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RESUMO O estudo aborda questões de identidade dos homens nas- 

cidos em terras coloniais, ou nelas residentes e há muito integrados. Na 

memorialística produzida na Capitania de Minas, na temporal idade par-

ticular da crise dos finais do Setecentismo, encontra-se um lugar privile-

giado para se examinarem questões relativas à busca da identidade 

desses homens e que, por essa via, suscitam questões que têm a ver 

com relações entre história e memória, mito e verdade, pátria/honra e 

nação.  

Palavras-chave Identidade dos homens coloniais. Pátria/honra, nação. 

História de Minas.  

Este estudo resulta de pesquisa elaborada para a realização de uma 

edição crítica (1995) da Geografia histórica da Capitania de Minas Ge- 

rais (1780), de José Joaquim da Rocha, edição em que se incluem notas 

de confronto textual com dois outros manuscritos do mesmo autor, vari-

antes do texto da Geografia - a Descrição geográfica, topográfica, his- 

tórica e política da Capitania de Minas Gerais (1783) e a Memória histó- 

rica da Capitania de Minas Gerais (1788)1, esta última incansavelmente  

1  ROCHA, José Joaquim da. Geografia histórica da Capitania de Minas Gerais. Descrição geográfica. topográ-  

fica, histórica e política da Capitania de Minas Gerais. Memória histórica da Capitania de Minas Gerais, 1995 

[Edição critica, Maria Efigênia Lage de Resende. p. 1- 67].  
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recopiada, como se vê pelas inúmeras reproduções existentes na Bibli-

oteca Nacional. A edição por mim, recentemente, preparada para a Co-

leção Mineiriana, da Fundação João Pinheiro-MG, traz encartada preciosa 

coleção de cartas corográficas da Capitania de Minas Gerais, do 

mesmo autor, provavelmente concluída em 1788.  

José Joaquim da Rocha, perito de selva, cartógrafo prático e memo-

rialista, veio de Portugal para o Brasil entre 1763 e 1768, aqui permane-

cendo até a sua morte, ocorrida em 1804. Sua obra cartográfica e de 

memorialística histórica - verdadeiro inventário e balanço da situação 

das Minas, na década de 80 do século XVIII- é indissociável.  

No percurso de realização dessa edição crítica, não me foi possível 

ignorar traços que demarcam a busca de uma identidade dos nascidos 

em terras coloniais, ou nelas residentes e, há muito, integrados. São eles 

o que denomino, no presente estudo, de homens coloniais. Neste texto, 

oriento minha análise para o exame na memorialística de J.J. da Rocha e 

em obras contemporâneas correlatas, de elementos que tratam da quês- 

tão da identidade desses homens coloniais e que, por essa via, susc- 

itam questões que têm a ver com relações entre história e memória, mito 

e verdade, pátria/honra e nação.  

A pergunta mais interessante sobre essas questões é a que diz res-

peito a quando, como e por que esses exercícios de genealogia da pá- 

tria e da nação se tornam indispensáveis. Estas surgem, sem dúvida, da 

indagação - "Quem somos?" É meu entendimento que essa questão 

está inscrita na memorialística mineira que, no último quartel do século 

XVIII, busca nos fundamentos históricos o entendimento, pelos contem-

porâneos, da situação de crise na área de mineração. Nessa temporali- 

dade particular de mudanças, transformações e crise nos principais se- 

tores da economia colonial, encontra-se, nessa memorialística, um lugar 

privilegiado para se examinarem questões relativas à busca de identida- 

de dos homens coloniais. O que pretendo demonstrar é o fato de que na 

memorialística histórica dos finais do Setecentos em Minas Gerais, a 

pátria, embora vista em correlação com a mãe-pátria, deixa de ser ape- 

nas o local de nascimento, para se tornar objeto de devoção e emoção 

semi-religiosa e, ainda, uma busca de individualização, de identidade e 

de reconhecimento da diferença.  

Foi a partir dos dados coletados para a confecção das suas cartas 

que, afirma Rocha na dedicatória da Geografia, surgiu "o desejo de con- 

cluir uma estória individual das Minas, com a notícia de seu descobri-

mento, estabelecimento, rendimento e despesa... " (1780). Não é difícil 

concluir que a memorialística e a cartografia do autor se enquadravam, 

ambas, no amplo referencial formado pelas operações de conhecimen- 

to, que produziam saberes estratégicos importantes na formação e con-

solidação do espaço colonial brasileiro. A importância de Rocha como 
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cartógrafo fica bem marcada quando se examina o papel da cartografia 

na formação do mundo moderno.  

Minas Gerais, no conjunto da obra do autor, aparece aos olhos dos 

estudiosos e interessados como um espaço organizado, com indicação 

de cidades, vilas, paróquias, capelas, fazendas, registros, guardas, pa-

trulhas de soldados, aldeias de gentios, estradas, comarcas, fronteiras 

internas, fronteiras externas, produção econômica, rendas reais, despe- 

sas, etc. A cartografia, enquanto representação prática do território, re- 

vela, de um só lance, todo um processo de conhecimento, domínio e 

produção do território mineiro, ocorrido dos últimos anos do século XVII 

aos finais da década de 70 do século XVIII. Numa outra leitura que per- 

mite - no nível simbólico -, Minas revela-se, também, como um espa- 

ço definido por símbolos do poder político, administrativo, militar e religi- 

oso, que foram sendo erigidos ao longo dessa mesma temporal idade.  

O manuscrito da Geografia, cujo objetivo era dar a conhecer o "ver-

dadeiro" estado da Capitania, foi dedicado ao Governador D. Rodrigo 

José Menezes, que assumiu o cargo em 1780. Balanço ou inventário da 

situação das Minas ao abrir-se a década de 80 do Setecentos, seu texto 

tem toda a configuração de uma memória de instrução ao governante.  

