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RESUMO 

0 objetivo deste estudo a resgatar a participagao da mulher na 
Inconfidencia Mineira (1789), atraves da analise dos "Autos de De-
vassa". 

ABSTRACT 

The objective of this study is to recover woman's participation 
in Inconfidencia Mineira (1789), trough analysis of the document 
"Autos de Devassa". 

INTRODUcA0 

Este trabalho 6 parte integrante de urn amplo projeto que visa 
resgatar a mulher enquanto sujeito historic°, na sociedade mineira 
colonial do seculo XVIII: sua insergao nas diversas atividades eco-
n6micas, nos movimentos politicos, na estrutura familiar e demais 
nfveis da dinamica social, bem como as formas utilizadas para fugir 
a dominagao masculina. I 

Pretendemos aqui, tecer algumas considerageies sobre a par-
ticipagao da mulher na Conjuragao Mineira atraves da analise dos 
"Autos de Devassa". 2  Embora em pequeno nOmero diante da 
grande massa de informagOes, os dados sao relevantes pois mos-
tram que a mulher branca livre, assim como a forra e a escrava es-
tiveram de alguma forma presentes no movimento. E o quo preten-
demos mostrar. 

oportuno lembrar que, como quaisquer outros documentos, 
os Autos nao podem ser considerados como uma fonte isenta, na 
medida em que sendo interrogatorios policiais visavam urn fim bem 
definido, podendo as respostas de roils e testemunhas terem sido 
induzidas (inclusive corn o use da forga); contudo, constituem im-
portante fonte de pesquisa, fornecendo informagoes relevantes so-
bre muitos aspectos daquela realidade. 

1. Os prImelros resultados 
deste projeto foram publicados 
na Revista do Departamento de 
Historia — Fattch-UFMG, IV 8, 
Este artigo contem urns revis8o 
bibilografica e levanta algumas 
quest5es sobre as "negras de ta-
buielro", escravas e tones nas 
Minas do seculo do ouro. 

2. Inquerlto Instaurado pelas 
autorldades colonials pare eel-
buic60 de responsabilidades 
polo movimento. Os "Autos de 
Devassa" sAo em accent de 10 
volumes, dos quals o prImelro tol 
publicado em 1976, e o OltImo 
em 1983. Serdo IdenlifIcados 
pela sigla ADIM, segutda do vo-
lume e do n6mero da pagina. 

Revista do Departamento de 
Historia, 9 (1989): 86-95 
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Na historiografia mineira podemos perceber a quase inexistan-
cia de estudos especfficos sobre a muiher, que na rnaioria das ve-
zes 6 citada por mero acaso, salvo algumas rams excecOes. 3 

 Esta ausencia pode ser explicada pela manutencao da dominacao 
do homem sobre a mulher em nossa sociedade, dominacao essa 
que 6 incorporada pela historiografia reforcando o patriarcalismo da 
escravidao brasileira onde 6 ressaltada a eterna submissao da 
muiher coma esposa, filha, amante e propriedade. 4 Portanto, a irn-
portancia do estudo se impoe na medida em que as futas atuals da 
muiher pela conquista de seus direitos coma trabalhadora e cidadA, 
yam revelando e 

"exigindo uma revisao da histOria de sua presenga a atua "cao 
na formacao social brasileira. Somente assim, corn a elabora-
cao de um contra-ponto se podera criar condicdes de superar 
tantos estere6tipos e Nmitar as gerreralizacoes fonnuladas a 
partir daquela imagem de eterna submissao da muiher na his-
Aida". 5  

A MULHER E A CONJURAcA0 MINEIRA 

sabido que a Conjuragao fvfineira, abortada antes de sua de-
flagragao, foi urn movimento de elite ideafizado pales "poderosos" 
da capitania advogados, poetas, juizes, rnititares, religiosos, pro-
prietarios de fazendas, terras minerals e escravos. 

Cabe, perguntar: qual teria sido a participagao das mulheres 
(fossem brancas byres, escravas ou Torras) naquele rnovirrtento? 
Teriam participado da articulagao polftica ou apenas estariam 
ridas por lacos atetivos familiares ou por imposigko da sua condi-
cao de escrava? 

Cumpre frisar que "nao existe a `muiher' geral e abstrata, mas 
mulheres concretas, inseridas em classes socials historicamente 
4eterminadas". 6  Se as mulheres na sociedade mineira colonial 
eram oprimidas, o grau desta opressao variava de acordo corn a 
classe social a qual pertenciam e depencia do Wel de consciencia 
de cada uma e da natureza de suas relagOes corn os Clemens. 

Nao visamos neste trabatho uma revisao historiografica 
exaustiva, mas verificar comp o tema vem send° tratado nos estu-
dos mais recentes sabre a inconfidencia mineira. 

Urn dado comum nesses estudos 6 a referencia a uma das 
propostas do piano dos conjurados: 'as mulheres que gerassem 
determinado nOmero de filhos receberiarn urn premix pago pet° 
Estado". 

