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o longo do século XVIII, Minas Gerais
foi palco de inúmeras revoltas,
desencadeadas pelos mais variados mo-
tivos. Os motins ocorridos na Capitania
eclodiram, via de regra, contra os abusos
de poder das autoridades metropolitanas,
contra o exacerbado fiscalismo, contra
contratadores e atravessadores, entre ou-
tras tantas motivações.

A sedição de 1736, da qual trata-
remos neste artigo, insere-se no padrão geral dos motins
mineiros coloniais. O que a distingue dos demais movimen-
tos é o alto grau de violência e a determinação de seus
participantes, além do fato de ter ocorrido em uma região -
o Sertão do São Francisco, no noroeste de Minas Gerais -
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fora do circuito minerador e com um tipo de ocupação mui-
to peculiar.

A região noroeste de Minas, que denominamos de
Sertão do São Francisco, compreendia os arraiais de São
Romão, Manga, Brejo do Salgado (hoje, Januária), Capela
das Almas, Japoré (hoje Nhandutiba) e Barra do Rio das
Velhas (hoje Guaicuí), entre outros núcleos urbanos meno-
res. Essa área apresentava uma grande fluidez administrati-
va e uma organização sócio-econômica bem diferenciada
daquela da região mineradora.

Somente após a instalação do Arcebispado da Bahia
foram criadas freguesias no Sertão, nas quais era cobrado
o imposto, meio civil, meio eclesiástico, do dízimo. A carta
régia de 20 de janeiro de 1699 representou o primeiro es-
forço para introduzir alguma ordem no Sertão. Foram cria-
dos juízes, à semelhança dos juízes de vintena, e designados
o capitão-mor e cabos de milícia para sustentarem as deci-
sões judiciais.

O Sertão do São Francisco estava, na terceira déca-
da do século XVIII, sob a jurisdição da Comarca do Rio
das Velhas. Embora distante de Sabará, a sua inclusão nes-
sa Comarca se explicava pela indefinição dos limites
territoriais de cada jurisdição. Segundo Joaquim Ribeiro
Costa (1970, p. 80):

"Na criação das primeiras vilas limitavam-se os
respectivos atos oficiais à declaração pela qual eram os
antigos arraiais elevados àquela categoria como sedes de
município, mas não faziam referência ao território da res-
pectiva jurisdição. A sua delimitação verificava-se na
medida em que se estendia, na prática, a ação das autori-
dades até onde não entrassem em conflito com a autorida-
de vizinha. É o que teria ocorrido na fixação dos limites
entre Vila do Carmo e Vila Rica e entre estas e a Vila Real
de Sabará. Esta última, limitando-se ao sul com aquelas
duas, não teria naturalmente outros limites a observar pelo
simples fato de que outras vilas não haviam sido criadas.
Assim, tanto ao norte como a oeste e a leste, sua jurisdi-
ção se estenderia até onde chegassem, por aqueles lados,
os limites da capitania. Foi, ao que parece, o que ficou
positivado com a criação das três primeiras comarcas,
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uma das quais, com sede na Vila Real, teve ajustada a sua
divisa com as de Vila Rica, tocando a esta aparte do sul e
àquela a do norte. Desta forma, a jurisdição da vila de
Sabará foi muitíssimo maior que as das outras duas reu-
nidas".

A região, submetida administrativamente à Comarca
do Rio das Velhas, ligava-se, porém, no que se referia à
jurisdição eclesiástica, aos Bispados de Olinda e da Bahia,
em razão da criação tardia do Bispado de Mariana. Amar-
gem direita do São Francisco submetia-se à Vigaria Geral,
com sede em Minas Novas, e a margem esquerda ligava-se
ao Vigário da Vara, que regia a área pernambucana.

A resistência à tentativa da Metrópole de organizar a
área não foi pequena. O Sertão continuou um país ( ... )
habitado de régulos que não conheciam outra lei que a da
força"

Essa região, historicamente isenta do quinto do ouro
e na qual predominava o poder privado dos potentados, foi
palco de violenta revolta em 1736, motivada pelo estabele-
cimento da taxa de capitação.