Longe de constituir(em) uma obra isolada, o(s) escrito(s) de José 

Joaquim da Rocha se insere(m) no conjunto de outras de natureza simi- 

lar, produzidas na Colônia, sob a pressão de sucessivos acontecimen- 

tos, internos e externos, que vão solapando o pacto colonial.  

Não é sem razão que, quando Rocha escrevia seu texto matriz, o da 

Geografia histórica da Capitania de Minas Gerais, provavelmente entre 

1778 e 1780, o Desembargador José João Teixeira Coelho, Intendente 

das minas, elaborava um manuscrito que parece ter levado já quase 

concluído para a Metrópole - o da Instrução para o governo da Capita- 

nia de Minas Gerais. Esses trabalhos têm como horizonte a mesma con-

juntura, buscam o fundamento histórico para explicar a situação das 

Minas, propõem-se a instrumentar o poder político em função da melhor 

gestão fiscal, administrativa, política e econômica das Minas. Um busca 

servir ao governante na Colônia; o outro, ao governante na Metrópole. 

São dois destinatários e dois discursos. No primeiro, o de Rocha - por-

tuguês entrosado nos meios militares, administrativos e intelectuais, co-

nhecedor dos problemas da terra -, a defesa dos interesses régios 

mescla-se ao comprometimento com as elites locais. No segundo, o de 

Teixeira Coelho - um funcionário zeloso e cioso do aperfeiçoamento da 

máquina burocrática do Estado -, o menosprezo às elites locais tem como 

pano de fundo os interesses da Coroa, reafirmados na idéia de 

"bem público", fato que, já na segunda metade do século XVIII, assina- 

lava, na Colônia, as transformações que a burocratização impunha ao 

Estado Patrimonial.  
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As duas memórias, a de Rocha e a de Teixeira Coelho, são, também 

- e esse fato é importante -, registros de um primeiro momento, no 

qual a decadência das rendas reais, na área das Minas, deixa de ser 

basicamente tratada como uma questão de contrabando e sonegação 

fiscal por parte dos mineradores. O que nelas está presente - às vezes, 

naturalmente, em posições divergentes; em outras, simplesmente, por 

questão de ênfase - é a idéia de que a crise é da mineração, da desca-

pitalização dos mineradores e dos processos de minerar. Começa a con-

cretizar-se a percepção do esgotamento, mesmo que, ainda, sob uma 

perspectiva de possibilidades de restauração dos antigos índices da 

produção. Essas memórias, de formas diferenciadas, captam os entre-

choques de interesses que opõem pessoas, grupos, categorias profissi-

onais e sociais e, também, de interesses "públicos" e privados, nesse 

processo de esgarçamento da sociedade colonial.  

Na crise geral da Colônia, a Coroa atua encomendando memórias, 

publicando-as e divulgando-as, fornecendo bolsas de estudos (DIAS, 

1968: 115-121), incentivando os bacharéis brasileiros a participar do gran-

de esforço de reatualização do valor econômico da Colônia brasileira. 

Entre os mineiros, bacharéis e memorialistas, citam-se, José Vieira Cou- 

to (Memória sobre a Capitania de Minas Gerais: seu território, clima e 

produções metálicas; sobre a necessidade de se restabelecer a minera- 

ção decadente no Brasil; sobre comércio e exportação dos metais e 

interesses régios (1801) e José Elói Ottoni (Memória sobre o estado atual 

da Capitania de Minas por [ ... ] estando em Lisboa no ano de 1798).  

Há, porém, uma distinção básica entre essas memórias destinadas 

a fomentar o progresso material da Colônia e as memórias de instrução 

aos governantes, estas portadoras de conhecimentos de natureza reser-

vada. Nelas, configura-se a questão dos saberes estratégicos ou sabe- 

res de dominação - problema inerente à formação dos Estados Moder- 

nos e, conseqüentemente, nem exclusivo, nem específico dos fins do 

século XVIII, no Brasil colonial. A proteção 'contra a divulgação de co-

nhecimentos estratégicos sobre o Brasil não era novidade. O confisco 

da obra de Antonil, Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e mi- 

nas, pela revelação das riquezas do Brasil e por conter um verdadeiro 

guia dos caminhos para as minas, é exemplar desse tipo de política.  

Examinado(s) o(s) escrito(s) de Rocha no quadro geral das ativida- 

des de memorialística do último quartel do século XVIII e início do XIX no 

Brasil, sob o impacto das tensões sociais que se instauraram na dupla 

crise da mineração e do domínio colonial, impõem-se algumas conside-

rações sobre seu significado na linhagem da memorialística mineira na 

fase colonial.  

Analisando-se seus textos em relação a duas memórias, uma que os 

antecede - o Fundamento histórico, de Cláudio Manoel da Costa – e 
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outra que os sucede - a Breve descrição geográfica, física e política da 

Capitania de Minas Gerais, de Diogo Pereira de Vasconcelos -, alguns 

aspectos chamam a atenção. O primeiro deles refere-sé ao problema da 

repetição, em alguns momentos cópia literal, de um autor pelo outro 

- não digo plágio, porque o termo não existia, à época, com a conotação 

que tem hoje. O segundo diz respeito diretamente ao autor, à sua própria 

historicidade, que o faz introduzir, na narrativa, a diversidade na aborda-

gem da História. Quanto ao primeiro aspecto, a questão da cópia, é 

crucial o entendimento de que, por essa via, se perpetuam, na tradição 

dessa memorialística histórica, interpretações, equívocos sobre fatos e 

pessoas e, ainda, de cronologia dos acontecimentos, quase sempre, 

passando por ser de um autor o que é de outro. Quanto ao segundo 

aspecto, o que demarca uma importante diferença nessa memorialística 

é a questão da construção do passado da Capitania. Trata-se, no caso, 

 da discussão sobre o discurso dominante do colonizador e as preten- 

sões dos homens coloniais de emergir como sujeitos de sua própria histó-

ria, momento em que se introduzem, por meio da idéia da busca da 

verdade histórica, senão a crítica, pelo menos ressalvas ao colonizador 

e a exaltação dos homens coloniais São esses os pontos de que se 

pretende fazer uma breve exploração, a partir dos textos de Rocha.  

