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Resumo:

Este trabalho tem como objetivo mais abrangente a análise e compreensão dos 
fatores determinantes para a constituição, estrutura e atuação dos poderes locais 
na primeira metade do século dezoito na comarca de Vila Rica, com o enfoque 
principal direcionado a atuação de suas câmaras municipais. Assim, dentro de 
uma perspectiva de longa duração buscou-se estabelecer a gênese de 
constituição dos poderes locais na metrópole portuguesa e sua transposição para 
as demais partes constitutivas do império colonial português. Na colônia brasileira, 
as câmaras municipais foram a instituição de caráter público que mais 
presenciaram o assento de suas elites locais, sendo que diferentemente das 
câmaras localizadas na costa brasileira, as câmaras municipais  constituídas nos 
sertões brasílicos assistiram a formatação de uma elite distinta, mais voltada aos 
interesses e contradições de interesses que a economia da mineração criou 
quando de seu advento no Brasil no ocaso do século XVII. Por fim, a partir da 
atuação dos poderes locais e da segmentação social na região das Minas discute-
se se aquela sociedade, a despeito da escravidão, passava por um processo de 
transição de uma sociedade de estamentos para o de uma sociedade de classes. 

Palavras-chave: Brasil-Colônia; Economia Mineradora; Câmaras Municipais;

Elites Locais; Estrutura Social

This work has as its most ranging objective the analysis and understanding of the 
determining factors for the constitution, structure and acting of the local governors 
in the first half of eighteen century in Vila Rica county, with the main foccus 
directed to their town councils. Thus, within a long duration perspective it has been 
searched to establish the origins of the local powers constitution in the Portuguese 
metropolis and their transposing to the other constituent parts of the Portuguese 
Colonial Empire. In the brasililan colony the Town Councils have been the 
Institution with a public character that had witnessed the seat of their local élite, 
being that differently from the councils located on the brasilian coast the town 
councils constituted in the brasilic interior presented the constitution of a distinctive 
élite, mainly directed to the interests and contradictions of interests that the mining 
economy created on times of its advent in Brasil at the end of XVII century.  Finally, 
from the acting of the local powers and caracteristic social segmentation of the 
mines region it has been discussed if that society, despite the slavery, were going 
through a transitional process from an society of orders to a class society .

Abstract: Brazil-Colony; Economy Minerals; Town Councils; 
Local Elites, Social Structure 
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Introdução

O tema dessa presente tese situa-se dentro de perspectivas históricas que 

dimensionam e circunscrevem a extensão dos poderes de âmbito locais na 

primeira metade do século dezoito na capitania das Minas Gerais. Desde meados 

dos anos 80 do século passado (e isso soa estranhamente distante) diversos 

estudos, pesquisas e reflexões vêm sendo realizadas e desenvolvidas, muitas das 

quais, inclusive, já publicadas, tanto em Portugal quanto no Brasil, acerca de uma 

nova perspectiva de abordagem sobre as ingerências políticas, funcionais e 

administrativas das câmaras municipais no universo do império colonial português. 

De certa maneira, enquanto uma interpretação histórica, o presente estudo 

vem na esteira de algumas dessas reflexões historiográficas anteriores sobre a 

problemática dos poderes locais, contudo, originalmente, lança novas luzes sobre 

o processo de constituição, extensão, limites e especificidades dos poderes, e 

consequentemente das elites locais, na comarca de Vila Rica entre 1.711 e 1.750, 

já que inexistem, por exemplo, quaisquer estudos sobre as origens e perfis sócio-

econômicos, culturais e étnico-raciais dos indivíduos que exerceram cargos e 

funções nas câmaras municipais nessa região na primeira metade dos setecentos. 

O primeiro marco cronológico destacado diz respeito à fundação das 

primeiras vilas na região das minas auríferas que, posteriormente, em 1.720, será 

transformada na capitania das Minas Gerais. Todavia, antes da região das Minas 
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alcançar a sua autonomia administrativa os forais das primeiras vilas mineiras 

foram concedidos pelo então governador da capitania de São Paulo e Minas de 

Ouro, Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho; sendo que em oito de abril de 

1.711 foi criada a Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e Albuquerque 

(atual cidade de Mariana), em oito de julho de 1.711 criada a Vila Rica de Nossa 

Senhora do Pilar do Ouro Preto (atual cidade de Ouro Preto) e em dezessete de 

julho de 1.711 criada a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará 

(atual cidade de Sabará).

Dois anos adiante, em 1.713, o capitão-general Brás Baltasar da Silveira, 

que sucedeu o governador Albuquerque no governo da capitania de São Paulo e 

Minas do Ouro, deu forais de vila a outros arraiais já constituídos no processo de 

povoamento fomentado pelas atividades da mineração do ouro; criou a Vila de 

São João Del-Rei em 8 de dezembro de 1.713 (atual cidade de São João Del-Rei), 

criou a Vila Nova da Rainha (atual cidade de Caeté), em 29 de janeiro de 1.714, e 

criou a Vila de Nossa Senhora da Piedade do Pitangui (atual cidade de Pitangui), 

em 9 de junho de 1.715.