Observamos que no programa dos inconfidentes,  apenas 
nesta proposta 6 feita referencia especffica a mulher, o que de-
monstra o carater patriarcal da sociedade onde a muiher antra ape-
nas come reprodutora biolOgica. 

Para a autora de "inc onfidencia kormeira", "0 increment° da 
natalidade f3 pensado corno forma de equilibrar a populacao, tendo 
em vista a superioridade nurnerica, dos negros e o grande neimero 
de portugueses". 9  Entendemos que tal medida visava manter a 
capitania independente da importagao de escravos garantindo a 
mao-de-obra indispensavel para o desenvolvimento economic° da 
regiao (urn dos objetivos dos inconfidentes). Act que tudo indica 
este premio seria dada a Codas as mulheres. Cabe a pergunta: po- 

3. Sobre mulheres escravas 
e forras em Minas (seculo XVIII) 
ver: FIguelredo, Ludano R. de 
A. a Magaldi, Ana M. B. de Mello 
— 'Oultandas e qultutee (1985); 
Reis, Liana Marla — "Mulheres de 
ouro: as negras de tabulelro nas 
Minas Gerais . ." 
Outros estudos, embora nao 
tratem espedficamente do terra, 
fazem Importantes referenclas 
sobre a mulher em Minas. Desta-
crunos as obras 'HIsb5rla Antiga 
de Minas Gerais", de Dlogo de 
Vasconcelos, "A Idade de Ouro 
do Braslr de Charles Boxer, 
'DesclassIfIcados do Ouro', de 
Laura de Mello e Souza e "Uma 
Negag,ao da Ordem EscravIstrt 
de Carlos Malmo Gulmartes. 
Sobre a mulher no Brasil, ver os 
trabalhos: 'Mulher e Escrava", 
de Sbnla Marla Glacomlni, 
7SubrnIsstio e ResIstencla". de 
Maria 'Leda de Barros Mott e 'A 
Mulher na Histarla do Brasil', de 
Mary Del Prior°. 

4. A prOposlto da percepgao 
pelos hlstorladores da muiher 
escrava "como urn membro a 
mats da Imensa famflIa patrlar-
car a 'ponte entre dues ragas', 
affirm Santa Glacomlnl: "na rea-
Ildade, tem ocorrldo um 'duplo 

Ao sliOnclo sobre as 
mulheres em geral hIstoria 6 
mascullna) soma-se o Wand° 
sobre as classes dominadas ('a 
hIstarla 6 a hIstarla das classes 
domInantesr. Mulher e escra-
va . . . p. 19. 

5. FIgueiredo, L. R. de A. e 
Magaldl, A. M. B. de M. op. ciL 
p. 51. 

8. GlacomIrd, S. M. op. dL p. 
17. 

7. Palo levantamento do bi-
bllagrafo Hello Gravati, ate 
1978 havla 1093 tftulos entre ar-
tlgos, Ilvros e blograflas sobre a 
Inconfldencla. Revlsta do ArquI-
vo PablIco MInelro, 29 (1978): 
15-267. 

8. Maxwell, Keneth. A Devessa 
da Devessa 	pag. 151-152. 
Merecem dtacao tambem Rosen-
de, M. E. L. de InconfIdanda MI-
nelra, peg. 47; Jardlm M. Sfnte-
se factual da . 	peg. 6; 1916- 
alas, F. "A Inconfldencla redes-
coberte p. 8. 

9. Resende, M. E. L. de. op. 
cIL p. 47. 
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deria este prernio ser interpretado como uma forma encontrada pe-
bs conjurados de angariar apoio das mulheres das classes menos 
favorecidas a conspiragao. A prop6sito, no interrogatorio do padre 
Lufs Vieira, este teria dito que Tiradentes "andava por Vila Rica por 
casa de varias meretrizes a prometer premios para o futuro quando 
se formasse uma repOblica". 10  

A prostituigao era uma atividade muito comum na sociedade 
mineira onde "as prostitutas pulularam por todo o perfodo em que 
durou a atividade mineradora". 11  Se num primeiro momento a des-
proporgao entre homens e mulheres foi fator de incentivo a prosti-
tuigao, num momento posterior nao diminuiu o nCimero de mulheres 
que se viam forgadas por uma sociedade desigual e discriminado-
ra, a se dedicarem a esta atividade. Havia tanto prostitutas brancas 
(solteira e mesmo casadas, "as semi-prostitutas"), quanto negras e 
mulatas, escravas e forras, constituindo tal atividade, fonte de ren-
da para alas, pars os maridos, os senhores e mesmo para as 
maes. 12  As ideias dos inconfidentes chegaram ate. as casas de al-
couce de Vila Rica atraves do alferes Tiradentes 13 , o que nos 
permite concluir quo algumas prostitutas, embora nao tivessem 
participado diretamente do movimento, possam dele ter tornado co-
nhecimento e talvez ate o divulgado. Ainda considerando a discri-
minagao e irrelevancia das meretrizes dentro daquela sociedade, 
interessante notar a observagao pejorativa feita na carta de denim-
cia de Basilic) de Brito Malheiro, referindo-sea Inconficlancia como 
urn movimento inexpressivo: "s6 se for levante de putas". 14  

De forma geral quando a mulher 6 lembrada na Inconfidencia, 
surge a irnagem da musa inspiradora de poetas: Maria Doroteia "e-
ra objeto de atengoes poetico-amorosas do ouvidor Gonzaga". 15  15. Maxwell, K. op. cit. p. 123. 

