colonização foi marcada por 
acomodações entre interesses locais e metropolitanos. Aponta para a imprevisibilidade social e 
destaca a manutenção das formas acomodativas por meio de acordos e da autonomia de 
setores da população, especialmente com os potentados. Portanto, o poder foi negociado e o 
governador se apresentava como um mediador (ANASTASIA, 1998). 
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A preocupação da Coroa portuguesa com o controle territorial das 

minas de ouro se mostra em 1719 com a vinda de duas companhias dos 

Dragões Del Rey5. Logo no ano seguinte foi criada a Capitania de Minas6. Um 

dos mais importantes cartógrafos militares nas Minas foi o Cabo-de-Esquadra 

dos Dragões José Joaquim da Rocha, que elaborou em 1778 os mapas das 

comarcas da Capitania7. A arte cartográfica estava disponível por meio de 

tratados que poderiam ser acessados de forma reservada e controlada por 

militares com tais incumbências8 No enlace entre as atividades do cartógrafo-

militar e o cotidiano dos “paisanos armados” integrantes das companhias de 

ordenanças, destaca a historiadora Maria Eliza Linhares Borges (2002, p. 112): 

“o conhecimento que tinham do território não só viabilizava as atividades 

corriqueiras da vida militar, como também facilitava a locomoção do cartógrafo 

em áreas por ele desconhecidas”. 

Os Dragões permaneceram em atuação até 1775, ano da criação do 

Regimento de Cavalaria de Minas9. Esse nasce sob a racionalização 

administrativa do despotismo esclarecido do Marquês de Pombal e da égide 

prussiana do Conde de Lippe. Entre seus integrantes estava o Alferes Joaquim 

José da Silva Xavier (o Tiradentes). O Alferes desenvolveu contatos com o 

cartógrafo-militar José Joaquim da Rocha, que caiu em desgraça por ser 

suspeito de colaborar com Tiradentes na Conjuração Mineira. O conhecimento 

do território possuía uma dimensão tática e estratégica.  

5 NOMEAÇÃO de oficiais para as duas companhias de cavalos na Minas. Lisboa Ocidental. 
13/1/1719. Conselho Ultramarino. Vol.25, fls. 142-145v. Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro.  
6 ALVARÁ de 2/12/1720. Separa as capitanias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
PBA. Cód. 642, fl. 61-61v. Biblioteca Nacional de Lisboa. 
7 MAPA da capitania de Minas Gerais com a divisa de suas comarcas. 1778. Arquivo Histórico 
do Exército no Rio de Janeiro (AHE). 06.01.1151. MAPA da comarca de Vila Rica. 1778. AHE 
05.05.1111. MAPA da comarca do Serro Frio. 1778. AHE. 05.05.1114. MAPA da comarca do 
Rio das Mortes. 1778. AHE. 05.05.1115. 
8 Como se depreende a leitura dos manuais publicados em Lisboa a partir de 1720 por Manuel 
de Azeredo Fortes.
9 INSTRUÇÕES dadas para dom Antônio de Noronha, para se regular a tropa paga de Minas, e 
auxiliares, e sobre outros objetos. Salvaterra de Magos, 24/1/1775. PBA. 643, fl. 125-131. 
Biblioteca Nacional de Lisboa.  
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Quando da eclosão da conjuração que ficou conhecida por 

Inconfidência Mineira (1789) diversos de seus integrantes, identificados 

formalmente ou indiretamente mencionados, possuíam patentes militares dos 

diversos tipos de corpos militares existentes na Capitania de Minas Gerais.  

Buscando compreender se o Movimento possuía uma dinâmica 

geográfica estratégica em que os vassalos-rebeldes-militares teriam um papel 

tático para a consecução dos objetivos dos conjurados, a presente pesquisa 

busca, em diálogo como o historiador Carlos Magno Guimarães (UFMG), 

localizar geograficamente os militares envolvidos, suas potencialidades e 

limites em termos de mobilização de homens e de suprimentos, bem como do 

controle de passagens, caminhos e trilhas. Nesse projeto subversivo teria papel 

fundamental a instrumentalização, pelos conjurados, da organização militar 

existente. 

O Regimento de Cavalaria de Minas era a única tropa regular e paga 

pela Coroa portuguesa. Ele possuía um quartel situado em Cachoeira do 

Campo e seu contingente estava divido em comandâncias no território mineiro. 

Seus soldados recebiam armamento, treinamento regular, alimentação, 

cavalos, fardamentos e soldos. Nos seus quadros estava o mais conhecido 

militar conjurado: o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, O Tiradentes, Ele era 

Oficial da 6ª Companhia. Durante sua carreira esteve no Rio de Janeiro em 

missões, comandou o Caminho do Sertão e recebeu diversas incumbênciaa 

como o comando do Caminho Novo. A historiadora Carla Anastasia (2005, p. 