E como em inegável decorrência das complexidades de natureza 

administrativa e judiciária advindas das contradições e choques de interesses já 

manifestos na sociedade de economia mineradora criou, em uma única penada,

com a provisão de seis de abril de 1.714, fato inédito até então na história 

administrativa da colônia brasileira, simultaneamente três comarcas naquela

região; a comarca de Vila Rica, com sede em Vila Rica, a comarca do Rio das 

Velhas, com sede na Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará e a 

comarca do Rio das Mortes com sede na Vila de São João Del-Rei.
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Portanto, em um curt�ssimo espa�o de tempo, foi implantada na regi�o das 

Minas uma engrenagem e aparelho de cunho administrativo e judici�rio que muito 

bem ilustra a r�pida concentra��o de interesses que, at� ent�o aquela regi�o 

despovoada e in�spita, passou a demandar, sendo que, em conseq��ncia, essa 

esp�cie de mecanismo de acelera��o administrativa e social deu vez � 

implanta��o e constitui��o de suas primeiras c�maras municipais, que dar�o 

assento as suas elites locais, bem como, tamb�m, ir� criar uma extensa rede de 

interesses ao entorno dos demais poderes locais, sobretudo os da companhia das 

Ordenan�as e aos pr�prios interesses da Coroa portuguesa estabelecidos naquela

regi�o, com o particularismo de em terras bras�licas serem todos esses interesses 

decorrentes das descobertas aur�feras e n�o como nas vilas j� constitu�das nas 

faixas da costa brasileira, originadas de um antigo e longo processo de 

povoamento no Brasil. 1

O segundo marco cronol�gico de nossas reflex�es, 1.750, toma empr�stimo

ou estabelece como marco de delimita��o temporal a distintos significados 

hist�ricos para a �poca colonial brasileira e que deram margem, quando em 

confronto com expressiva parte das fontes documentais utilizadas na pesquisa, ao 

entendimento de que at� o in�cio da segunda metade do s�culo XVIII constatou-se 

na comarca de Vila Rica um n�tido e singular processo de sedimenta��o das

1 Por outro lado, e em sentido oposto, o advento da economia da minera��o do ouro fez com que o 
imp�rio colonial portugu�s montasse na regi�o das Minas um aparato fiscal sem igual, at� ent�o, 
na col�nia brasileira, desprezando, em certo sentido, outros aspectos da administra��o e da 
justi�a, o que nos permite vislumbrar as brechas que as elites locais encontraram para tomar parte 
tamb�m dos neg�cios da regi�o; “Mais importante seria frisar, talvez, que voltando-se quase 
exclusivamente para a riqueza aur�fera e diamant�fera,  pois tinha sido forjada e estava mobilizada 
para atender, em face dela, os exigido pela Coroa, a pesada m�quina administrativa e fiscal que se 
implantara na capitania se achava mal preparada para agir fortemente sobre neg�cios.” S�rgio 
Buarque de Holanda, Metais e pedras preciosas. In: Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira. S�o 
Paulo: DIFEL, 1960, Tomo I, Volume 2, p. 295.
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estruturas administrativas de seus principais n�cleos urbanos, que depois de 

sa�dos de uma espinhosa e fragment�ria guerra civil desencadeada pela disputa 

pela hegemonia das minas aur�feras; na chamada Guerra dos Emboabas, 

necessitava normatizar-se em seus aspectos social e urbano.

As queixas e ressentimentos de ambos os lados conflitantes, por exemplo, 

estenderam-se em uma profus�o infind�vel em praticamente todos os segmentos 

sociais localizados no teatro dos conflitos na regi�o das minas aur�feras e que se 

revelam extremamente interessantes para o dimensionamento e compreens�o da

sedimenta��o das estruturas administrativas ali localizadas. 

Assim, o fim da primeira metade dos setecentos ou o inicio da segunda 

metade da cent�ria lan�a luz a significativos emblemas hist�ricos para a col�nia 

brasileira; a coroa��o de D. Jos� I e o in�cio do consulado pombalino, o auge da 

produ��o aur�fera e o seu irrevers�vel processo de esgotamento econ�mico, as

mudan�as nas rela��es entre o centro e as periferias no �mbito interno da col�nia 

e o inicio da assun��o da cidade do Rio de Janeiro, o principal porto de destino 

das Minas, como palco privilegiado das rela��es econ�micas do imp�rio colonial 

portugu�s, que se estendiam em muitas dire��es, inclusive dos sert�es das Gerais 

aos portos africanos do Congo e de Angola, sobretudo. 2 Portanto, 1.750 

2 Decisivamente, em 1.763 o Rio de Janeiro torna-se a sede da col�nia brasileira j� ilustrando a 
sua estrat�gica localiza��o para os tri�ngulos comerciais ente Portugal, Brasil e �frica. Por outro 
lado, a segunda metade dos setecentos, na verdade, parece que redesenhou os perfis econ�micos 
da capitania das Minas Gerais constitu�dos na primeira metade da cent�ria.  Assim; “O 
definhamento das atividades mineradoras, por sua vez, na segunda metade do s�culo XVIII, ao 
contr�rio do que pensava Celso Furtado, n�o ocasionou ‘uma r�pida e geral decad�ncia’ para a 
economia da Capitania [...] Na verdade, o que observamos �, ao lado do definhamento da 
atividade mineradora, o crescimento de uma agricultura e de uma pecu�ria mercantis n�o-
exportadoras j� existentes desde o inicio do s�culo XVIII; � isto que explica o fato de Minas 
aparecer, em 1819, como a maior capitania escravista do Pa�s.”. Jo�o Lu�s Fragoso, Homens de 
grossa aventura. Acumula��o e hierarquia na pra�a mercantil do Rio de Janeiro. 1790-1830. 2� 
Edi��o Revista. Rio de Janeiro: Civiliza��o Brasileira, 1998, p. 125. 
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representa um marco cronol�gico com muitos significados hist�ricos e amplas 

abrang�ncias historiogr�ficas relativas � regi�o mineradora e, sobretudo, para a 

comarca de Vila Rica, que presenciar� nessa ocasi�o a praticamente toda a 

sedimenta��o de suas estruturas sociais e urbanas.