Maria Joaquina Anselma de Figueiredo, primeira paixao e amante 
de Gonzaga foi o seu "amor ( 	) roubado" pelo govenador da ca- 
pitania Lufs da Cunha Meneses (o "Fanfarrao Minosio") alvo de crf- 
ticas do dito poeta, autor das famosas Cartas Chilenas. 16  A ex- 16. ADIM, III, 407 - nota de Tar-

pressao "roubado" denota a subestimagao da mulher em sua von- qufnio J. B. de Oliveira. 

tade sendo comparada a urn objeto. 
Num relato nos Autos de Devassa a mulher aparece como 

objeto causador de desavenga: dona Ana, filha do doutor Melo, por 
ter sido dada em casamento ao tenente-coronel Francisco Jose Al-
ves, provoca violenta reacao de Alves de Magalhaes que "muito 
apaixonado, praticando varios excessos que foram a causa da 
morte do dito doutor Melo". 17  Noutros depoimentos aparece ainda 17. ADIM, III, 412. 

utilizada ora como pagamento num suborno 18 , ora sendo vftima de 18. ADIM, III, 252. o caso 6 de 

violencia sexual — como 6 o caso de "Narcisa de tal" por alcunha um pal que alem de oferecer a 
fliha, promote uma rocs e 50 0l- 

"a Cutia", uma das vftimas de estrupo do soldado Domingos Perei- tavas de ouro. 

ra Guedes de Vila Rica que "trouxe toda esta vila inquieta corn re- 
voltarias: ja forgando mulheres, e ja fazendo os mais insultosos de- 
satinos". 10  Ou o caso de defioramento da irma do tenente-coronel 19. ADIM, II. p. 391-2. 

Simao Pires Sardinha, filha de Francisca da Silva (Chica da Silva) 
pelo inconfidente padre Rolim, seu do de criagao. 20  Esta imagem 20. Carta-denOncla de Sliveric 

da mulher objeto, desprovida de vontade pr6pria e submissa ao dos Reis — ADIM, IV, 46. 

domfnio do homem, percebida em varios estudos, reflete aquela si- 
tuagao vivida, por ela, na sociedade mineira colonial. 

Nossa proposta consiste em perceber a mulher sob outro 
prisma: tentar resgatar as formas de sua participagao no contexto 
de articulagao da Conjuracao, seja atraves de relagOes afetivas 
e familiares corn os inconfidentes, seja atraves de sua atuagao 

10. ADIM, II, 147. 

11. SOUZA, L. de M. e. Des-
classificados ... p. 180. 

12. Idem, p. 180 a 185. 

13. ADIM, II, 147. 

14. ADIM, I, 98. 
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15. ADIM, I, 185 / 186. Os grl-
fos s8o nossos. 

16. ADIM, I, 187. 

17. ADIM, I, 188. SImplfcla de 
Moura tambern se refere Aquela 
promessa. 

mais consciente em defesa de seus proprios interesses; ambas 
delimitadas tambem por sua posigao de classe. 

Em Vila Rica no ano de 1788, sob a ameaga da derrama 21  e 
cobranga das enormes dfvidas dos contratadores 22 , pelo entao 
governador Visconde de Barbacena, os coloniais mais diretamente 
prejudicados corn a efetivagao de tais cobrangas — proprietarios 
escravistas 23 , fazendeiros, comerciantes, mineradores, banquei-
ros, muitos dos quais pertencentes a intelectualidade mineira (poe-
tas, jufzes, advogados, romancistas, etc.) — resolveram colocar em 
pratica urn piano que vinha sendo idealizado "havia oito anos" 24 , 

constitufdo de varias propostas, tendo como principal objetivo a 
ruptura definitiva corn a Metr6pole. Este rompimento seria a forma 
encontrada pelos "cabegas poderosos" de resguardar seus bens e 
propriedades, mantendo o monopolio do excedente produzido inter-
namente (na capitania) e a oportunidade de se implantar uma forma 
republicana de governo. 