O ESTABELECIMENTO DA TAXA DE
CAPITAÇÃO

A dependência cada vez maior de Portugal com rela-
ção à arrecadação do imposto sobre o ouro levou ao estabe-
lecimento da taxa de capitação a partir de 1735. A nova
forma de cobrança apoiou-se em regimento com 41 capítu-
los, os quais dispunham sobre o processo de arrecadação, o
alcance do poder dos intendentes e as medidas punitivas a
serem aplicadas contra os sonegadores. Pelo novo sistema,
homens livres, oficiais de qualquer ofício e escravos fica-
vam obrigados ao pagamento de 4 3/4 oitavas de ouro per
capita; as vendas eram taxadas proporcionalmente aos seus
cabedais. Em cada distrito, haveria um intendente, subor-
dinado ao Governador, ao qual seriam submetidos os ofici-
ais da Intendência - tesoureiro, fiscal, escrivão e meirinho -
e todos os moradores do distrito, O Governador encarrega-
va-se de distribuir aos intendentes os bilhetes da matrícula
da capitação, a qual seria realizada nos primeiros dias dos
meses de janeiro e julho. Da matrícula deviam constar o

'Todas as citações
colocadas entre as-
pas e em itálico fo-
ram retiradas da cor-
respondência oficial
da Capitania e estão
contidas nos códices
54 55, 56, 61, 63 e
66 da Seção Coloni-
al do Arquivo Públi-
co Mineiro.
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nome e a pátria dos escravos, seus respectivos proprietários
e suas residências. Em agosto de 1735, foram estabelecidas
as Intendências nas comarcas de Minas.

A taxa de capitação logo tomou-se altamente impo-
pular. Incidia de forma mais contundente sobre os pobres
que sobre os ricos, já que os escravos pagavam sempre a
mesma quantia, independentemente dos resultados da ex-
tração do ouro. Igualmente os proprietários de estabeleci-
mentos deficitários arcavam com os mesmos ônus daqueles
que retiravam grandes lucros dos seus estabelecimentos. Os
lavradores, por sua vez, sofriam dupla taxação, pois paga-
vamos dízimos sobre sua produção e a capitação referente
a seus escravos.

A cobrança da capitação no Sertão do São Francis-
co apoiou-se em disposições especiais em razão das singu-
laridades regionais, que, certamente, trariam dificuldades à
execução do regimento na sua íntegra.

Pela portaria de 19 de fevereiro de 1736, foi designa-
do para a cobrança da taxa no Sertão André Moreira de
Carvalho, que seria escoltado por um cabo de esquadra e
uma partida de Dragões. Martinho de Mendonça de Pina e
de Proença, Governador interino da Capitania, deixou ao
arbítrio do comissário as providências que se fizessem ne-
cessárias, desde que ele persuadisse os moradores do Ser-
tão da justiça do sistema. André Moreira teria de fazê-los
reconhecer o supremo poder da Coroa, personificado nos
agentes metropolitanos, e alertá-los de que, ao contrário dos
povos das minas, sobrecarregados de tributos, eles sempre
haviam sido poupados do pagamento de impostos, além de
estarem isentos dos serviços de guerra.

Apesar das precauções de Martinho de Mendonça e
das disposições especiais para a cobrança da capitação no
noroeste mineiro, os sertanistas não aceitaram a presença
do comissário André Moreira de Carvalho. A autonomia
dos poderosos do Sertão ficaria seriamente comprometida
com a presença das novas autoridades instituídas para a
cobrança do imposto. A resistência da gente miúda a pagar
a taxa recém-estabelecida e as ameaças ao poder político
dos potentados do Sertão foram responsáveis pela eclosão
e generalização dos motins.
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OS MOTINS
O primeiro motim eclodiu em março de 1736, no

arraial de Capela das Almas, contra o juiz de Papagaio,
responsável por tirar devassas de alguns tumultos que havi-
am ocorrido em Barra do Rio das Velhas. Os amotinados,
após violências contra o juiz, ficaram à esperada tropa de
Dragões, para enfrentá-la, atitude que, de acordo com o
Governador interino Martinho de Mendonça, indicava "má-
quina maior fomentada por cabeça grande". O segundo
movimento iniciou-se em princípios de maio, no sítio de
Montes Claros, junto ao Rio Verde, contra o comissário da
capitação, André Moreira. Esses tumultos, liderados por
André Gonçalves Figueira, foram mais generalizados e mais
violentos que o de Barra do Rio das Velhas.