Por outro lado, e em rela��o � constitui��o dos poderes locais no �mbito do 

imp�rio colonial portugu�s, as reflex�es e os estudos pioneiros de Charles Boxer 

por muito tempo permaneceram quase que isoladamente reinando enquanto um 

esfor�o interpretativo acerca da import�ncia das c�maras municipais e dos 

hospitais das Miseric�rdias enquanto um elemento b�sico e explicativo para a 

longa dura��o temporal daquele imp�rio, sendo que, desde ent�o, as sucessivas 

abordagens historiogr�ficas que v�m sendo feitas, conquanto a import�ncia do

papel das c�maras municipais na sociedade portuguesa, a meu ver, em quase 

nada divergiram em ess�ncia e fundamentalidade com as an�lises de Boxer, pelo 

menos em rela��o �s abordagens que dizem respeito � import�ncia daquelas 

institui��es de car�ter p�blico como chaves explicativas para a grande dura��o e 

extens�o do imp�rio portugu�s. 3

� bem certo, que de l� para c�, e talvez esse aspecto tenha passado um 

tanto quanto batido ou despercebido pela historiografia, por t�o �bvio que pare�a, 

3 Charles R. Boxer, O imp�rio mar�timo portugu�s. 1415-1825. S�o Paulo: Companhia das Letras, 
2002. Nessa edi��o, o autor aponta no pref�cio do livro que; “A primeira edi��o deste livro foi 
publicada em 1969. Conforme explico no pref�cio daquela edi��o, o livro tentava resumir as 
vicissitudes e as realiza��es do antigo imp�rio mar�timo portugu�s desde a captura de Ceuta em 
poder dos mouros, em 1415, at� o reconhecimento relutante, por parte de Portugal, da 
independ�ncia do Brasil, em 1825. No pref�cio da primeira edi��o tamb�m havia a preocupa��o 
constante de n�o perder de vista as intera��es entre essas aventuras relacionadas a imp�rios 
long�nquos e o pa�s natal, equilibrado precariamente na orla ocidental da Europa. Uma vez que a 
edi��o da Carcanet Press � uma reimpress�o textual da primeira, este pref�cio limita-se a indicar 
algumas das obras publicadas depois de 1969, que refor�am, modificam ou refutam o que ent�o 
escrevi”. Cita��o � p. 11.   
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é que os estudos mais recentes sobre a problemática dos poderes locais lançaram 

mão de novas, amplíssimas e riquíssimas fontes documentais, que por sua vez 

ampliaram os horizontes de conhecimento histórico acerca dos entrelaçamentos 

sociais e políticos dessas engrenagens de poder e que associadas, também, a 

novas abordagens e perspectivas históricas e historiográficas acerca do papel, 

dimensionamento e constituição das monarquias européias da época moderna 

acabaram por nos levar a uma falsa idéia de desconstrução histórica para a 

problemática dos poderes locais no universo do império português, o que, na 

verdade, se torna uma constatação inoportuna, uma vez que as ingerências, 

expressividades e multiplicidades dos poderes de âmbito local na sociedade 

portuguesa da época moderna verdadeiramente existiram e, de certa maneira, se 

relativizadas e dimensionadas às suas condições locais foram estendidas aos 

domínios portugueses na África, na Ásia e na América.

O Estado monárquico português, numa clara e explicita alusão à 

terminologia consagrada por Emmanuel Le Roy Ladurie em um estudo para a 

monarquia francesa do Antigo Regime 4, vivenciou, no decorrer de um processo 

histórico de longa duração, a muitas vicissitudes e distintas dinâmicas sociais para 

a sua efetiva consolidação. Das ações de Afonso Henriques no século XII ao 

triunfo da revolução liberal no século XIX muito foram os elementos que podem 

ser destacados para se demonstrar as especificidades da história portuguesa em 

comparação com as demais monarquias ocidentais européias. 

4 Emmanuel Le Roy Ladurie, O Estado monárquico. França (1460-1610). São Paulo: Companhia 
das Letras: 1994.   
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Muito embora, o processo de consolidação do Estado monárquico 

português não seja exatamente o foco e o objeto central de nossos estudos é 

preciso, no entanto, estar em sintonia com os novos paradigmas historiográficos

que apontam e enfatizam novos fatores determinantes na constituição daquela 

sociedade européia, senão corre-se o risco, aqui, de se perder de vista os elos de 

ligação entre uma micro e uma macro história do império português em seu todo

ou, em um ângulo de análise distinto, na dissociação entre o estabelecimento das 

superestruturas ideológicas do império colonial português e a cristalização da 

infra-estrutura material da sociedade lusitana, grosso modo, derivada das 

engrenagens de caráter mercantis européias e que deu vez ao processo de 

expansão das monarquias ibéricas. 

O apontamento desses aspectos históricos mais generalizantes 

apresentam-se profícuos para não nos tornarmos prisioneiros de recortes teórico-

metodológicos muito específicos e das perigosas teias das exceções em prejuízo 

aos determinantes sociais e econômicos mais concretos e que, inevitavelmente,

deram vez à constituição do capitalismo, sistema hegemônico em nossa 

contemporaneidade, ainda que essa constatação possa sugerir algum tipo de 

abordagem teleológica na história, o que, ao contrário, não se enquadra em nosso 

método histórico. 