93) o define como “homem metódico e dotado de lógica excepcional”. Não há

duvida de sua mobilidade territorial e dos diversos contatos que possuía em

virtude das missões enquanto militar e das viagens realizadas antes de entrar

para a cavalaria10.

Outros militares do Regimento de Cavalaria de Minas também 

estiveram envolvidos com a Conjuração Mineira, entre eles, o seu comandante, 

Tenente Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, além do Capitão 

10 Aos 20 anos de idade Joaquim José iniciou suas atividades de “Comissário-comercial”, por 
conta própria, fazendo viagens entre as vilas de São João Del Rei, São José, o Rio de Janeiro 
e o Norte de Minas. Realizava, com sua pequena tropa de bestas de cargas, a compra e venda 
de mercadorias. 
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Antonio José de Araujo, Tenente Agostinho Lobo Leite Pereira e Porta 

Estandarte Francisco Xavier Machado (esses formalmente citados nos Autos 

da Devassa). Por esse motivo o Regimento de Cavalaria foi colocado sob 

suspeita e para as Minas foram enviados os regimentos portugueses que 

estavam estacionados no Rio de Janeiro, em virtude das guerras de fronteira 

com a América espanhola11.  

De acordo com os Autos da Devassa da Inconfidência Mineira o 

Capitão Maximiano de Oliveira Leite, da 2ª Companhia do Regimento de 

Cavalaria de Minas, participara do complô na noite de 26/12/1788, e se achava 

designado para o comando do destacamento do Caminho do Rio, que 

efetivamente assumiu em março de 1789. As duas principais vias de acesso à 

Capitania de Minas (Bahia e Rio de Janeiro) estavam, cobertas por 

comandantes vinculados a sedição projetada12.  

Não havia o que recear da vizinha Capitania de Goiás e tampouco da 

Capitania de São Paulo, pois as únicas vias de acesso passavam por 

companhia cujo Regimento de Cavalaria Auxiliar tinha por Coronel 

Inácio José de Alvarenga, e por Baepedi, cujo comandante de 

ordenanças era cunhado do vigário Carlos Correia de Toledo. Este 

velho paulista, Antônio José Mota, teria concentrado no Arraial da 

Laje, em 24-05-1789, mais de cem cavaleiros, a cujo encontro seguia 

o Padre Toledo quando foi preso (AUTOS DA DEVASSA, Vol.1, p.

145).

Outros militares participaram ou foram citados nos Autos da 

Devassa da Inconfidência Mineira, entre eles: Coronel Francisco Antonio de 

Oliveira Lopes, Sargento-mor Antonio da Fonseca Pestana, Capitão João Dias 

da Mota e Capitão Domingos Barbosa Ribeiro, todos do Regimento de 

Cavalaria Auxiliar de São José Del Rei. O Tenente coronel Francisco Joaquim, 

pertencia ao Regimento de Cavalaria Auxiliar de São João Del Rei. A Cavalaria 

Auxiliar ou Milícia era uma tropa de segunda linha, que poderia ser mobilizada 

11 No Arquivo Histórico co Museu da Inconfidência existem duas devassas que mostram a 
presença de soldados dos regimentos portugueses estacionados em Minas Gerais que se 
encontravam presos na cadeia de Vila Rica. DEVASSA sobre a fuga de soldados presos na 
cadeia de Vila Rica. Códice nº448, auto 9450, 1º Ofício, 1793. Arquivo Histórico do Museu da 
Inconfidência. Ouro Preto. MG. DEVASSA sobre o arrombamento e fuga de presos da cadeia 
de Vila Rica. Códice n.º 448, auto 9436, 1º Ofício, 1799/80. Arquivo Histórico do Museu da 
Inconfidência. Ouro Preto. MG. 
12 O Capitão Antônio José da Mota estava locado no Regimento de Cavalaria Auxiliar de 
Baependi e o Tenente coronel Francisco Manuel da Silva Melo, no Regimento de Artilharia do 
Rio de Janeiro.
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para a defesa do Rio de Janeiro ou Sul da América Portuguesa, em virtude dos 

embates com espanhóis. Os regimentos auxiliares poderiam ser de Cavalaria 

ou de Infantaria. A Cavalaria era uma “arma” destinada aos vassalos mais 

abastados e tidos como brancos. Já a Infantaria poderia ser composta por 

homens com poder aquisitivo menor. Os corpos auxiliares não recebiam soldo, 

fardamento, alimento ou armas da Coroa portuguesa. Deveriam ser armados e 

equipados pelos seus comandantes ou pelos próprios integrantes. 