Martinho de Mendonça deduziu, pelas informações
do comissário, que ambos os movimentos "se encaminha-
vam do mesmo fim" e portanto era "crivei que tivessem os
mesmos incitadores". Em carta a Francisco da Cunha Lobo,
Desembargador Intendente, o Governador ordenava-lhe ti-
rar devassas das assuadas e informava que, no caso da
eclosão de novos motins, lhe seria delegado "poder econô-
mico e militar". Lembrava-lhe Martinho de Mendonça que,
nas revoltas, "nunca [era] antecipada a prisão, nem vaga-
rosa a soltura". Recomendava ao Desembargador prender
os líderes da sedição porque "nos delitos da multidão ( ... )
a piedade que se usa com muitos se deve ressarcir com o
rigor e severidade com que se deve tratar os poucos que
são cabeças". Ordenava-lhe ainda o Governador infundir
nos líderes da sedição "o temor e o respeito às leis do
soberano".

O Governador determinou que três potentados mi-
neiros assistissem a João Soares Tavares, Intendente de
Sabará, nas devassas que este deveria tirar dos motins "com
grande miudeza". Informou, contudo, Martinho de Men-
donça que tinha grandes suspeitas de um deles, Faustino
Rebelo, ser cúmplice dos rebeldes, uma vez que sempre se
colocara contra a cobrança dos quintos e fora motor dos
levantes de Catas Altas, ocorridos em 1719, juntamente com
Manoel Rodrigues Soares, primo e sócio de Manuel Nunes
Vianna. Manoel Rodrigues Soares espalhara por toda par-
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te. no Sertão, espias e comissários, que o informavam dos
movimentos dos ministros e das tropas, permitindo otrânsi-
to mais livre dos revoltosos.

Com a inquietação generalizada no noroeste da Ca-
pitania. Martinho de Mendonça ordenou à tropa de Dra-
gões que escoltasse o comissário da capitação e se colocasse
à disposição do Desembargador até a chegada de oficial
maior.

No início dejulho de 1736, o Desembargador Cunha
Lobo informava ao Governador estar extremamente apre-
ensivo com as notícias que lhe dera o comissário André
Moreira. Ao Desembargador parecia que não haviam ces-
sado os motins "daqueles insolentes", os quais persistiam
"no absurdo de repugnarem ( ... ) a capitação". Se as notíci-
as não estivessem refletindo o "tenor pânico" do comissá-
rio, que andava muito desvalido, "nunca [eram] para
desprezar", no entender de Cunha Lobo. Este se dispunha
a examinar de perto a "hidra" que se apresentava e os mei-
os de destruí-Ia. Nesse mesmo dia, voltou o Desembargador
a escrever ao Governador, informando-lhe, a essa altura,
que os amotinados, com medo dos destacamentos de cava-
laria, haviam finalmente resolvido pagar o novo imposto.

Diante das notícias contraditórias, o Governador in-
terino aguardava o desenrolar dos acontecimentos, manten-
do, porém, o rigor das devassas e enviando José de Morais
a Cachoeira do Campo, sob pretexto de comprar cavalos,
para obter informações sobre o estado da região do São
Francisco com os sertanistas que lá estivessem negociando
gado. Sobretudo, insistia o Governador com seus ministros
na necessidade da cobrança do novo imposto, pouco lhe
importando que a capitação necessitasse de "termos mais
violentos no sertão, sendo tão suavemente aceita e executa-
da nas minas".