Inicialmente, quando na elaboração do projeto da pesquisa, tínhamos a 

intenção de investigar a constituição das estruturas administrativas e políticas em 

nível dos locus urbanos nascidos em meio à expansão da economia mineradora 

no ocaso do século XVII, que, posteriormente, deram origem as capitanias de 

Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, processo que descortinou, ocupou, povoou e 



18

integrou importante área geográfica da colônia brasileira e que confirmou um 

sentido de interiorização da América portuguesa incorporando a si os inóspitos 

sertões brasílicos. Assim, pretendia-se estabelecer as diferenças e similitudes dos 

poderes locais implantados na nova região econômica brasileira, eqüidistantes em 

todos os seus significados dos poderes locais implantados em sua costa litorânea. 

Contudo, as intenções iniciais de um estudo comparativo acerca da 

constituição, estrutura e representatividade dos poderes locais na extensa região 

de economia mineradora de nosso período colonial foram abortadas e postas de 

lado, uma vez que o levantamento prévio das fontes documentais demonstrou que 

a conclusão da pesquisa seria inexeqüível em um prazo hábil, sendo que a 

localização dos documentos em distintos e distantes arquivos uns dos outros 

apenas demonstrou-se um dos elementos impeditivos ao sucesso da pesquisa, 

sem se mencionar na adequação do método histórico em um estudo que incorpora 

uma área muito ampla e, portanto, em principio, também, passível de distintos 

processos históricos, ainda que uns desdobrados de outros. Enfim, o fato de se 

falar em sertões e não de um sertão brasílico ilustra bem o tom dessas

dificuldades analíticas.

Como desde o início do desenvolvimento da pesquisa alguns insights

nascidos das leituras e revisões bibliográficas me levaram a estabelecer e 

pontuar, previamente, que o processo de constituição dos poderes locais na 

região mineradora era indissociável da compreensão do processo de constituição 

de suas próprias elites locais optou-se em restringir e delimitar os estudos e a 

pesquisa em si à comarca de Vila Rica na capitania das Minas Gerais. Por um 

lado corroborado, em grande medida, no fato de que imaginava que as fontes 
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documentais alusivas as câmaras municipais mineiras se encontrassem em um 

melhor estágio de organização e mais bem dispostas e disponíveis nos arquivos

históricos brasileiros e, também, no fato de que no conjunto de todas as capitanias 

da colônia brasileira nascidas dos impactos da economia mineradora, a capitania 

das Minas Gerais foi, sem dúvida, a mais importante de todas, esquivando-me o 

quanto possível em ressaltar o fato sentimental de ser mineiro e estudioso da 

época colonial nas Minas Gerais deste os meus estudos do mestrado.

De início fomos levados a estabelecer dois recortes teórico-metodológicos

para efeito de uma melhor sistematização de nossas reflexões historiográficas; o 

primeiro recorte diz respeito ao esforço de estabelecer e pontuar as origens e 

gênese dos poderes locais no interior da sociedade portuguesa do Antigo Regime

e que nos levou a uma ampla e sistemática leitura e análise da literatura e 

bibliografia produzida por historiadores portugueses. Essa revisão bibliográfica nos 

leva ao entendimento de que a consolidação do Estado moderno português, a 

partir da cristalização dos poderes centrais de sua monarquia, efetivou-se paralelo 

ao desenvolvimento dos próprios poderes locais estabelecidos em suas principais 

vilas e cidades, sendo que, de antemão, e de uma maneira pouco obtusa, 

percebemos que a constituição dos poderes concelhios portugueses relacionadas

à implantação dos poderes locais estabelecidos na colônia brasileira dizem 

respeito ao dimensionamento de um processo histórico em um tempo de longa 

duração.

Na metrópole portuguesa, agindo em nível das municipalidades, os poderes 

das câmaras municipais ao lado dos demais poderes de âmbito local; tais como os 

poderes emanados das Companhias das Ordenanças e os oriundos de suas 
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nobrezas senhoriais, esses inexistentes na col�nia brasileira, deram vez ao 

estabelecimento de uma extensa rede clientelar de interesses pol�ticos, 

consagrados na metr�pole portuguesa como poderes concelhios e, sobremaneira, 

tais formas de exerc�cio de poder eram direcionados nos embates pol�tico-

ideol�gicos daquela sociedade visando tamb�m o equil�brio das for�as sociais 

portuguesas contra os interesses e as a��es dos poderes centrais da realeza 

lusitana, o que, em um revisionismo hist�rico apontam, em princ�pio, para o 

entendimento de uma n�o r�gida e radical absolutiza��o do poder pela Coroa 

portuguesa.

O segundo recorte te�rico-metodol�gico a que nos referimos diz respeito ao 

entendimento e a percep��o de que, no Brasil, de seu descobrimento at� mais ou 

menos os finais do s�culo dezoito, �poca que de uma maneira indireta 

associamos aos primeiros impactos e repercuss�es pr�ticas das reformas 

pombalinas, verificou-se um processo de constitui��o de duas formas ou de duas 

engrenagens administrativas e jur�dicas mais vis�veis de poderes locais e mais 

especificamente associados a constitui��o das suas c�maras municipais. 