O texto da Geografia histórica é cópia praticamente literal de Cláu- 

dio, no que se refere a origens, descobrimento do ouro e histórico dos 

governos coloniais, embora o corrija em alguns casos, se estenda mais 

na narrativa de alguns acontecimentos ou introduza fatos que, possi-

velmente, ele não se interessou em mencionar. Se a parte histórica não 

chega a ser uma contribuição original de Rocha, compreende-se, po- 

rém, sua importância quando se examina a natureza das alterações que 

introduz no relato histórico e o caráter de inquérito/inventário que confi - 

gura seu texto matriz. Seu ponto alto é, portanto, o corte que realiza, 

fixando o retrato de um momento crítico na vida da Capitania, em pers-

pectiva histórica.  

Na linhagem dessa memorialística, não se pode esquecer de que as 

fontes de Cláudio Manoel da Costa são, também, por via indireta, algu- 

mas talvez por via direta, as fontes de José Joaquim da Rocha. Vale, 

pois, conhecê-Ias.  

No prólogo do poema V ila Rica, o autor declara que, insatisfeito com 

as notas com que ilustrara o poema, visando a instruir os leitores com 

notícias "mais perfeitas" sobre o descobrimento e povoamento das Mi- 

nas, decidiu introduzir uma "preliminação histórica". Surge, assim, o Fun-

damento histórico, para cuja escrita o autor se declara comprometido 

em diligenciar a verdade, sem nenhuma paixão, realizando o exame cri- 

tico de tudo que pôde recolher: documentos oficiais (ordens régias, leis, 

cartas dos governadores, atestação dos prelados, etc.); apontamentos 
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que lhe confiara Bento Fernandes Furtado (natural de São Paulo e faleci- 

do no Serro do Frio)
2
; documentos da Capitania de São Paulo que lhe 

remetera um parente, o sargento-mor Pedro Vasques de Almeida Paes 

Leme; textOs manuscritos datados a partir de 1682; testemunhos de pes-

soas de conhecida inteligência e probidade e, ainda, a tradição oral (COS-

TA, 1955-1957:116-117).  

A questão que, afinal, provocara Cláudio à feitura do poema Vila 

Rica, acompanhado de uma preliminação histórica, também está bem 

declarada. Tratava-se da discrepância que notara entre os apontamen- 

tos de Bento Fernandes Furtado e o que havia lido na História da Améri- 

ca Portuguesa: desde o seu descobrimento até o ano de 1721, publica- 

do em 1730, de autoria de Sebastião da Rocha Pita, e em outros escrito- 

res das coisas da América.
3
 Ora, essa discrepância fundamental para 

Cláudio dizia respeito ao papel dos paulistas nos primórdios das desco-

bertas, povoamento e ocupação das Gerais.  

O Fundamento histórico do poema Vila Rica (1775) é, quase com 

certeza, o primeiro marco do que se pode chamar, propriamente, de 

memorialística histórica das Minas setecentistas. Nele, Cláudio tem a 

clara intenção de deixar à posteridade um testemunho do papel das 

Minas e seus habitantes na história de Portugal e da Europa. Na exal- 

tação da terra, da pátria, terra em que se nasceu, emerge o monumento 

de caráter nativista, pois o que se encontra em jogo é a passagem, para 

as gerações seguintes, do pertencimento, com glória, ao viver em terras 

outras que não as da Metrópole, viver em terras coloniais:  

"E se estas Minas pelas riquezas, que tem derramado por toda 

Europa e pelo mundo, que socorre com a fadiga de seus habitan- 

tes ao comércio de todas as nações polidas, eram dignas de lem-

branças na posteridade, desculpa o amor da pátria, que me obri- 

gou a tomar este empenho, conhecendo tanto a desigualdade das 

minhas forças. Estimarei ver elogiada por melhor pena uma Terra, 

que constitui hoje a mais importante capitania dos domínios de 

Portugal". (COSTA, 1955-1957,v.4: 116)  

Garantindo que tudo buscou confirmar na documentação, o autor 

diz dar a público seu escrito, "sem o receio de ser insultado nas opiniões 

  

2 Tarquínio de Oliveira (1976), analisando o original de Bento Fernandes Furtado, contido no Códice Costa Matoso, 
conclui que Cláudio Manoel da Costa utilizara texto apógrafo, pelos equívocos que anota ao comparar os dois textos. 

Ele coloca em dúvida a versão de Cláudio, a de que recebera os apontamentos de Furtado, e sugere que ele tenha 

tido em mãos o mesmo apógrafo que Sílva Pontes resumiu.  

3 Nota de Cláudio Manoel da Costa: "Veja-se o que escrevem o Abade Lambert na sua História universal, civil, natural, 

política e religiosa, t. 14; c. 5º, p. 63 e segs. O autor do interesse das nações da Europa, t. 1, c .. 4, p. 102, D. José 

Vaissete, religioso beneditíno na sua Geografia histórica, eclesiástica e civil, t. 12, p. 216. E a este exemplo quase 

todos os escritores estrangeiros."  
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que sustenta, ainda quando mais contestadas de uns ou de outros sec-

tários" (COSTA, 1855-1857,v.4: 116). Na seqüência dessas declarações, 

o poeta inicia o seu texto refutando a versão tradicional, que, na história 

das Minas, remetia aos insubordinados paulistas:  

"Os naturais da cidade de São Paulo, que têm merecido a um grande 

número de geógrafos antigos, e modernos serem suportados 

por uns homens sem sujeição ao seu soberano, faltos de conheci-

mento, e respeito, que devem às suas leis, são os que nesta Ame- 

rica têm dado ao mundo as maiores provas de obediência, fideli- 

dade e zelo pelo seu rei, pela sua pátria e pelo seu reino". (COSTA, 

1955 -1957, v.4: 117)  

No canto sexto do poema Vila Rica, vem o resgate da epopéia pau- 

lista:  

"Levados de fervor, que o peito encerra 

Vês os Paulistas, animosa gente,  

Que ao Rei procurão do metal lusente 

Co 'as proprias mãos enriquecer o erario. 