N' A Devassa da Devassa, Maxwell divide estes indivfduos em 
tres grandes grupos: os ativistas, os ide6logos e os contratadores, 
mostrando suas motivag6es pessoais para entrar no movimento. 25  

Maria Efigenia Lage de Resende acredita que alem destes tres 
grupos, haveria urn quarto, a "retaguarda", integrado por 

"pessoas de todos, os nfveis sociais, brancos e pardos, dedi-
cados a atividades diversas (soldados, padres, fazendeiros, 
bachareis, costureiras, alfaiates, estalajadeiros), que sabiam 
das ideias do levante 

Este grupo, prossegue a autora, "seria a forca capaz de dar viabili-
dade ao movimento, atraves de uma sublevacao generalizada". 27  
As costureiras a que se refere a autora provavelmente sao tits 
testemunhas: Simplfcia Maria de Moura (21 anos), Caetana Fran-
cisca de Moura (20 anos) e Ana Maria Silva (40 anos), mae das 
duas primeiras, todas moradoras em Vila Rica e que viviam "de sua 
costura". A primeira admite ja ter conhecimento do levante: 

"disse saber por ouvir dizer publicamente, depois das prisoes que 
se fizeram, no Rio de Janeird ao Alferes Joaquim Jose e Coronet 
Joaquim Silverio, assim como nesta Vila ao Desembargador Tomas 
Antonio Gonzaga, e no Rio das Modes ao vigario de Sao Jose, e ao 
Coronet Inacio Jose de Alvarenga, que se pretendia fazer nestas 
Minas urn levante, sendo que andava falando nisso o sobredito Al-• 
feres, por alcunha de Tiradentes". 28  

A segunda, embora afirmasse ignorar o conte6do do Auto, lembrou 
a promessa feita pelo atferes Tiradentes a sua mae que the pedira 
urn favor de "sentar praga a urn seu fitho por nome Serafim Gon-
calves", ao que "o dito Alferes the responde, pondo-Ihe a mao no 
ombro: 'Deixe estar minha camarada, que ninguem he de sentar 
praga a seu filho, sendo eu' ". 28  0 depoimdnto de Ana Maria Silva 
confirma o pedido e a promessa citados e demonstra que eta sabia 
das prisaes e da causa peta qual .elas se reatizaram. Acrescenta 
ainda que o alferes Tiradentes aspirava enriquecer atraves de ne-
g6cios no Rio e "que depois se considerava o homem mais fetiz do 
mundo, e que tambem ainda havia de fazer a sua terra feliz". 30 

Provavelmente outras pessoas assim como estas, ainda que 
em troca de pequenos favores, poderiam auxitiar de alguma forma 

21. Segundo os calculos do cal-
xelro de JoSo Rodrigues Mace-
do, Vicente Vielra Mote; caberla 
o pagamento de olto oltavas (de 
ouro), por cabeca, anualmente. 
ADIM, II, 80. 

22. A entrada de Joaqulm Slive-
rio dos Reis (autor de primeira 
carte-denOnda) no movimento se 
deveu ao fato de que este "yen-
do-se perdido, e que Milo tinha 
com que pager A Real Fazenda o 
que !he devie do Contrato des 
Entradas, viera convldar S. M. 
Luls Vez de Toledo (Piza) pare 
ume sublevagao nesta Capita- 

ADIM, IV, 128. 

23. Pela relagllo de bens conf Is-
cados verlfIcamos uma grande 
quantldade de escravos e °scra-
wls, embora numericamente 
aqueles auperassem estas. 
ADIM, VI. 

24. Depolmento de Francisco A. 
de 0. Lopes (15/06/1789) —
ADIM, II, 46. 

25. Maxwell, Keneth op. cit. p. 
141 a 167. 

26. Resende, Marla Engemla 
Lage de. op. cit. p. 44. 0 grlfo 
nosso. 

27. Idem, 'Mem. 

". 26 
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os conjurados durante o desenrolar do levante ou mesmo poste-
riormente. Lembramos urn dos depoimentos do Alferes Tiradentes 
no qual informou que havia pedido a Aiwa "'nada de Tal, que mo-
rava ao pa da lgreja da Mae dos Homens" no Rio de Janeiro, que o 
escondesse: 

"porem que esta o nao recolhera em sua casa, por ser 
porem que por sua conta tornou a falar ao dito Domingos Fer-
nandes, que o recolheu; que a razao que teve para se valer da 
dita Inacia, foi por the ter curado uma filha de uma 
que teve em urn pa, por ter alguma inteligencia de curativo, e 
julgando que ela estaria obrigada por este motivo, foi a razao 
porque se valeu dela; e a causa que lhe assinou para querer 
esconder-se, foi por se ter feito uma morte em Minas, na qual 
entendia que estava culpado, e que por este motivo o queriam 
prender"; 31  

31. ADIM, V, 50. Os grifos stir) 
nossos. 

Citamos tambem as mulheres de quem eram credores'alguns in-
confidentes, como D. Teresa Maria de Jesus e Souza, Ana Rodri-
gues de Lira e Ant6nia Maria de Jes6s, devedoras de Pe. Rolim; a 
preta Ana da Silva e uma crioula, devedoras de Domingos de Abreu 
Vieira; Maria Ant6nia e a preta forra Margarida Teixeira, devedoras 
de Francisco Ant6nio de Oliveira Lopes. 32  0 fato de terem contrar-
do dfvidas junto a conjurados poderia to-las forgado a retribuir o fa-
vor recebido? Talvez, fosse mais interessante que suas dIvidas 
fossem negociadas corn seus credores e nao executadas pela Co-
roa (atraves de confisco). Ressaltamos aqui o caso da amante de 
Tiradentes, Ant6nia Maria do Espfrito Santo, que em 1789 entrou 
corn petigao na justica em Vila Rica para conseguir a propriedade 
de uma escrava e suas crias confiscadas do /Mares pela Coroa, 
alegando que era 