A distin��o de uma primeira forma estrutural de c�maras municipais 

brasileiras foi estabelecida paralelamente ao povoamento das regi�es e faixas 

litor�neas da col�nia brasileira, principalmente e, sobretudo, na constitui��o das 

c�maras municipais estabelecidas nas cidades de Olinda, Recife, Salvador e Rio 

de Janeiro, que assentaram para o exerc�cio de seus cargos e fun��es um perfil 

indiv�duos – de “homens bons” – das elites locais mais comumente ligados a uma 

aristocracia. Aristocracia, originadas mediante a sua liga��o com as atividades 

econ�micas dos engenhos da cana-de-a��car, que, portanto, representavam uma 
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aristocracia de natureza agr�ria. Ou, por outro lado, no decorrer dos s�culos na 

constitui��o e distin��o de uma aristocracia mais especifica, aquela que 

unicamente associada �s atividades comerciais ligada aos neg�cios do a��car 

deu origem, portanto, a uma aristocracia de natureza mercantil. 

Ou ainda pode-se distinguir a constitui��o de uma aristocracia ligada tanto 

a uma natureza agr�ria como a uma natureza mercantil, conforme se pode 

depreender a partir de estudos que apontam, com mais nitidez, a jun��o dessas 

duas atividades econ�micas em um �nico individuo ou agente social, 

caracter�sticas mais comumente vis�veis entre os meados do s�culo XVIII e o 

inicio do s�culo XIX, originando as chamadas pra�as comerciais que melhor se 

constatou no caso do Rio de Janeiro. 

Ainda, que mediante a posi��o geogr�fica do estabelecimento das elites 

locais da costa brasileira seja, em alguns casos, historicamente complexo

dissociar os interesses ou as especificidades s�cio-econ�micas das aristocracias 

agr�rias e mercantis em curso e no decorrer do per�odo colonial. A despeito dessa 

n�o perfeita distin��o de sua g�nese e natureza econ�mica, a constitui��o dos 

poderes locais das c�maras municipais localizadas na costa brasileira se articular� 

ao redor de indiv�duos, que se tornar�o no exerc�cio de seus cargos e fun��es os 

seus oficiais camaristas, e que pelo passado e origens sociais tendiam a se 

autodenominarem enquanto “nobrezas da terra”, status sociais compar�veis e 

alusivos ao Antigo Regime portugu�s e se j� dif�ceis de entender o uso irrestrito do 

termo e a sua aplicabilidade sociol�gica de forma indistinta nas antigas forma��es 

s�cio-econ�micas na costa brasileira, torna-se ainda mais inimagin�vel de 
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associar �s elites locais incrustadas nas c�maras municipais implantadas nos 

sert�es da col�nia. 5

Assim sendo, portanto, o segundo perfil e modelo estrutural das c�maras 

municipais que se constitu�ram na col�nia brasileira foram os poderes locais das

c�maras estabelecidas nas regi�es sertanejas, que comumente surgidas no 

processo de interioriza��o da col�nia brasileira, que principalmente na perspectiva 

e �tica de nossos estudos foram advindas do processo de constitui��o das

capitanias de economia mineradora de Minas Gerais, Mato Grosso e Goi�s, mas 

tamb�m, anteriormente a partir das vicissitudes emanadas do processo 

constitutivo e de povoamento de S�o Paulo da Piratininga.

Ressalva-se, que as an�lises te�ricas aqui esbo�adas acerca do 

estabelecimento das c�maras municipais no hinterland bras�lico aproximam-se

das perspectivas e abordagens interpretativas lan�adas por Russel-Wood em um 

precioso estudo sobre a rela��o entre o centro e a periferia no per�odo colonial

brasileiro. 6 Nesta �tica, creio e avan�o no sentido de distinguir que os homens 

que correram � regi�o das Minas, sobretudo, e de in�cio, os aventureiros e 

bandeirantes paulistas, eram notadamente homens bem mais rudes e r�sticos do 

5 “[...] o postulado vigente no reino era de que os cargos do Concelho da C�mara deveriam ser 
preenchidos pela nobreza local. Todavia, isso n�o significava que os oficiais das c�maras, quer em 
Portugal, quer na col�nia, fossem todos nobres na concep��o estamental vigente no Antigo 
Regime. Alguns oficiais, embora de nascimento humilde, conquistaram cargos honrosos em 
c�maras devido � compra de a��es valiosas, diferenciado-se, portanto, da verdadeira nobreza 
derivada do sangue e herdada dos av�s”. Marilda Santana da Silva. Poderes locais em Minas 
Gerais setecentista. A representatividade da C�mara de Vila Rica (1760-1808). Tese de doutorado, 
Departamento de Hist�ria, IFCH/UNICAMP, 2003, p. 02 (c�pia mimeografada). A respeito desse 
assunto ver tamb�m: Nuno Monteiro, Poder Senhorial, Estatuto Nobili�rquico e Aristocracia. In: 
Jos� Mattoso (dir.), Hist�ria de Portugal: O Antigo Regime (1620-1807). Vol. 04, Lisboa: Editorial 
Estampa, 1993. 

6 Russell-Wood, Centros e Periferias no Mundo Luso-brasileiro. 1500-1808. Revista Brasileira de 
Hist�ria, S�o Paulo, vol. 18, n� 36, pp.186-249, Semestral, 1998. 
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que os homens estabelecidos na costa brasileira, que, portanto, estavam longe de 

se identificar em todos os sentidos com as elites locais litorâneas. 

Rusticidade, claro, decorrente do trato firme com a realidade pouco refinada 

e civilizada dos sertões bem como derivada, de forma simbólica, da quase 

inexistência ou pouca atenção que inicialmente os homens das Minas davam a 

obtenção de mercês honras e privilégios concedidos pelo monarca português, 

veleidades que no ocaso dos seiscentos não se impunham naqueles sertões

brasílicos.