O comissário André Moreira estava convicto de que
o "levante fora disposto por gente vil e de pouca suposi-
ção". Já o Desembargador Cunha Lobo reputou por
"inverossímel esta asserção, porque de ordinário sempre as
sublevações têm cabeças superiores e poderosas". Acredi-
tava ele que a rebelião era fomentada e "influída nos humil-
des" pelos principais moradores do Sertão, em especial
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Domingos do Prado Oliveira, proprietário de 500 arcos e de
muitos escravos. Para o comissário André Moreira, os
motins do Sertão eram resultado da indisposição do povo
miúdo com o estabelecimento do novo imposto. Para Cu-
nha Lobo, entretanto, os motins haviam eclodido em razão
da prepotência e da autonomia dos potentados do noroeste
da Capitania, os quais se negavam sistematicamente a reco-
nhecer a autoridade da Metrópole.

Martinho de Mendonça, por sua vez, ainda indife-
rente às opiniões sobre os motins, permanecia insatisfeito
com o andamento da capitação não só no Sertão, mas
também no Tejuco. O desembargador do Serro Frio, Rafael
Pires Pardinho, estava velho demais e nunca fora um "grande
capitante". A Francisco da Cunha Lobo não agradava que a
capitação fosse feita fora dos registros; além do mais se
considerava intendente perpétuo. Ambos criticavam dura-
mente o ministro português Alexandre de Gusmão, que ha-
via idealizado o novo sistema, e dificultavam o bom
andamento da arrecadação. Parecia a Martinho de Men-
donça que os desembargadores "tudo [faziam] às avessas".

Mais descontentes, porém, estavam os moradores do
sertão. Em 6 de julho de 1736, os amotinados, vindos das
beiras do São Francisco, "de baixo e de cima", entraram no
arraial de São Romão. Engrossavam o tumulto "mais de
500 arcos e flechas", totalizando cerca de 900 homens, uns
a pé, outros a cavalo.

Os rebeldes exigiam que o governador "aliviasse" a
capitação, sem o que voltariam a São Romão ao cabo de 33
dias e dali partiriam, todos armados, para as minas. Afirma-
vam que a causa do tumulto era "a sublevação que se fazia
aos moradores [dos] sertões; fora das contagens e terras
minerais se impunha capitação aos seus escravos". A injus-
tiça do sistema estava em tributar escravos que serviam nas
fazendas de gado vacum e cavalar, que já pagavam conta-
gens e dízimos. Os amotinados acrescentavam que, caso
houvesse "alguém que com algum negro [plantasse] alguma
lavoura", só o fazia para sua subsistência, uma vez que as
terras eram estéreis e sujeitas ao gentio bravo; não era jus-
to, portanto, que os moradores do Sertão fossem tributa-
dos.
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O requerimento dos rebeldes foi apresentado ao Juiz
de São Romão, que o "deferiu, aceitando-o como juiz",
para evitar que fossem às Minas. Em seguida, foi enviado
ao Governador, e o Juiz alertou Martinho de Mendonça de
que, caso os amotinados chegassem até as minas, disso po-
deria "resultar a Coroa e repúblicas".

Esse motim foi controlado por Domingos Alves
Ferreira, que, forçado a acompanhar os revoltosos em Bre-
jo do Acari, conseguiu, com alguns capatazes, espalhá-los
em São Romão, aos gritos de "Viva D. João, o Quinto, e
morram os traidores e régulos à Coroa". A fidelidade ao
Rei, expressa nas vozes populares, aparece em várias ou-
tras circunstâncias. O soberano, figura mítica e incorpórea,
foi, quase sempre, preservado. As autoridades metro-
politanas, responsáveis pelo controle da população colonial,
essas sim eram responsabilizadas por perverterem as justas
ordens emanadas do Rei. Assim é que, no mais das vezes,
os amotinados saíam às mas aos gritos de "Viva El Rei,
Viva o Povo e Morra o Governador". Em alguns
enfrentamentos, é possível detectar um repúdio generaliza-
do à Coroa e às ordens que dela emanavam através do
sintético "Viva o Povo, senão morra".

A essa altura, porém, o Governador interino já for-
mara opinião sobre os motins do Sertão. Em primeiro lugar,
"não tinha por verdadeiras" as informações que lhe eram
prestadas pelo Desembargador Intendente Francisco da
Cunha Lobo e pelo mestre-de-campo João Ferreira Tavares.