À época da Devassa da Inconfidência Mineira o comandante do 

Regimento de Cavalaria Auxiliar de Minas Novas, região atual do Vale do 

Jequitinhonha, era o Tenente Coronel Domingos de Abreu Vieira. Sua trajetória 

foi marcada pela mobilidade territorial, mudança de corpos militares e ascensão 

na carreira. Em 1763, era o Capitão da Ordenança de Pé do distrito de Água 

Limpa13. Em 1770 era Capitão do Regimento de Cavalaria Auxiliar da Comarca 

do Serro Frio14. A ordenança é uma tropa de terceira linha. Ela pode ser “de 

Pé” (semelhante à Infantaria) e de “Cavalo” (semelhante à Cavalaria). 

Geralmente é utilizada localmente para a manutenção da ordem, em missões 

como enfrentamento aos quilombos, aos índios tidos como bravos, 

saqueadores das estradas e criminosos. De forma semelhante aos corpos 

auxiliares, as ordenanças não recebem soldo, armamento ou alimentos. Seus 

treinamentos são deficitários e, quando ocorrem, são de responsabilidade de 

um sargento-mor. Sua estrutura hierárquica é mais simples, se comparada aos 

corpos auxiliares ou regulares, o maior posto é de capitão-de-distrito.  

O Sargento-mor Antonio José Coelho, pertencia à Ordenança de 

Cachoeira do Campo, Comarca de Vila Rica. Nessa localidade estava situado o 

quartel do Regimento de Cavalaria de Minas. A função primeira do sargento-

mor é ministrar treinamento aos corpos militares: regulares, auxiliares e 

ordenanças. Ele não recebia soldo por seus serviços. Em 1786, o Sargento-

mor Antonio José solicitou autorização para deslocar-se para Lisboa15. Além da 

atividade militar ele desempenhava o ofício de tesoureiro da Casa de Fundição 

                                                           
13 Requerimento solicitando a mercê de o confirmar no exercício do referido posto. AHU. Con. 
Ultra- Brasil/MG-cx 82, doc: 48. 
14 Requerimento solicitando a Dom José-I, a mercê de o confirmar no exercício do referido 
cargo. AHU. Con. Ultra- Brasil/MG-cx 99, doc: 22. 
15 AHU. Conselho Ultramarino. Brasil/MG-cx 144, doc. 1. 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 152



de Vila Rica16. Em 1800 o Sargento-mor solicitou, em atenção aos seus 40 

anos de serviços prestados sem soldo, que lhe fosse concedido a mercê do 

Hábito da Ordem de Cristo, tendo recebido o parecer favorável do Visconde de 

Barbacena, Luis Antonio Furtado de Mendonça17.  

Em termos de localização, o Capitão Joaquim de Lima e Melo, do 

Regimento de Cavalaria Auxiliar de Vila Rica estava próximo ao quartel do 

Regimento de Cavalaria de Minas.  

O Coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto à época da Conjuração 

era o comandante do Regimento de Cavalaria Auxiliar da Campanha do Rio 

Verde. Além de militar, por volta de 1775 desempenhou o ofício de ouvidor da 

Comarca do Rio das Mortes18. 

Em 1789 o Alferes Antonio Gomes de Oliveira Meireles aparece nos 

Autos da Devassa. Em 1797, como Sargento-mor de auxiliares na Comarca do 

Serro do Serro Frio, pretendia ser Capitão-mor do Termo de Nossa Senhora do 

Bom Sucesso de Minas Novas de Araçuai, para tal recebeu parecer do 

Governador de Minas Gerais, Bernardo José de Lorena, que foi enviado a Dom 

Rodrigo de Sousa Coutinho, Secretário de Estado dos Domínios Ultramarinos. 

O capitão-mor é o chefe supremo de um conjunto de ordenanças, e a seu 

comando estão vários capitães-de-distrito19. 

Também aparecem nos Autos da Devassa o Capitão de Ordenança 

Antonio de Oliveira Pinto. Tenente de Auxiliares Antonio Ribeiro de Avelar. 

Tenente Fernando José Ribeiro. Tenente coronel Francisco Antonio Rebelo.  

Os delatores da Conjuração também eram militares: Mestre de 

Campo Inácio Correia Pamplona, Tenente Coronel de auxiliares de Parcatu, 

Basílio de Britto Malheiro do Lago e o Coronel Joaquim Silvério dos Reis, do 

Regimento de Cavalaria Auxiliar de Campos Gerais. 