Assim, os indivíduos que foram se assentando nos cargos e funções 

específicas das câmaras municipais da comarca de Vila Rica cunharam desde 

cedo outro tipo de mobilidade sócio-econômica, cujos status sociais estavam 

longe de ser imaginados tais quais os pró-homens da costa brasileira, mas 

indivíduos que ao exercerem os poderes locais inerentes as funções burocráticas 

e administrativas dos senados das câmaras municipais mineiras verdadeiramente 

marcaram um novo traço nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais na 

colônia brasileira.

Do desdobramento das características dos poderes concelhios cristalizados 

na sociedade metropolitana portuguesa e transmigrados, no sentido que 

Raimundo Faoro deu ao termo, para as diversas áreas integrantes do império 

colonial português observar-se-á o dimensionamento de características muito 

peculiares, de igual maneira, nos diversos domínios coloniais engendrados pelo 

império português, sendo que o delineamento das relações entre os poderes 

locais da comarca de Vila Rica é, antes de tudo, em conjunto ou isoladamente, 

uma das maneiras de se entender o perfil sócio-econômico e a atuação 
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administrativa e pol�tica dos oficiais camaristas de seus principais n�cleos 

urbanos. E sem meio termo, lan�a-se a hip�tese de que a natureza abrupta e 

flu�da de constitui��o da sociedade mineradora e a ocupa��o e povoamento 

vertiginoso daquela regi�o ditaram os tra�os da cristaliza��o premente de suas 

estruturas administrativas em n�vel local, que aparentemente, nas primeiras 

d�cadas do s�culo XVIII, se manifestaram a despeito da “qualidade” un�ssona de 

suas elites.

Dentro do quadro geral da coloniza��o e povoamento do Brasil, e em 

especifico no leque das rela��es entre todos os segmentos sociais da capitania 

mineira, somos levados a um necess�rio questionamento, de que se de fato ali se 

configurava uma sociedade tipicamente de estamentos ou se uma sociedade j� 

em grandes propor��es com caracter�sticas de uma sociedade de classes. Ou se 

a configura��o de uma sociedade nem de estamentos e nem de classes, uma 

sociedade h�brida, talvez, em um processo de transi��o de uma sociedade de 

estamentos para uma sociedade de classes. Ou se em seu topo uma sociedade 

de estamentos e em sua base uma sociedade de classes, ainda que as 

implica��es decorrentes da escravid�o possam j� de imediato comprometer

conceitualmente essas ila��es e hip�teses. 

Contudo, parece-nos, em principio, que a manifesta��o dos poderes locais, 

principalmente os poderes emanados pelas c�maras municipais da comarca de 

Vila Rica em rela��o aos poderes das autoridades e representantes do poderes

r�gios ali instalados; governadores, ouvidores, etc., pudessem estar associados 

com a constru��o de uma esfera de poder intermedi�ria, uma esp�cie de esfera 
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civil em uma perspectiva analítica descrita por Jürgen Habermas 7, ainda mais se 

levarmos em conta a existência ali de segmentos sociais bastante heterogêneos e 

populares; o de brancos pobres, mestiços, forros e escravos, que tinham também

as suas demandas e reivindicações especificas junto aos poderes locais e régios.

Destaca-se que a grande maioria das fontes documentais utilizadas em 

nossos estudos foram produzidas diretamente pela Câmara Municipal de Vila Rica 

e pela Câmara Municipal de Ribeirão do Carmo, locus urbanos principais da 

comarca de Vila Rica, e que conforme a documentação manuseada começaram a 

ser redigidas com regularidade a partir do ano de 1.713, portanto dois anos após a 

criação formal de ambas as vilas, sendo que a produção documental camarista 

mineira estendeu-se continuamente até a segunda década do século dezenove. 

Outras fontes históricas também foram utilizadas, como as fontes documentais 

produzidas pela Secretaria de Governo da capitania das Minas Gerais no decorrer 

e curso de todo o período setecentista.

O presente trabalho de pesquisa foi dividido em quatro grandes e 

sistemáticos capítulos, sendo que o primeiro procura reconstituir no decorrer de 

um longo processo histórico as formas e os meios nos quais os poderes locais ou 

poderes concelhios portugueses se constituíram e se afirmaram em meio, e 

paralelo, à própria cristalização do Estado monárquico português.

Para tanto, lançamos mão da contribuição de importante e expressiva 

interpretações e reflexões da historiografia portuguesa mais recente, que usando 

de riquíssimas fontes documentais e novos paradigmas conceituais colocam em 

cheque o próprio conceito e definição do poder absoluto em vigência no Antigo 

7 Jürgen Habermas, Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 
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Regime português, que em face de uma variabilidade de interesses dentre os 

distintos segmentos sociais portugueses estabeleceram, historicamente, a 

proeminência de convocação das Cortes portuguesas, que, mediadas pelo arbítrio 

real, pontuaram as justasposições e diferenças entre poderes centrais, poderes 

periféricos e poderes locais na sociedade lusitana.

Parece-nos salutar ressaltar, que no esforço de se reconstituir a trajetória 

histórica de afirmação dos poderes concelhios portugueses fomos forçosamente 

levados a também historicizar a formação do Estado monárquico português 

retrocedendo a uma época bem anterior e que remontam ao chamado período da 

Reconquista ibérica, esforço válido na medida em que propicia, enquanto método 

histórico, a visibilidade da cristalização da sociedade estamental portuguesa em 

meio às injunções de seus poderes centrais e periféricos. Sendo que de igual 

forma, posteriormente, na transposição das estruturas administrativas para o 

universo ultramar se melhor identificará as dimensões do império colonial 

português, especifico as questões dos poderes locais.