"filha Orfa que ficou do falecido Ant6nio da Silva Paes, que es-
tando ela, suplicante, em casa da ava sua Mae, Maria Jose-
fa, a entrou a aliciar o Alferes Joaquim Jose da Silva Xavier 
corn promessas de casamento, debaixo das quais [he roubou 
a sua pudicicia, havendo dela uma filha, que existe, por nome 
Joaquina, chegando a tanto excesso o ardor das suas paixOes 
que violentamente tirou a suplicante da casa de sua Mae para 
a sua companhia. 

• 	No tempo desta aliciagao, deu o dito Alferes a mesma supli- 
cante uma escrava por nome Maria, da nagao angola, a qual, 
em poder da suplicante, concebeu e pariu urn menino por no-
m'e Jer6nimo, pardo fusco ou cabra, e agora de proximo, outra 
cria parda por nome Francisca; porem, sucedendo prender-se 
o dito Alferes Joaquim Jose da Silva Xavier na cidade do Rio 
de Janeiro, por culpa que dizem cometera, se fez seqiiestro 
ern todos os seus bens, nos quais foi tambern incluida a referi-
da escrava com seus filhos, dando-se a eles, por depositario, 
Luis Ant6nio de Barros, o que deu causa a requerer a Supli-
cante ao Ilmo. e Exmo. Govemador desta Capitania para se 
the restituir a dita escrava juntamente corn as crias". 33  

32. ADIM, VI, 118 / 121; VI, 130 
VI, 155 / 157, respecilvamen-

te. 

33. ADIM, XIX, 45. Numa das 
vlagens de Tiradentes ao Rio de 
Janeiro, este delxara a dlta es-
crava por companheira e ama de 
sua Mita Joaqulna, "cujo padrl-
nho foi Domingos de Abreu Viol-
ra, futuro Inconfldente. Ao re-
gressar em 26 de agosto de 
1788, considerou o vfncuio amo-
roso desfelto devolvendo Antonia 
a sua mae pois ela havia "preva-
rIcado", assegurando contudo, a 
subsist/Imola da filha ao confiar a 
seu coiega, cadete Jose Pereira 
de Almeida BeMao, 200$000 rs. 
destinados ao sustento de Joa-
quina (Jose Pereira vivia com a 
Irma mais veiha de Antonia). 
ADIM, III, 346 — nota de Tarquf-
nio de Oliveira. 

Porem a sentenca datada de 18 de maio de 1790, nao the da ganho 
de causa, uma vez que juridicamente a escrava assim como seus 
filhos pertenciam a Tiradentes. 34 

	
34. ADIM, XIX, 57. 
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Algumas mulheres das classes dominadas como forras e es-
cravas, sao citadas por manterem ligagoes afetivas e familiares 
com os inconfidentes ou como testemunhas por terem conheci-
mento de suas iddias. Assim, aparece a escrava e amante de 
Claudio Manoel da Costa, que corn ele teve um relacionamento por 
mais de trinta anos e vdrios filhos. 35  Tambern 6 o caso de Chica da 
Silva (escrava posteriormente alforriada), irma de criagao do padre 
Rolim. Este era amasiado corn uma filha da dita Chica da Silva, 
corn quem teve muitos filhos. 36  0 coronel Pldcido Rolim (irmao do 
dito padre) tinha uma amante (forra), que de certa forma participou 
da conjuracao pelo menos na fase final ao contribuir para a fuga do 
companheiro e destruicao de documentos. 37  0 inconfidente Vito-
riano Gonsalves Veloso, Cinico pardo diretamente envolvido no mo-
vimento e tambern Onico punido corn acoites, era filho de uma ex-
escrava. 38  0 padre Jose Lopes de Oliveira era padrinho da filha de 
uma sua ex-escrava, o que expressava uma relacao de compadrio 
entre ales. 39  Estes dados evidenciam a presenca da mulher es-
crava e forra no contexto de articulacao do movimento na condicao 
de amante, mae, irma e afilhada de inconfidentes. 