Arzão é este o temerario,  

Que da Casca os sertões tentou primeiro:  

Vê qual despreza o nobre aventureiro, Os 

laços, e as traições, que lhe prepara 

Do cruento gentio a fome avára.  

À exemplo de um contempla iguaes a todos, 

E distinctos ao rei por varias modos  

Vê os Pires, Camargos, e Pedrosos, 

Alvarengas, Godoes, Cabraes, Cardosos, 

Lemes, Toledos, Paes, Guerras, Furtados,  

E os outros, que primeiro assignalados  

Se fizerão no arrojo das conquistas.  

Ó grandes sempre, ó immortaes Paulistas! 

Embora vós, nynfas do Tejo, embora 

Cante do lusitano a voz sonora  

Os claros feitos do seu Grande Gama; 

Dos meus Paulistas honrarei a fama. 

E//es a fome, e sede vão soffrendo, 

Rotos, e nus os corpos vem trazendo, 

Na enfermidade a cura Ihes falece,  

E a miseria por tudo se conhece;  

Em seu zelo outro espirito não obra  

Mais que o amor do seu rei: isto Ihes sobra  
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Abertas as montanhas, rota a serra, 

Vê converter-se em ouro a patria terra, 

Eis obedece ao provido mandado  

Dos bons conquistadores: desde o fundo 

De ouro, e diamantes o paiz fecundo 

Produz as grandes, avultadas sommas.  

T ú por empreza, nobre engenho, tomas 

Fabricar inda o esférico instrumento,  

Que o trabalho fará menos violento.  

(COSTA, 1955-1957, v 4: 163-164)  

Ao rechaçar as interpretações de Sebastião da Rocha Pita, autor 

cuja obra, para Sílvio Romero, "antes pode ser tomada mais como uma 

novela histórica, recheada de descrição, fábulas e divagações, do que 

como uma história em rigoroso sentido" (1943, t. 2: 62), Cláudio Manoel 

da Costa não somente institui um novo passado, mas também lhe confe- 

re uma certa monumentalidade. O controle da memória histórica da Ca-

pitania começa a escapar dos contornos que os discursos das autorida- 

des, vindas da Metrópole, lhe conferiam. Há, nesse caso, pois, um tem- 

po que é preciso compreender, no qual se está forjando, por parte dos 

homens coloniais, a necessidade de obter o domínio sobre a sua própria 

história.  

Esse resgate da ação dos paulistas nos primórdios das Minas, inici- 

ado por Cláudio Manoel da Costa, tem sua linha de continuidade em 

José Joaquim da Rocha, que não esconde as suas simpatias pelos ban-

deirantes. Nos seus relatos, a idéia de persistência dos paulistas, da sua 

coragem diante das dificuldades das jornadas, culmina com a tristeza 

de não ter podido Fernão Dias Pais ter a glória de retomar a São Paulo 

para apresentar ao soberano o testemunho do seu zelo e lealdade.  

No texto da Instrução para o governo da Capitania de Minas Gerais, 

o Desembargador José João Teixeira Coelho deixa claro seu desagrado 

com a preocupação em relação aos descobridores das Minas e a ver- 

são sobre o papel dos paulistas. Seu nono capítulo, História do desco-

brimento de Minas Gerais e do seu estado até .... , é uma resposta ao 

texto de Cláudio Manoel da Costa e, talvez, também às preocupações 

de Rocha, pois, pela cronologia das obras, se vê que Teixeira Coelho 

preparava a Instrução ao mesmo tempo em que este estava escrevendo 

a sua Geografia histórica. Nos itens 1 e 2, sobre os descobrimentos das 

Minas, afirma Teixeira Coelho:  

"1. Não me cansarei em mostrar quais foram os primeiros desco-

bridores das Minas, tanto por que faltam os monumentos autênticos 

e individuais deste descobrimento reduzindo-se a maior parte  
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deles a relações manuscritas que conservam alguns particulares, 

por que nenhum interesse resulta ao Estado de semelhantes averi-

guações, que unicamente podem servir de glória aos descenden- 

tes dos mesmos descobridores. Questionem eles sobre esta mate- 

ria inútil enquanto eu, desprezando as suas caprichosas conten- 

das, me ocupo na exposição daqueles fatos que são essenciais 

ao fim a que se encaminha esta obra, qual é o interesse público.  

2. Alguns habitantes de São Paulo, faltos dos sentimentos da lei 

natural e movidos da tirana cobiça de cativar os miseráveis índios, 

penetraram os sertões que hoje formam a Capitania de Minas e 

casualmente descobriram o ouro nos córregos e rios que atraves- 

sam os mesmos sertões e desaguam pelo sul, no Rio Doce" 

(1994:120).  

O escrito do Desembargador José João Teixeira Coelho, em sintonia 

 com o seu tempo, retrata, pela afirmação do interesse público, o menos-

prezo por aquilo que considera meras pretensões de glória dos sujeitos 

privados. Nesse menosprezo, o que mais importa é a percepção de 

maneiras diferentes de ver e pensar a realidade das Minas, anunciando 

um mundo percebido por categorias diferentes, pelo colonizado e pelo 

colonizador.  

Em torno da valorização da atuação dos paulistas nas Minas, Diogo 

Pereira Ribeiro de Vasconcelos, autor da Breve descrição física, geográ- 

fica e política da Capitania de Minas Gerais (1808), na seqüência de 

Cláudio e Rocha, é exemplar:  

"Tais foram em suma, a origem e sucesso dos descobrimentos das 

minas do ouro, que tem fertilizado (vai correndo já em dois sécu- 

los) toda a Europa, não só ao reino de Portugal. Tanto a monarquia 

deve à intrepidez e generosidade dos paulistas, homens de fé e 

bons vassalos, que, aventurando-se aos perigos por entre ciladas 

e tumultos, manifestaram a nossos reis os tesouros ocultos nos 

territórios das Gerais não sem vergonha e pesar (custa a dizê-Io, 

mas é verdade) de nossos reinóis atraidos pela avareza ao país 

(VASCONCELOS, 1994:61-62).  