Francisco da Cunha Lobo havia escrito a Martinho
de Mendonça que resolvera, juntamente com o mestre-de-
campo, seguir para Brejo do Salgado e Barra do Jequitaí
para se oporem aos "bárbaros rebeldes e tratá-los como
inimigos". Dispostos os dois ministros a tirar devassa da
investida dos amotinados em São Romão, nada consegui-
ram. Seguiram para Capela das Almas e Barra do Rio das
Velhas, mas os moradores fugiram em canoas e se
embrenharam nas caatingas do Tabuleiro. O Desembargador
informou a Martinho de Mendonça que havia três dias esta-
va na Barra e só conseguira seis testemunhas. Afirmava
estar certo de que os poderosos comandavam o povo, mas
nada conseguia provar contra eles.
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Cunha Lobo solicitou ao Governador que enviasse
mais partidas de Dragões e mais capitães-do-mato, pois, só
assim, poderia enfrentar os graves tumultos que eclodiam,
intermitentemente, no Sertão. Além de pedir reforços, o
Desembargador avisou o Governador das dificuldades que
teriam autoridades para permanecer na região, devido à che-
gada da estação das águas com "sezões e malignidades
Descrente das razões de Cunha Lobo e do mestre-de-cam-
po, Martinho de Mendonça os acusou de inventarem qui-
meras por estarem, na verdade, com medo de contrair as
doenças do sertão.

Tampouco acreditava Martinho de Mendonça no co-
missário da capitação André Moreira, que a "cada hora
[sonhava] novo exército de levantados ". O Governador
dizia-se seguro de que "o tempo [mostraria] as quimeras
que se [contavam] sobre os motins do sertão ", nascidas da
imaginação de "gente mal intencionada que [vivia] desde
a barra até São Romão

Contudo, a posição de Martinho de Mendonça reve-
lava-se contraditória. Se, por um lado, não acreditava na
existência dos graves tumultos no noroeste de Minas, por
outro, insistia na insolência das reivindicações dos rebeldes,
consideradas inegociáveis. Em carta de 1° de agosto de 1736
para Antônio Tinoco Barcelos, afirmava que, "se os rebel-
des fossem fiéis vassalos, seriam atendidos com justiça
Porém, "ajuntamento de povo, armas e gritos", como es-
tava acontecendo no Sertão, não eram, para ele, "meios de
alcançarfavor".

Por outro lado, o Governador afirmava ter convic-
ção de que o corpo de rebeldes era composto por gente
miúda, porque escravos só os tinham Manoel Rodrigues
Soares, Luis de Siqueira e Domingos do Prado, e esses
negros e índios não eram suficientes para sustentar os mo-
tins. Martinho de Mendonça, duvidando da força dos tu-
multos, escreveu com ironia a Gomes Freire de Andrade
que o capitão da tropa de amotinados, responsável pela pri-
meira investida em São Romão, parecia-lhe o Rei do Rio
das Mortes. Ao fazer tal comparação, referia-se ao Rei Ne-
gro da revolta escrava de 1719, ocorrida na Comarca do
Rio das Mortes, que fracassara e fora controlada por D.
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Pedro de Almeida, Conde de Assumar. Gomes Freire de
Andrade, contudo, em resposta à carta do Governador in-
terino, aconselhava-o a não "desprezar antes de dar a co-
nhecer quanto um ajuntamento de pés-rapados, mulatos e
mamelucos (...) não [faria] demorar a cobrança da
capitação

O Governador justificava a sublevação dessa gente
miúda como resultado do odioso pagamento da capitação
pelos "mulatos, filhos de homens livres, que [eram] mui-
tose muito pobres ". Embora desconsiderasse a forçados
motins, ridicularizasse a qualidade dos homens do Sertão e
não estivesse disposto a negociar. Martinho de Mendonça,
para atender a gente miúda, ordenou a André Moreira "que
praticasse [na cobrança do imposto] toda a moderação