16 AHU. Conselho Ultramarino. Brasil/MG-cx 146, doc. 23 
17 AHU. Conselho Ultramarino. Brasil/MG-cx 157, doc. 51. 
18 AHU. Conselho Ultramarino. Brasil/MG-cx 108, doc. 28. Decreto de Dom José I. Concedendo 
o lugar de ouvidor do Rio das Mortes ao bacharel Inácio José de Alvarenga Peixoto. Salvaterra
de Magos.11.03.1775. AHU Conselho Ultramarino. Brasil/MG-cx 108, doc.15.

19 AHU. Conselho Ultramarino. Brasil/MG-cx 143. AHU. Conselho Ultramarino. Brasil/MG. doc. 
50, cx 146. AHU. Conselho Ultramarino. Brasil/MG. doc. 25, e cx 149, doc. 23. 
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Segundo Carlos Magno Guimarães é necessário entender a 

perspectiva geopolítica dos envolvidos na Conjuração, suas mobilidades, seus 

lugares sociais, suas redes clientelares. A localização geográfica dos 

regimentos auxiliares, ordenanças e demais corpos militares que estavam a 

comando dos militares conjurados é extremamente importante para entender a 

perspectiva estratégica e tática do Movimento. 

A primeira caracterização foi realizada tendo em vista a identificação 

da localização dos vassalos militares, bem como de seus corpos militares. As 

fontes mostram uma mobilidade desses homens em termos territoriais e de 

ascensão na hierarquia militar. O conhecimento do território por parte dos 

conjurados é um fator tático que viabilizaria o fechamento das Minas 

impossibilitando a chegada de tropas leais à Coroa portuguesa. A dinâmica de 

abastecimento interno é outro fator em termos de sucesso dos conjurados.  

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 154



Referências 

ANASTASIA, Carla Maria Junho. Vassalos Rebeldes. Violência coletiva nas 
Minas na primeira metade do século XVIII. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.  

______. A geografia do crime. Violência nas Minas Setecentistas. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2005.  

AVILA, Cristina et al. Cartografia e Inconfidência: considerações sobre a obra 
de José Joaquim da Rocha. Análise & Conjuntura – Inconfidência Mineira e 
Revolução Francesa – Bicentenário: 1789-1989. Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, v. 4, n.2 e 3, mai/dez 1989.  

AUTOS da devassa da Inconfidência Mineira. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1978. 10 volumes. 

BORGES, Maria Eliza Linhares. A hermenêutica Cartográfica em uma 
sociedade miscigenada. In: PAIVA, Eduardo França; ANASTASIA, Carla. O 
trabalho mestiço. Maneiras de pensar e formas de viver. Séculos XVI a XIX. 
São Paulo: Annablume: PPGH/UFMG, 2002, p. 105-122.  

BOSCHI, Caio César (Coord). Inventário dos manuscritos avulsos relativos a 
Minas Gerais existentes no Arquivo Histórico Ultramarino. Índices de Júnia 
Ferreira Furtado. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos 
Históricos e Culturais, 1998. 3 volumes. 

COTTA, Francis Albert. Negros e mestiços nas milícias da América 
Portuguesa. Belo Horizonte: Crisálida, 2010.  

______. Matrizes do Sistema Policial Brasileiro. Belo Horizonte: Crisálida, 
2012.  

FORTES, Manuel de Azeredo. Representação feita a Sua Majestade (...) sobre 
a forma e direção que devem ter os engenheiros para melhor servirem ao dito 
senhor neste reino e suas conquistas. Lisboa: Mathias Pereira da Silva, 1720. 

FORTES, Manuel de Azeredo. Tratado do modo mais fácil e exato de fazer as 
cartas geográficas, assim de terra como de mar e tirar as plantas das praças e 
edifícios com instrumentos e sem instrumentos... Lisboa: Oficina Pascoal da 
Silva, 1722. 

FORTES, Manuel de Azeredo. O engenheiro português, dividido em dois 
tratados. Tomo I, que compreende a geometria prática sobre papel e sobre o 
terreno; uso dos instrumentos mais necessários aos engenheiros, o modo de 
desenhar e dar aguadas nas plantas militares, e no apendice de trigonometria 
retilínea; Tomo II, que compreende a fortificação regular e irregular, o ataque, a 
defesa das praças e no apêndice o uso das armas de guerra, 2 vols. Lisboa: 
Manuel Fernandes da Costa, 1728-1729. 

ROCHA, José Joaquim. Geografia Histórica da Capitania de Minas Gerais. 
Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e 
Culturais, 1995.  

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 155