Nessa recuperação do papel dos paulistas, Rocha, partidário des- 

tes na questão da Guerra dos Emboabas, pinta, ainda de cores mais 

vivas, a famosa passagem do Capão da Traição (ROCHA, 1780: 32). 

Apontando a fuga dos paulistas em razão de boatos e a traição dos 

emboabas, no capão de mato que dizia, ainda, chamado Traição àquela 

época, é ele quem introduz, na memorialística mineira, a idéia de expul- 

são e perseguição dos paulistas pelos emboabas e a noção de massa- 
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cre e violência do episódio. É ele, também, que cita Frei Francisco de 

Menezes, religioso da Santíssima Trindade, culpando-o pelo desenca- 

dear das desordens que conduziram à Guerra dos Emboabas (RO-

CHA,1780:35), enquanto Cláudio, em nota ao canto quinto do poema 

Vila Rica, falava:  

"de um certo religioso, cujo nome e religião se não declara, como 

também de outro mais, os quais associadamente, e de mão co- 

mum maquinaram as primeiras desuniões que houveram entre os 

paulistas e os filhos de Portugal, vulgarmente chamados boabas" 

(COSTA, 1955-1957, v.4: 159).  

Na ausência do Governador Artur de Sá e Menezes - que retornara 

ao Rio de Janeiro após os entendimentos com Borba Gato visando à 

revelação das minas de Sabará -, relata J.J. da Rocha, os reinóis chegados 

às Minas provenientes de outras regiões da Colônia e, tam- 

bém, da Metrópole -, assentaram colocar Nunes Viana como Governa- 

dor das Minas e propuseram aos paulistas a deposição das armas, pro-

metendo uma "mútua amizade e geral comunicação". É relato textual de 

Rocha:  

"Nesta determinação [de paz], ignorantemente convieram os pau-

listas, que fielmente entregaram as armas e logo que os reinóis de-

las se viram senhores, fizeram a aclamação do novo Governador 

Viana e continuaram na expulso dos paulistas [. . .]. Divididos os fi-

lhos de Portugal em dois corpos, governados um por Manoel da 

Silva Rios e o outro pelo Frei Francisco de Menezes, saíram do Sa-

bará e Caeté para as Gerais, e chegando à cachoeira denominada 

a do Campo, aí tornaram a fazer conselho, no qual presidiu o supos- 

to governador, com assistência do Frei Simão, seu secretário, e ce-

lebrando aquele religioso uma missa em ação de graças da boa 

felicidade do seu intento, nela prestou o juramento a todos, que pro-

meteram e juraram em um missal serem fiéis às ordens e a tudo que 

Ihes fosse determinado pelo novo governado. Postos os paulista em 

fugida para São Paulo e em seu seguimento os boabas, a estes 

governava o sargento-mor Bento de Amaral e àqueles, Valentim 

Pedrozo e Fernão Pais, e como se vissem perseguidos, se viram 

obrigados a recolherem-se em um grande capão de mato, para po-

derem escapar da ira daqueles que os procuravam; e não foi bas-

tante o ocultarem-se, quando Amaral pelo rasto os foi seguindo com 

a sua escolta pôs cerco ao capão e passou à espada todos os que lá 

estavam, e somente escaparam os da comitiva de Fernão Pais,
4
 por 

seguirem diferente caminho. (ROCHA, 1780:85-88).  
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Diogo de Vasconcelos, autor da História Antiga das Minas Gerais, 

datada de 1904, assume a versão de Rocha e afirma: "A dolorosa im-

pressão desta incrível maldade, o mais horrendo acontecimento que 

nunca se tinha visto, tisnou o sítio, em que se deu: e até hoje conserva 

 o execrável nome de Capão da Traição" (1948, v.1:85). Afonso de E. 

Taunay rejeita a versão de José Joaquim da Rocha constante da Des- 

crição geográfica ... - a de que o desarmamento dos paulistas se de- 

vera a sua boa-fé. Para ele, era o ardil tão grosseiro que não poderia 

ter ocorrido tal como relatado por Rocha, já que" viviam os paulistas 

escarmentados, desde muito com a atitude dos contrários" (1961, 

v.5:263). Boxer, na sua análise, discorda da versão do Capão da Trai- 

ção dada por Vasconcelos:  

"Cada um dos partidos suspeitava que o outro estivesse conspi- 

rando para massacrar seu adversário, numa espécie de Vésperas 

Sicilianas. e a tensão alcançou o ponto em que devia explodir [...]. 

Uma manga ou destacamento de cinqüenta homens, muitos dos 

quais, senão todos, eram provavelmente ameríndios e mestiços, 

foi cercada num capão, depois de dar alguns tiros, ferindo uns 

quantos emboabas. Bento do Amaral, segundo se alega, prome- 

teu quartel àquele grupo, se depusesse as armas. Depois de algu- 

ma hesitação assim fizeram os homens, só para serem impiedosa- 

mente massacrados, até o último, sob as ordens dele. Essa atroci-

dade do Capão da Traição, conforme foi depois chamado o local, 

veio a ser grandemente exagerada por escritores mais tardios, 

começando com Rocha Pita, em 1730, e culminando na versão 

altamente colorida mas completamente fictícia de Diogo de Vas-

concelos em sua História Antiga, de 1904. Tais escritos declara- 

ram ou dão a entender que muitas centenas de paulistas brancos 

foram mortos nessa carnificina. porém. num exame mais apurado 

dos relatos da época. tais como a nós chegaram, mostraram, con-

clusivamente, que só uma força muito pequena esteve envolvida 

no caso". (1969: 88 e 91)  

A descrição de Suannes sobre o Capão da Traição é a de um mas-

sacre sem precedentes, colorida de detalhes macabros e fantasmagóricos, 

sem que o autor explicite suas fontes (1962:130-131). Estamos di- 

ante do que parece ser uma discussão infindável na historiografia minei- 

  

4 Não confundir com Fernão Dias Pais, a esta época, a da Guerra dos emboabas, já falecido. Tratando do mesmo 

episódio, Diogo de Vasconcelos refere-se a Pedro Pais de Barros (1948, p. 79) e Golgher, a Fernando Dias de 

Barros (1982, p. 135). Taunay cita Fernando Pais de Barros (1961, t. 1, p. 265), que parece ser o nome correto, 

quando se examina a genealogia paulistana dos sertanistas do século XVII.  
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ra, cujos fundamentos se encontram em Rocha Pita e na difusão anôni- 

ma da versão de José Joaquim da Rocha.  