Outras mulheres forras foram convocadas come testemunhas 
no processo, como e o case da parda Josefa Teixeira que vivia de 
vendas e teria ouvido Manoel da Costa dizer: "estes branquinhos 
do reino que nos querem tomar nossa terra". 49  Cumpre lembrar 
que as vendas eram espacos propfcios a divulgagao de iddias, al-
gumas delas tambem prostfbulos e local de encontro de todo tipo de 
indivfduos. A crioula forra Maria Pinto testemunhou, por ser cozi-
nheira na casa do escrivao da ouvidoria, Joaquim Pedro Caldas, 
onde "se faziam os ajuntamentos do padre Carlos Toledo, do seu 
irmao Lufs Vaz de Toledo, e do Corona! Francisco Ant6nio de Oli-
veira Lopes. 41  A ex-escrava do pal de Tomas Ant6nio Gonzaga, 
Elena Maria da Silva Gonzaga, crioula de 60 anos, foi arguida sobre 
as amizades de Gonzaga. Informou que conhecia os freq0entado-
res da casa, Dr. Claudio Manoel da Costa e os padres Francisco 
Aguilar Coutinho e Jose Martins. Disse tambern que conhecera o 
coronel Alvarenga e o padre Carlos de Toledo, numa ocasiao em 
que se hospedaram em casa de Gonzaga. Quanto a Tiradentes, so 
o conhecia de nome, nunca o tendo visto naquela casa. Disse igno-
rar se Gonzaga levava "ou mandasse para fora de casa, alguns 
tastes ou papOis; e menos que costumasse guardar estes em ou-
tras panes ou escaninhos — que nao fossem as gavetas que foram 
examinadas quando o mesmo foi preso, e que muitas vezes deixa-
va sem major cautela, como tambern todos os de casa". Tambern 
respondeu que nao lhe constava "que o dito passasse algum dia, 
ou ficasse alguma noite fora de casa em nenhuma ocasiao e muito 
menos nas vesperas em que foi preso". E afirmou que nada mais 
sabia sobre.  os costumes do ouvidor, declarando que fora apenas 
cativa do pai de Gonzaga. 42  Elena alega nao poder dar maiores 
informacoes pelo fate de ser uma simples servical, condicao que 
nao the permitia conhecer os habitos do ouvidor. Entretanto, consta 
que jd vivia em casa dele hd pelo rpenos sete anos; donde se pode 
concluir que houve a intencao de protege-lo. Lembramos ainda a 
participacao da preta forra Ant6nia da Costa (da nacao Mina) e as-
sistente no Virassaia, que servia tambern em casa de Gonzaga. 
Estando esta em casa do ouvidor (jd preso), Id teria chegado urn 
"rebucado" que alertou sobre a ameaca de prisao que sofriam os 

35. ADIM, II, 124. 

36. ADIM, II, 287. 

37. ADIM, III, 369 / 370 / 375 a 
377. E Importante lembrar que o 
concubinato era largamente pre-
Head° no perkdo colonial sendo 
multas vezes, a dram forma da 
mulher assegurar meihores con-
dicaes de via para si e para 
seus (Mos. E IlustratIvo o caso 
da anuisia de Claudio Manoel da 
Costa, Francisca Arcangela de 
Sousa, que 'tinha excelente so-
brad° na Rua de Sao Jose, logo 
adiante da residancla de Tire-
denies. Suas duas farms natu-
rals, corn o dito Claudio, recebe-
ram dotes de casamento tats Co-
mo, rocas, escravos, bens tra-
vels e mesmo roupas necessarlas 
a sua subsistencia. ADIM, III, 
345 — nota de Tarqufnlo de Oli-
veira. 

38. ADIM, VII, 339. 

39. ADIM, II, 404. 

40. ADIM, IV, 213 e 215 / 216. 
e note 2. 

41. Carta-denancia 	ananima 
(14/10/1789) 	ADIM, 
411 / 412. 

42. ADIM, il, 490 / 491. Segun-
do Marcio Jardim, o ouvidor che-
ga a Vila Rica em 1782, trazendo 
Elena, "empregada domestica", 
es-escrava de seu pai. op. cit. p. 
92. 
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familiares de Gonzaga. De posse desta informagao, Ant6nia ten-
tando evitar que isto ocorresse tomou a decisao de procurar ajuda 
indo a casa de Jose Verfssimo da Fonseca onde se encontrava o 
assistente de Gonzaga, capita° Luiz Antonio de Freitas. 43  

Podemos observar que quando se trata da mulher pertencente 
as clases dominadas, a referenda é feita identificando sua posi-
gao de classe e sua car — o que evidencia a discriminagao do sis-
tema escravista. 

E as mulheres da classe dOminante? Qual a sua participagao 
na conspiragao enquanto esposas dos inconfidentes? Nos autos 
duas mulheres se destacam: Barbara Heliodora Guilhermina da Sil-
veira, esposa do coronet e poeta hack) Jose de Alvarenga Peixoto 
— proprietario de fazendas (pecuaria e agricultura), terras minerals 
e de 132 escravos 44  — Hip6lita Jacinta Teixeira de Melo, esposa de 
Francisco Ant6nio de Oliveira Lopes. Este deixaria a farda em 1781 
para se transformar em fazendeiro gragas ao dote advindo de seu 
casamento corn Hipolita (de famOia abastada), "que permitira ao 
casa) possuir os bens, que, oito anos mais tarde the foram segues-
tradosn. 45  Nao tiveram filhos, mas criaram o filho ilegftimo da irma 
de Barbara Heliodora corn o capita° Antonio Jose Dias Coelhc 