O segundo capítulo da tese já totalmente ambientado no universo do 

império ultramar português procura de imediato estabelecer as semelhanças e 

diferenças das estruturas das câmaras municipais transpostas para todos os 

domínios portugueses nos continentes da Ásia, da África e da América, sendo as 

câmaras municipais as principais instituições de caráter público no acomodamento 

das elites locais nos distintos domínios portugueses, cada qual ambientado às 

suas culturalidades próprias e específicas, as suas cores locais, às suas 

vicissitudes endógenas. 
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Em seguida faz-se um esfor�o interpretativo acerca das origens e 

constitui��o das elites em solo colonial brasileiro, elites situadas em sua faixa 

litor�nea e que associadas a distintas temporalidades hist�ricas pontuaram o 

estabelecimento de centros e periferias tamb�m no �mbito dos tr�picos, 

procurando-se aqui distinguir algumas das facetas das elites coloniais.

O terceiro cap�tulo; “Poderes locais, representatividade e estrutura das 

c�maras municipais na comarca de Vila Rica” apresenta-se como o ponto central 

do trabalho, uma vez que com o enfoque de distintas linhas interpretativas, 

resultando em uma inevit�vel discuss�o historiogr�fica e � luz de ricas e 

ampl�ssimas fontes documentais descortinam-se as caracter�sticas, peculiaridades 

e especificidades dos poderes locais naquela regi�o, que em seu sentido mais 

amplo significa a mais importante regi�o econ�mica da capitania das Minas Gerais 

na primeira metade dos setecentos.

No quarto e �ltimo cap�tulo discute-se a dissemina��o de um conjunto de

contradi��es e interesses no �mbito daquela sociedade mineradora decorrente, 

sobretudo, da presen�a da escravid�o e da mesti�agem e que levam a uma

reflex�o acerca dos desdobramentos dessas engrenagens em meio a uma 

sociedade tanto necessitada de ordenamento administrativo quanto em meio a 

uma ebuli��o e cristaliza��o de seus segmentos sociais e que levam a uma 

discuss�o te�rica sobre classe e estamento, sociedade e administra��o. A 

sociedade mineradora da comarca de Vila Rica divide-se em antes e um depois, 

no antes tentaremos pontuar os elementos b�sicos e constitutivos dos seus 

poderes locais entre 1.711 e 1.750.
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Em s�ntese, em um processo de longa dura��o pretende-se estabelecer os 

aspectos principais de transposi��o dos poderes concelhios no �mbito da

metr�pole portuguesa para a col�nia brasileira, pontuando as distin��es entre as 

elites coloniais brasileiras, na medida em que, em uma rela��o centro-periferia, os 

sert�es brasileiros constitu�ram uma elite local espec�fica �s suas realidades 

s�cio-econ�micas e culturais, matizadas por um inequ�voco processo 

normatizador, sendo que as c�maras municipais da comarca de Vila Rica apontam 

para o estabelecimento de uma institui��o mediadora entre os interesses do 

Estado mon�rquico portugu�s e as reivindica��es de seus segmentos sociais, 

sendo ela pr�pria – enquanto poder local – uma institui��o que ao mesmo tempo 

em que medeia interesses, consagra e agrega a si pr�pria os interesses 

espec�ficos dos indiv�duos que a ela v�o se incorporando, e que formatam uma

elite local com novos valores sociais, naquilo que chamo de elite local perif�rica, 

que, contudo, melhor se notabilizar� a partir do segundo meados dos setecentos.
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Capítulo 1 – Os poderes locais na sociedade portuguesa da �poca moderna

“Talvez n�o haja hist�ria mais dif�cil de fazer do que a
Hist�ria da �poca Moderna. N�o � que existam ‘fontes a menos’, como

acontece, freq�entemente, na Hist�ria Antiga ou
na Hist�ria Medieval. Em outras palavras, o problema

dos historiadores que se dedicam
a este per�odo n�o � o de saber pouco

sobre ele. � antes o de, aparentemente, se ‘saber demais’”.

António Manuel Hespanha

1.1 – A forma��o do Estado mon�rquico portugu�s

Ao longo de toda a extens�o territorial do imp�rio colonial portugu�s algumas 

das institui��es p�blicas e estruturas administrativas sedimentadas na sede 

metropolitana foram estendidas para v�rias de suas �reas anexadas, nos 

continentes da �frica, da �sia e da Am�rica. 

Comumente, t�m sido enfatizado pela historiografia cl�ssica que as c�maras 

municipais e os hospitais da Miseric�rdia foram conjuntamente as duas 

institui��es, de car�ter p�blico e semi-p�blico, que mais marcaram presen�a na 

vasta �rea incorporada pelo imp�rio colonial portugu�s.
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Entre as institui��es que foram caracter�sticas do imp�rio mar�timo 
portugu�s e que ajudariam a manter unidas as suas diversas col�nias, 
havia o Senado da C�mara e as irmandades de caridade e confrarias 
laicas, das quais a mais importante foi a Santa Casa da Miseric�rdia. A 
C�mara e a Miseric�rdia podem ser descritas, com algum exagero, como 
os pilares g�meos da sociedade colonial portuguesa desde o Maranh�o 
at� Macau. Elas garantiam uma continuidade que os governadores, os
bispos e os magistrados transit�rios n�o podiam assegurar. Seus 
membros provinham de estratos sociais id�nticos ou semelhantes e 
constitu�am, at� certo ponto, elites coloniais. 8

A princ�pio, ent�o, poder-se-ia supor que a simples presen�a das c�maras 

municipais e dos hospitais da Miseric�rdia pudesse explicar, por si s�s, como por 

t�o longo per�odo cronol�gico o imp�rio colonial portugu�s conseguiu manter sob 

o seu dom�nio regi�es t�o d�spares e antag�nicas, tanto do ponto de vista f�sico-

geogr�fico quanto no de distintas composi��es e caracter�sticas �tnicas, raciais e 

culturais. 