Se o Fundamento histórico de Cláudio Manoel da Costa integra, ora 

de forma literal, ora com corrigendas, a parte histórica do(s) escrito(s) 

de José Joaquim da Rocha - a Geografia histórica, a Descrição geo- 

gráfica e a Memória histórica -, são esses textos, o de Cláudio e o(s) de 

Rocha, incorporados ao escrito de Diogo Pereira Ribeiro de Vasconce- 

los, conforme análise de Tarquínio de Oliveira. Este, em comentário às 

relações entre os escritos de Cláudio, Rocha e Vasconcelos assim se 

refere ao fato: "Em 1808 [Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos], veste- 

se de Cláudio e de José Joaquim da Rocha, sem citá-los, dedicando a 

D. Pedro de Ataíde o bom pasticho que denominou Breve descrição 

física, geográfica e política da Capitania de Minas Gerais" (1976: 97-98).  

Nessas considerações elaboradas a respeito da posição de Rocha 

nos marcos da memorialística histórica de Minas Gerais, o que se desta- 

ca, finalmente, são as inter-relações que se estabelecem entre Bento 

Fernandes Furtado, apógrafo e original, e a memorialística dos desco-

brimentos do ouro, da atuação de paulistas e emboabas e da instabili- 

dade das Minas nos seus primórdios, que de Cláudio passa por Rocha 

e, por outro viés, por Teixeira Coelho, e de Cláudio e Rocha, para Diogo 

Pereira Ribeiro de Vasconcelos.  

Ressalte-se, ainda, que, nos quadros dessa memorialística, 

desponta(m) o(s) escrito(s) de Rocha, privilegiadamente elaborado(s) 

na abertura de uma temporal idade especial e particular, a da Inconfi- 

dência Mineira.  

Em 1788, José Joaquim da Rocha prepara seu terceiro manuscrito, 

o da Memória histórica, .(re)escrita da Geografia e da Descrição Geográ-

fica. Nele suprime a extensa narrativa sobre o governo de D. Rodrigo 

José de Menezes, que acrescentara à Descrição, e inclui os nomes dos 

governadores Luís da Cunha Menezes e Visconde de Barbacena. As- 

sim, é ao Visconde de Barbacena que renova suas expectativas de uma 

recompensa que até então não viera, tão logo este chega às Minas. Para 

Rocha, Barbacena "nas suas primeiras ações se tem mostrado Gover- 

nador perfeito, imprimindo nelas o caráter das futuras que por dilatação 

dos anos há de permitir Deus, sirvam de admiração aos seus sucesso- 

res, para o seu governo, de origem das felicidades, e para o seu nome 

de imortal glória" (MEMÓRIA, 1798: 506).  

À essa época, porém, na Capitania, os ventos mudavam. Na veloci-

dade do processo das transformações dramáticas que, em poucas dé-

cadas, puseram fim ao complexo urbano-minerador, o desencontro dos 

interesses entre a Colônia e a Metrópole agudiza-se na possibilidade da 

revolta: "Em 1789, Tiradentes pregava pelos caminhos que o povo de 

Minas ficava pobre, sem nada de seu, enquanto Portugal sugava todo o 
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seu ouro e enriquecia. Todos ouviram, todos souberam que se conspira- 

va, e muitos depuseram na devassa, comprovando a publicidade das 

palavras sediciosas" (SOUZA, 1992: 363).  

Foi pela denúncia do Tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do 

Lago, de que teria visto, "repetidas vezes", o Alferes Joaquim José da 

Silva Xavier na casa de José Joaquim da Rocha, que este se viu, como 

testemunha, envolvido no processo de devassa da Inconfidência Minei- 

ra (AOIM, 1981, v.4: 88).  

Em depoimento, confirmado por ele próprio, Tiradentes declara que, 

 

"em conversa com José Joaquim da Rocha ( .. ], por sabê-Io muito 

curioso de mapas, lhe perguntou quantas almas teria a Capitania 

de Minas, e respondendo-lhe o dito José Joaquim da Rocha que 

teria trezentas e tantas mil almas, ele respondente lhe explicou que 

com tanta gente bem se poderá fazer uma República, ao que o 

dito José Joaquim lhe respondeu que não falasse em tal, que não 

eram coisas que se dissessem" . (FRANCO,,1939:70)  

Esse trecho, extraído de Terra do Brasil, um livro clássico sobre a 

Inconfidência Mineira, de autoria de Afonso Arinos de Meio Franco, dês- 

taca o que, incessantemente, a bibliografia referente reproduz dos Au- 

tos de devassa: a história de um mapa de população que servira de 

instrumento a Tiradentes para incentivar o levante.  

Na carta-denúncia de Basílio de Brito (Vila Rica, 15/04/1789), anali-

sada em função das relações que ele estabelece entre José Joaquim da 

Rocha e Tiradentes, há toda uma urdidura, que fala do papel do conhe-

cimento como potencial fonte mobilizadora da insatisfação da popula- 

ção, remete à idéia de saberes estratégicos de dominação, portanto re-

servados, e aponta a ausência de temor, a subversão, pela temeridade 

da ação de Tiradentes de exibir e extrair deduções da "lista das almas" 

da Capitania.  