Barbara Eliodora (linhagem paulista), "era pessoa de tempe-
rament° forte (lutou o quanto pode para salvar seus bens e de seus 
filhos), embora mais tarde tenha sido levada a demencia pelas ex-
tremas adversidades pessoais que enfrentou". 46  Mostrou firmeza 
de carater, quando impediu "que seu marido — vacilante no mo-
mento decisivo da conspiragao — .delatasse seus compaheiros". 47  
Ainda sobre eta, Jose J. de Oliveira relata como testemunha, que 
Jose Manoel Vieira, mulato e mestre de mOsica da filha da dita Bar-
bara, a teria ouvido afirmar. "se atgum dia este continente fosse go-
vernado por nacionais, sem sujeigao a Europa, a eta pertencia por 
antigOidade de paulistas, sendo sua fam0ia e sua casa das primal-
ras“. 48  Portanto, podemos conctuir que Barbara Eliodora nao so ti-
nha conhecimento dos pianos dos inconfidentes como tambem 
vislumbrava uma posigao de destaque corn o sucesso da insurrei-
gao preservando a sua insergao na classe dominante. Cumpre ain-
da uma Ulm observagao: embora o advogado de defesa de Alva-
renga Peixoto tivesse argumentado que ele gastara muito corn as 
despesas dos servigos de mineragao, achando-se pobre, onerado 
indigente, coube a Eliodora a metade dos bens, o que the garantiu 
uma situagao bastante segura financeiramente. 49  

A respeito da participagao de Hipolita Jacinta consta que eta 
teria enviado urn escravo corn uma calla a seu marido que se en-
contrava em Paraopeba, na qual informava sobre as prisoes (ocor-
ridas no Rio de Janeiro) de Tiradentes, Joaquim Silveri° dos Reis e 
outros. 50  Em outra passagem, Francisco Lopes refugiado em uma 
senzala corn receio de que o prendessem, pediu a sua mulher Hi-
Oita que escrevesse ao Visconde de Barbacena, informando-the 
que ele queria prestar depoimento; eta utiliza o mulato forro e tes-
temunha, Jose Lopes Ribeiro (filho da preta forra Joana) como 
mensageiro desta calla, a qual nao é entregue peto fato das pes-
soas procuradas terem se negado a recebe-la e encaminha-la ao 
Visconde. Neste Interim, chegou a casa de Francisco Lopes urn 
meirinho, corn mensagem do Ouvidor de Sao Joao del Rei intiman-
do-o a apresentar-se a capital tao logo recebesse a intimagao. Es-
tando em poder de Hipolita a carta-denoncia de seu marido e "re- 
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43. ADIM, II, 237 / 238. 

44. Jardim, Marcia. op. cit. p. 
132. Este 6 o total de escravos 
qua foram confiscados e nao to-
dos os canvas pertencentes a Al-
varenga. Sobre sequestro de 
seus bens ver ADIM, VI. 

45. Idem, p. 148. 

46. Idem, p. 136. 

47. Idem, p. 136, ADIM, I, 199. 

48. Idem, p. 137 - ADIM, I, 171. 

49. ADIM, VII, 153 / 154. Corn o 
alegredo de Alvarenga para a 
Africa, Barbara escreveu a Joao 
Rodrigues 	de 	Macedo 
(18/02/1795) propondo-lhe so-
cledade para melhor adminlstrar 
suas lavras a escravos (em torno 
de trezentos). ADIM, V, 129. 

50. ADIM, II, 57. 



51. ADIM, IV, 157 / 158. Vale 
lembrar qua Francisco A. de 0. 
Lopes 101 0 Inconfidente qua 
mats reveiou sobre o movimente 
nos Interrogatodos. Jardim, Mar-
clo. op. cIL p. 148. 

52. ADIM, IV, 158. 

53. ADIM, III, 412 / 413. 

54. ADIM, III, 407. 

55. ADIM, IX, 430 / 431. 

58. Na carta-demIncia de Va-
lentlm Lopes da Cunha a de sua 
InnA Monica AntOnia 'do Sacra-
mento. moradores no Rio de Ja-
neiro, consta que numa °casino 
em que Tiradentes se referira 
confuragAo, a Ma Monica o tarts 
repreendido, pedIndo-lhe que 
nao falasse sobre tal assunto em 
sua casa. ADIM, IV, 56. 

ceando que aquele papal que ele tinha estado a escrever !he fosse 
prejudicial, no qual estava a parte que ele, testemunha dava ao li-
mo. e Ilmo. -Visconde de Barbacena, Govemador e Capita° Gene-
ral, o queimou". 51  Em seu depoimento Francisco Lopes alegou nao 
ter apresentado por escrito a denOncia da sedigao pelo fato de sua 
mulher to-la queimado. 52  Quando do invented° dos bens do casal, 
•Hipolita teria provavelmente subornado o funcionado responsavel, o 
qual recebeu "tits vacas paridas sabe Deus pelo que: a ele as 
manda vir para a chacara do seu meirinho geral". Na mesma oca-
siao ela os "induziu e persuadiu" a enviar ao Rio de Janeiro o filho 
do dito meirinho corn a finalidade de obter informagoes sobre a pri-
sed do marido, sugerindo que acorn algumas dadivas alcangasse 
favores — o que poderia conseguir porque 'o dinheiro vencia tudo'. 
Ela the certificou que estavam prontos 10 ou 12 mil cruzados". 53 