Ainda, segundo o Governador, as outras duas razões
que haviam gerado os motins eram derivadas da má quali-
dade dos povos do Sertão e não permitiam "supor maior
máquina ". Referiam-se ao controle que a capitação passa-
ria a exercer na região sobre "a liberdade de se servir com
escravos induzidos e furtados aos passageiros" e ao co-
nhecimento que passaria a ter o intendente dos diversos
delitos cometidos no Sertão. Outra razão era de ordem eco-
nômica. Informava Martinho de Mendonça ao ex-Governa-
dor das Minas, Conde de Galvêas, que o distrito do Sertão
lucrava todos os anos mais de um milhão, "no aumento dos
gados que nele se [engordavam]". Passavam de vinte mil
as reses que ali nasciam, "governando-se as fazendas com
pouquíssimos escravos". O produto dos gados do Piauí e
das demais regiões do Sertão e muitos carregamentos dos
portos do país passavam "por quintar às mãos dos mais
poderosos, e a falta de ilícito lucro [foi] que [fez ao Ser-
tão] odiosa a capitação ", impossibilitando os principais de
se "servirem com escravos que ali se [refugiavam] e que
[roubavam] aos passageiros". A única razão à qual
Martinho de Mendonça não se referiu explicitamente foi a
autonomia dos potentados do Sertão, com a recusa siste-
mática desses principais em aceitar outro pólo de poder,
conseqüência inevitável do avanço da ordem pública no
noroeste de Minas.

Nos dias anteriores ao encerramento do prazo dos
33 dias, apresentado pelos amotinados em 6 de julho no
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arraial de São Romão, o mestre-de-campo João Ferreira
Tavares escreveu ao Governador informando-lhe estar de
posse de notícias fidedignas de "ter saído o povo amotina-
do do arraial de Januário Cardoso há muitos dias". Dei-
xaram Brejo do Salgado uns poucos "ladrões peralvilhos"
que seguiram para Carinhanha, onde se juntaram com ou-
tros, e todos subiram ao arraial de Januário Cardoso, unin-
do-se à tropa de Domingos do Prado. Todos juntos, rio
acima, em canoas, voltaram ao Brejo do Salgado para
arregimentar mais pessoas, o que fizeram ameaçando quei-
mar-lhes os engenhos, e dirigiram-se para São Romão. Em
12 de agosto, um pardo, morador duas léguas abaixo do
arraial, recebera mensagem dos levantados para que "tives-
se gado junto no curral " , pois os rebeldes lá chegariam
dentro de dois dias.

Francisco da Cunha Lobo e João Ferreira Tavares já
haviam informado a Martinho de Mendonça, em 7 de agos-
to, que Domingos do Prado e todos os seus negros subiam
armados para São Romão, com o intento de passarem às
minas no dia da cobrança da capitação. No caminho, os
rebeldes insultaram os comboieiros, roubando-lhes fazen-
das, cavalos e negros e ameaçando os que não aceitavam
acompanhá-los. Cunha Lobo recebera informações de que
os moradores estavam dispostos a seguir os amotinados, no
que não acreditava "porque as rebeliões não [costuma-
vam] sair de seu próprio país". Afirmava o Desembargador
que a revolta estava "cada vez mais obstinada nas vizi-
nhanças do Prado, Carinhanha e Brejo do Salgado, que
[eram] as extremidades mais longínquas do governo

Já o tabelião de Papagaio, João Bezerra da Silva,
comunicou a Gomes Freire de Andrade que os moradores
de Pitangui clamavam pela presença dos revoltosos na Vila,
os quais, a essa altura, eram quase 3.000 homens a amea-
çar o Governador, intendentes e ministros e "por forma
nenhuma [convinha] que este malvado povo [chegasse]
às abas das minas ". De acordo com João Bezerra da Silva,
para controlar o Sertão e "sossegar [os] malditos", deve-
ria ser implantado um projeto muito diferente das minas,
porque ali eram os "frades e muitos clérigos (...) a pedra
do escândalo, pois [haviam sido] eles [que] moveram as
águas para esta grande enxurrada".
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O tabelião estava referindo-se principalmente ao Pa-
dre Antônio Mendes Santiago, acusado de liderar o primei-
ro motim de São Romão. Opacire foi acusado de ser cúmplice
de João da Cunha de Vasconcelos, que liderara violentos
motins ocorridos em 1735 e 1736 nos Tocantins, Capitania
de Goiás, e que se refugiara no Sertão do São Francisco.