Recortes da delação de Basílio de Brito aclaram e precisam essas 

considerações:  

" ... já era passado algum tempo que eu estava nesta vila, [quando] 

chegou a ela, vindo do Serro do Frio, onde também é morador, 

Manoel Antônio de Morais, e veio a ser hóspede do Sargento-mor 

José Joaquim da Rocha; e enquanto o dito Morais estava nesta 

vila, ia eu algumas vezes falar com ele à casa do tal Rocha, para 

saber notícias do Serro, por eu ter lá todo o meu estabelecimento; 

achei na mesma casa muitas vezes, conversando com o Rocha e 

o Morais, o Alferes do Regimento Pago, Joaquim José, por alcu- 

nha o Tiradentes, e como era princípio do governo de V Exª., e 
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costumavam os povos deste país analisar as ações dos Senhores 

Generais, e em todos os governos há descontentes, achava eu, e 

alcançava no dito Alferes, grande descontentamento, e algumas 

vezes lhe ouvi dizer formais palavras: 'Se todos fossem do meu 

ânimo! Mas lá está a mão de Deus' - e se ficava; e depois me 

disse o Morais, à porta do tal Rocha indo eu passando de cami- 

nho, estas palavras: o ' Tiradentes anda morto por fazer um levan- 

te'. [...] Fiquei com uma desconfiança muito grande, mormente 

porque sempre conheço desde que vim para a América, nos naci-

onais dela, interno desejo de se sacudirem fora da obediência que 

devem prestar a [os] seus legítimos soberanos" (ADIM, 1976, v.1: 

96-97).  

E lembra mais:  

“ ... a este moço [Lucas Antônio Monteiro de Barros, filho do Guar- 

da-mor Manoel José Monteiro de Barros] ouvi dizer que um moço 

chamado Claro de tal [Claro José da Mota] o qual é sobrinho do 

 Pe. Carlos Correia, vigário de São José do Rio das Mortes [...] apa-

nhara o Cônego Luís Vieira, o Coronel Alvarenga, o Dr. Cláudio, o 

Dr. Gonzaga, o Tiradentes e outros, a falar em um levante que está 

por se fazer nas Minas; e o Claro já foi para Taubaté; e julgo que o 

mandariam os tais para ele não falar alguma coisa; e o outro [Lu- 

cas Monteiro de Barros] das Congonhas viu o Tiradentes e eu tam-

bém vi e julgo que viu a maior parte da gente de Vila Rica, com 

uma lista de todas as almas que tem esta Capitania, que o Tira-

dentes trazia na algibeira e mostrava sem temor. E era perto de 

quatrocentas mil pessoas divididas pelas suas respectivas clãs- 

ses, brancos, pardos, e negros, machos e fêmeas; esta lista pare- 

ce-me que lha deu o Sargento-mor José Joaquim da Rocha; e quan-

do Tiradentes a mostrava dizia aflito: 'Ora aqui tem todo este povo 

açoitado por um só homem, e nós a chorarmos como negros, ai, ai 

e de três em três anos, vem um e leva um milhão, e os criados 

levam outro tanto; e como hão de passar os pobres filhos da Amé-

rica? Se fosse outra nação lá se teria levantado!', a isto disse o tal 

moço das Congonhas: 'Vosmecê fala assim em levante? Se fosse 

em Portugal Deus nos livre que tal se soubesse', ao que Tiradentes 

respondeu cheio de paixão: 'Não diga levantar, é restaurar, e repe- 

tiu umas poucas vezes estas palavras; eu mesmo as ouvi" (ADIM, 

1976,v.4: 1 03).  

Interpelado como testemunha, José Joaquim da Rocha presta dois 

depoimentos na devassa da Inconfidência, na fase realizada em Vila 
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Rica - o primeiro datado de 28 de junho de 1789 (AOIM, 1976, v. 1: 164-

166) e o segundo, de 28 de julho de 1789 (ADIM, 1981, v.4: 115-117). 

Quanto aos fatos, não há contradições básicas entre os depoimentos 

citados. Evitando caracterizar relações freqüentes e de amizade com 

Tiradentes, Rocha declara ter-lhe dado o mapa de população referido 

por Basílio de Brito. Porque, tendo ele  

"emprestado, o dito mapa a pessoa que lhe não lembra e restituin- 

do-lho, estava com ele na mão, na ponte de São José [...] e chegan-

do o dito alferes lhe perguntou que papel era aquele; ao que ele 

[...] respondeu mostrando-lho; vendo ele, dito alferes, o que era 

lhe pediu o mapa e ele [...] lho deu sem malícia alguma, sem en-

tender que lhe pudesse servir para coisa alguma; o dito mapa
5
 ele 

[...] tinha, por ter sido incumbido pelos limos. e Exmos. Generais 

desta Capitania de o fazer". (ADIM. 1981, v. 4: 115)  

Rocha declarou, também, desconhecer qualquer notícia sobre Le- 

vante e, ainda, nada ter ouvido a tal respeito de Tiradentes (ADIM, 1976, 

v.1: 165). Sobre o assunto, só teria tido notícias após as prisões ocorridas 

em Vila Rica. Relatando o conhecido episódio da "pateada" feita contra 

Tiradentes na Casa da Ópera no Rio de Janeiro, quando lá se encontra- 

va, ele afirma ter perguntado: "Por que haviam dado aquela pateada ao 

dito oficial?" (primeiro depoimento); "Que razão haveria para se dar uma 

pateada a um oficial?” (segundo depoimento). E lhe teriam respondido 

"que o dito oficial era um louco de Minas que andava naquela cidade 

dizendo que havia de fazer aquela terra feliz ... " E que ele, àquele tem- 

po, havia pensado que eram referências às idéias de Tiradentes de "me- 

ter na dita cidade as águas dos rios Andaraí e Maracanã" (ADIM, 1981, 

v.4:115).  