 Fica evidente que Hipolita soube agir em defesa de seus interesses 
no sentido de resguardar suas propriedades, embora Tarqufnio de 
Oliveira afirme que por sua "efetiva participagao na Inconfidencia", 
foi "punida corn o seqUestro total de bens, sem que o Visconde de 
Barbacena !he garantisse a meagao conjugal, como ocorreu no ca-
so de Barbara Eliodora". 54  Entretanto, por seu testamento datado 
de 1828, podemos constatar que ela era possuidora de muitos 
bens, como fazendas e lavras, numerosos escravos os quais alfor-
riou e consideravel quantia em dinheiro destinado a afilhadas, pa-
rentes e administradores. Pediu ao vigario de sua freguesia que 
distribuisse a quantia de cem oitavas entre "os pobres que de" jul-
gasse "mais necessitados", mandando rezar 150 missas para o 
falecido marido, 100 para parentes, 100 para as almas de seus es-
cravos e as demais necessarias para salvagao de sua alma. 55  

Os dados nao nos permitem avangar muito em nossas con-
clustres e embora s6 tenhamos conhecimento da referencia e parti-
cloaca° de algumas mulheres, podemos aventar a hip6tese de que 
outras (das classes dominantes e dominadas) possam ter tide co-
nhecimento ou divulgado as ideias dos inconfidentes. 

No contexto da articulagao da Inconfidencia Mineira, a atuagao 
das mulheres da classe dominante (escravista) como Barbara Elio-
dora e Hip6lita Jacinta, foi determinada pela relagao afetiva a pela 
defesa de seus pr6prios interesses de classe. No caso de Eliodora, 
podemos dizer que tinha conhecimento da Conjurageo e como es-
posa impediu que seu marido denunciasse os companheiros, as-
sumindo a diregao dos neg6cios (fazendas, lavras a escravos) 
quando do degredo de Alvarenga; enquanto Hipblita tentou impedir 
a evidencia do comprometimento de Francisco Lopes (queimando a 
carta-demincia) e o confisco total de bens (utilizando o subomo), fi-
cando claro que tinha pleno conhecimento da sublevagao (quando 
informou ao marido as pris6es ocorridas e quando redigiu mensa-
gens para Francisco Lopes). Ambas, por serem esposas de incon-
fidentes assim como a concubina (forra) de Placid° Rolim — que 
queimou documentos comprometedores e o ajudou a fugir — ao 
defenderem seus maridos a amante, visavam defender tambem 
seus pr6prios interesses na medida em que, confiscados os bens 
sofreriam diretamente as conseq0encias, nao sendo contudo, puni-
das corn o degredo. Se nao podemos afirmar que todas as mulhe-
res (esposas ou arnasias) dos conjurados estiveram a par da su-
blevagao, quando seus maridos ou amantes passaram a ser per-
seguidos ou presos, elas devem ter lutado de alguma forma para 
tentar salva-los. 
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Je as mulheres escravas e forras que nao mantinham relagOes 
afetivas (tntimas) corn os inconfidentes, seu comportamento foi  diri-
gido, supostamente, apenas pelas relagoes de amizade — no caso 
de Elena e Ant6nia, servigais na casa de Tomes Ant6nio Gonzaga. 
Evidentemente nao descartamos a hip6tese de terem sido recom-
pensadas pelo silencio (nos interrogatorios) ou pelos auxrlios 
prestados em diversos momentos aos inconfidentes (no caso a 
Gonzaga e seus familiares). 

Outras mulheres como as costureiras (Simplicia, Caetana e 
Ana Maria), a cozinheira (crioula forra Maria Pinto) ou a vendedora 
(parda forra Josefa Teixeira) foram arroladas no processo como 
testemunhas que poderiam esclarecer para as autoridades colo-
nials quais os conjurados que divulgavam ideias contra a ordem 
colonial. Outras ainda foram citadas por ajudarem os inconfidentes, 
como 'nada que acobertou Tiradentes embora nao soubesse o 
verdadeiro motivo que o levou a se esconder. 

Portanto, se as mulheres nao participaram da articulagao poll-
tica da lnconfidencia, elas estiveram presentes de alguma forma no 
desenrolar do processo, e algumas se comprometeram corn ele. 

evidente que as questoes aqui levantadas nao esgotam o 
tema tratado; constituem, no entanto, o ponto de partida para uma 
anelise que pretenda aprofundar-se no resgate da participagao da 
mulher nao s6 na Inconfidencia Mineira, como na prOpria dinamica 
social nas Minas ,setecentistas. 

Finalizando, queremoS deixar aqui os nossos agradecimentos 
a professora Leda Reis Morals pela inestimavel contribuigao na re-
visa° deste texto; e ao professor Carlos Magno Guimaraes pela 
cessao de alguns dados aqui trabalhados. 
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