Martinho de Mendonça enviou João Ferreira com o
destacamento para as vizinhanças das Macaúbas, buscando
impedir que os sublevados entrassem em Sabará, uma vez
que havia sido informado de um "segundo levante em São
Romão com poder formidável". Apesar disso, o Governa-
dor continuava a não considerar a aludida força do motim.
Entretanto, por não poder desconsiderar a notícia que lhe
dava um oficial e confirmava um ministro, enviou para o
Sertão uma tropa de Dragões.

Apesar de descrente do poder dos levantados, o Go-
vernador ordenou a Sebastião Mendes de Carvalho, recém
nomeado Provedor e Intendente dos Goiases, que prendes-
se suspeitos do motim de Capela das Almas e, em São
Romão, principal origem das inquietações, averiguasse o
comportamento do sargento-mor Antônio Tinoco Barcelos
e o informasse também sobre a fidelidade do escrivão que
redigira o requerimento dos amotinados.

Alheios às devassas ordenadas pelo Governador, os
amotinados continuavam a sua marcha, liderados por Pedro
Cardoso, investido no cargo de Procurador do Povo. Este
era filho de D. Maria da Cruz, moça da família da Torre,
educada pelas carmelitas e figura lendária no Sertão, consi-
derada nas devassas como peça fundamental da sedição de
1736, e sobrinho de Domingos do Prado Oliveira. Pedro
Cardoso possuía extensa fazenda de gado, além de se ocu-
par do comércio de sal, ferragens e gêneros da Bahia. Era
considerado um dos principais potentados do noroeste de
Minas e possuidor de uma fortuna incalculável.

Os amotinados constituíram também General-das-
Armas, Marechal-de-Campo, Juiz do Povo e Secretário de
Governo, postos preenchidos pelos capatazes dos contin-
gentes locais, que, segundo as autoridades portuguesas,
nada mais eram que "delinquentes que além da rebelião
cometeram homicídios, forçamento de mulheres, incêndi-
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os e roubos que chamavam confiscos, publicando bandos
com pena de morte ". O Secretário do Governo foi Francis-
co de Souza e Meio, que havia sido secretário de Manoel
Nunes Viana, "no seu intruso das Minas".

No seu caminho para São Romão, os rebeldes assal-
taram viajantes, roubaram e saquearam casas, forçaram
mulheres casadas e solteiras, cometeram muitas outras inso-
lências e, depois, partiram para a sede da Comarca do Rio
das Velhas. A pretexto do chamado dos moradores das mi-
nas, pretendiam conquistar Sabará e ampliar os tumultos,
até a ocupação de Vila Rica. Para tanto, a tropa rebelde
contava com a ajuda que lhe seria dada em Jequitaí por
fazendeiros poderosos da região,em especial Manoel
Rodrigues Soares, José de Queirós, Luís de Siqueira e Dr.
Miguel de Souza, filho e herdeiro de Manuel Nunes Viana.
As atrocidades cometidas na jornada resultaram na conde-
nação à morte do mestre-de-campo dos amotinados pelas
suas próprias tropas e na recusa em acompanhá-los por parte
dos potentados de Jequitaí, em cuja união vinham confia-
dos. Vinte e quatro homens haviam sido enviados à Capela
das Almas e a Barra do Rio das Velhas para buscarem os
moradores desses arraiais e os levarem até Jequitaí. No en-
tanto, esses sertanistas recusaram-se a acompanhá-los "pela
falta dos principais".

A partir desse momento, os tumultos começaram a
involuir no sertão.

Arrefecidos os motins, o Intendente Sebastião Men-
des de Carvalho mandou, em novembro de 1736,0 tenente
Simão da Cunha Pereira com seus homens para a região do
Urucuia, onde prenderam mais de 60 pessoas, fizeram se-
qüestros de bens, matricularam escravos e, finalmente, co-
braram a capitação.

Em fins de novembro, Martinho de Mendonça reme-
teu para Vila Rica alguns poucos presos, acusados pela de-
vassa de terem cometido, além dos atos sediciosos,
"execráveis delitos", como mortes, incêndios e estupros.