Mesmo com todas as reservas que as informações constantes dos 

Autos de devassa da Inconfidência Mineira impõem, considerados os 

depoimentos de Rocha, na sua íntegra, alguns aspectos chamam a aten-

ção.  

Buscando não se comprometer, José Joaquim da Rocha parece 

demonstrar um certo respeito à posição hierárquica de Tiradentes na 

carreira militar, quando se admira da atitude da platéia, na Casa de Ópe- 

ra do Rio de Janeiro, em relação a um oficial. Fica, também, claro que os 

trabalhos de Rocha circulavam na Capitania, pois recebera o mapa em 

devolução de um empréstimo e dera-o a Tiradentes. Ao mesmo tempo, 

se confrontado este fato com o teor da carta-denúncia, pode-se concluir 

  

5 É esse o mapa de população que Rocha inseriu no manuscrito da Geografia histórica.  
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que se tratava de conhecimentos reservados, aos quais nem todos po- 

diam ter acesso - aí a questão da temeridade de Tiradentes, indicada 

por Basílio de Brito, ao sair por Vila Rica expondo e comentando dados 

nele contidos. Por outro lado, o mapa fora recebido de Rocha, que, se-

gundo depôs, não vira nisso "malícia alguma", fato que, de alguma for- 

ma, introduzia Tiradentes na categoria dos que "estavam consentida- 

mente autorizados" a conhecer dados estratégicos da Capitania. Esses 

fragmentos guardam uma grande sintonia com a idéia de uma ampla e 

permitida circulação de Tiradentes nos escalões mais altos da Capita- 

nia. E são, possivelmente, indícios reveladores de que o(s) manuscrito(s) 

de Rocha alimentou(aram) o discurso do Alferes, baseado nas grandes 

potencial idades das Minas e na espoliação metropolitana, visível nas 

estatísticas descritivas das receitas tributárias e nas folhas dos ofícios 

nele(s) constantes. A idéia de circulação mais ampla do(s) escrito(s) de 

Rocha aparece, nesses fragmentos, acentuada, possivelmente, no GO- 

verno do Visconde de Barbacena, quando veio à luz a segunda variante 

da Geografia histórica, o da Memória histórica. Difícil admitir que Tira- 

dentes tivera, do(s) escrito(s) de Rocha, acesso unicamente ao mapa de 

população. Assim, ao lado da circulação das novas idéias, por meio das 

obras da Ilustração (VILLALTA, 1992), conhecidas pelos fragmentos, 

contidos nos Autos, sobre as leituras dos inconfidentes (ROUANET, 1992), 

também corriam informações razoavelmente precisas sobre a situação 

mais concreta da Capitania, das quais o(s) escrito(s) de Rocha devia(m) 

ser, quase com certeza, fonte e fundamento.  

Pela via dos textos de José Joaquim Rocha, revelam-se aspectos da 
tessitura das relações de poder na Capitania e da difusão de informa- 

ção, lançando luz sobre o cenário da Inconfidência (RESENDE, 1989: 
86).  

No Acórdão dos juízes da devassa (Rio de Janeiro, 18/04/1792), no 
encaminhamento da conclusão, que considera Tiradentes o "abominá- 

vel réu", cabeça do movimento, entre suas muitas culpas, ele vai impli- 
cado, do mesmo modo, porque  

"se obrigou o dito réu Tiradentes a convidar para a sublevação a 

todas as pessoas que pudesse o que confessa à folha 12, apenso 

n. 1, e satisfez ao que prometeu falando em particular a muitos 

 cuja fidelidade pretendeu corromper principiando por expor-Ihes 

as riquezas daquela capitania, que podia ser um império flores- 

cente, como foi a Antônio Fonseca Pestana, José Joaquim da Ro- 

cha e nesta cidade a João José Nunes Carneiro e a Manuel Luís 

Pereira, furriel do regimento de artilharia, a folhas 16 e 18 da De-

vassa desta cidade, os quais como atalharam a prática por onde o 

réu costumava ordinariamente principiar para sondar os ânimos, 
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não passou avante a comunicar-Ihes com mais clareza os seus 

malvados e perversos intentos, confessa o réu à folha 18, apenso 

n. 1". (AD1 M, 1982, v. 7: 205)  

Rocha, longe de ser uma figura secundária nos autos do processo-

crime inconfidente, tem sua importância, na configuração da culpa de 

que se acusa Tiradentes, reforçada nesse Acórdão. Partidário declara- 

do de um envolvimento de Rocha na Inconfidência Mineira, Tarquínio de 

Oliveira avalia suas íntimas relações com o Poder, em particular com 

Francisco Antônio Rebelo, Capitão da 3ª Companhia do Regimento Au- 

xiliar de Cavalaria, em 1775, e, a partir de 1776, Ajudante-de-ordens do 

Governador D. Antônio Noronha. Nessa função, este permaneceu, nos 

governos de D. Rodrigo José de Menezes e do Visconde de Barbacena, 

como amigo pessoal e protetor de José Joaquim da Rocha. Para Oli- 

veira, Rebelo, a quem o Visconde de Barbacena atribuíra a missão de 

levar à Corte a devassa de Minas, é fortemente suspeito de envolvimen- 

to na Inconfidência, o que o leva a considerar, também, como provável o 

envolvimento de Rocha (1976: 92-94).  

As Minas, iluminadas por uma devassa pública em razão de idéias 

sediciosas, pelo enforcamento e esquartejamento de Tiradentes explici-

tando no espaço público o poder em ato, e por um Te Deum, no qual, de 

forma solene e pública, se exorcizam as idéias de liberdade, mergulham 

no silêncio e nas trevas. Os grandes poetas foram-se, Cláudio suicidou- 

se na prisão, Gonzaga e Alvarenga seguiram para o exílio. Tiradentes 

 está morto. Fecham-se as cortinas sobre os tão sonhados sonhos de 

uma sonhada liberdade. A posição de Rocha na Inconfidência perma- 

nece, porém, uma incógnita.  
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