Desde que os motins haviam sido controlados, em
fins de 1736, Martinho de Mendonça esperava "poder exe-
cutar na cabeça dos culpados o castigo, que por ora só se
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[podia] executar nas suas estátuas...... A maioria dos
revoltosos, porém, conseguiu embrenhar-se no Sertão e es-
capar da prisão. Segundo o Governador, a "vastidão do
país [situado] nos extremos da capitania [fazia] extrema-
mente dificultoso conseguir [as] prisões e, por mais pru-
dentes e consideradas que fossem as medidas, seria fortuna
grande prenderem-se os réus".

Em setembro de 1738, Gomes Freire de Andrade
enviou ao Brigadeiro José da Silva Paes quatorze presos
acusados nos motins do Sertão, os quais, acompanhados de
D. Maria da Cruz e de seu filho Pedro Cardoso, considera-
dos principais cabeças da sedição e das devassas, deveriam
ser remetidos para a Bahia à ordem do Vice-Rei. Os réus
eclesiásticos foram colocados à mercê dajustiça do Bispa-
do de Pernambuco.

O controle dos motins do Sertão não significou, po-
rém, o sossego do Governador Interino, Martinho de Men-
donça. Nos últimos meses de 1737, ele se inquietava com
rumores de uma sedição em Vila do Carmo, um possível
desdobramento dos motins do Sertão. Afirmava o Gover-
nador que "o método presente da cobrança da capitação

se tem feito odioso ao vulgo...... Ciente, àquela altura,
da gravidade da situação que enfrentara no Sertão, Martinho
de Mendonça estava convicto de que os motins de 1736
tinham correspondência nas Minas, "onde nunca [faltavam]
descontentes e casualidades que, diminuindo o respeito
do Governo, indiretamente [animavam] os mal-intencio-
nados ".

O Governador desconfiava que as vozes que se ou-
viam em Vila do Carmo eram provenientes da Comarca do
Rio das Velhas, sempre rebelde, e enviou para a sua sede o
tenente Simão da Cunha Pereira, com uma tropa de Dra-
gões, para evitar qualquer tipo de tumulto em Sabará. Pelas
devassas dos motins do Sertão, Martinho de Mendonça fora
informado que "os sublevados fiavam muito nos seus par-
ciais das Minas" e que os moradores de Sabará esperavam
ansiosos pelos levantados do São Francisco. As vozes de
"Viva o Povo" e "Morra Martinho de Mendonça" eram,
segundo o Governador, as mesmas "com que no sertão se
juntaram, roubando e queimando casas, tirando e fazendo
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juizes e oficiais, sentenciando à morte e executando as
sentenças". Embora os rumores do levantamento de Vila
do Carmo não se tenham confirmado, todo cuidado era pou-
co, porque "as vozes populares e sediciosas muitas vezes,
quando ainda no lugar de origem são ainda sussurro oculto,
nas panes mais distantes são já, sem fazer mistério, moti-
vos de conversação pública".

Além da preocupação com a possibilidade de eclosão
de motins na Comarca de Ouro Preto, o Governador conti-
nuava tendo dificuldades em controlar a região noroeste de
Minas Gerais. Contudo, apesar das suas especificidades, o
Sertão não podia se constituir em empecilho para a sujeição
dos povos

O Intendente dos Goiases, Sebastião Mendes de Car-
valho, responsável pela devassa da sedição de 1736, pro-
fundo conhecedor dos problemas do Sertão, sugeriu ao Rei
de Portugal que nomeasse para o Arraial de São Romão,
"para administrar justiça àqueles povos e se evitarem as
desordens", um juiz letrado, que poderia ainda servir de
Intendente da capitação naquele distrito.

A preocupação eminentemente política de tomar pre-
visível o comportamento dos habitantes do Sertão fica pa-
tente na afirmação de Martinho Mendonça: "O rendimento
anual da capitação do Sertão se deve regular entre cinqüen-
ta e sessenta mil cruzados, o dos dízimos se há de aumentar
consideravelmente pela facilidade da cobrança, mas estes
interesses, julgo pouco considerável a vista do que resultam
da obediência em que está um país que foi até agora habita-
do de régulos que não conheciam outra lei, que a da for-
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