Al�m, obviamente, sem contarmos as nuances s�cio-econ�micas, que 

caracterizaram o processo de coloniza��o em cada uma daquelas �reas, 

respectivamente nos continentes africano, asi�tico e americano. 9

Mas se a estrat�gia portuguesa para a manuten��o de seu status quo de 

metr�pole colonizadora (se � que houve intencional e deliberadamente uma 

8 Charles Boxer, O imp�rio mar�timo portugu�s. 1415-1825. S�o Paulo: Companhia das Letras, 
2002, p. 286.  

9 Muito embora, alguns estudos apontem, no caso espec�fico da metr�pole portuguesa, uma 
rela��o n�o muito harmoniosa entre as Miseric�rdias e as C�maras Municipais; “A proximidade das 
elites que formam as miseric�rdias relativamente ao poder n�o significa que as miseric�rdias o 
partilhem apenas com as c�maras. Embora Boxer tenha definido as c�maras e as miseric�rdias 
como pilares do poder local, � um facto que nem sempre as duas institui��es se articularam da 
mesma maneira. Se nalguns casos o poder � essencialmente municipal e os vereadores das 
c�maras coincidem com o cargo de mes�rios da miseric�rdia, noutros casos surge o cabido 
episcopal a ocupar os lugares-chave na direc��o da confraria como em Braga; noutras cidades, 
como em Elvas, o bispo serve sistematicamente como provedor, enquanto em Alcoba�a a 
miseric�rdia mede for�as com a ordem de Cister. Quando a base de recrutamento da c�mara e da 
miseric�rdia era a mesma, n�o se verificava uma acumula��o mas sim uma altern�ncia entre o 
cargo de vereador e o de mes�rio, que, ali�s, a pr�pria lei desencorajava, ao isentar os irm�os da 
mesa dos cargos concelhios”. Isabel dos Guimar�es S�, Os poderes locais do Antigo Regime, In 
Hist�ria dos munic�pios e do poder local. Dos finais da idade M�dia � Uni�o Europ�ia, C�sar 
Oliveira (dir.). Lisboa: Temas e Debates, 1996, p. 137.
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estrat�gia) 10 para a longa manuten��o temporal de seus dom�nios coloniais, com 

perfis, diferen�as e complexidades t�o profundas, foi, igualmente, a utiliza��o de 

indiv�duos que proviam de segmentos sociais verticalmente semelhantes e que 

verdadeiramente constitu�ram uma expressiva parcela das elites coloniais, 

ter�amos, assim, que melhor compreender os perfis e as formas de atua��o das 

respectivas elites coloniais em �frica, �sia e Am�rica. 

Neste sentido, tamb�m se pode inferir que para que tais elites coloniais

pudessem contribuir para o sucesso da empresa colonizadora portuguesa elas 

tivessem, especificamente em cada uma daquelas �reas incorporadas pelo 

imp�rio portugu�s, de estar em sintonia e afeitas com determinadas 

instrumentalidades jur�dicas e pol�ticas do aparelho administrativo portugu�s 

transplantados igualmente para os seus dom�nios no ultramar.

E para a compreens�o dos fatores que determinaram tamanha longevidade 

temporal do imp�rio colonial portugu�s e tamb�m do seu dimensionamento 

espacial seria necess�rio apreender a g�nese e o desenvolvimento das estruturas 

administrativas na metr�pole portuguesa que atuaram em n�vel dos poderes locais 

– e que, especificamente, no per�odo colonial brasileiro, ir�o consagrar as 

c�maras municipais.

10 Ant�nio Manuel Hespanha � de opini�o que n�o houve um projeto colonial portugu�s de forma 
un�ssona; “O primeiro fato que deve ser real�ado � a inexist�ncia de um modelo ou estrat�gia geral 
para a expans�o portuguesa. Existem, evidentemente, v�rios t�picos usados incidentalmente no 
discurso colonial para justificar a expans�o. Um deles era a id�ia de cruzada e de expans�o da f�. 
Mas, a par dele, vinha o do engrandecimento do rei ou das finalidades de com�rcio ou, mais tarde 
da popula��o. No entanto, este conglomerado n�o era harm�nico, e cada t�pico levava 
freq�entemente a pol�ticas diferentes ou mesmas opostas. Aparentemente, o equil�brio dos v�rios 
t�picos mudava com os tempos e lugares. As pra�as de Marrocos eram freq�entemente 
justificadas por raz�es cavaleirescas e cruzad�sticas, tamb�m em rela��o � �ndia, mas raramente 
presentes na justifica��o da expans�o subsahariana, macaense ou brasileira. Pelo contr�rio, os 
interesses populacionais e o proselitismo religioso constitu�am a justifica��o oficial de coloniza��o 
do Brasil”. As estruturas pol�ticas em Portugal na �poca moderna In: Hist�ria de Portugal, Jos� 
Tengarrinha (org.). 2�ed. S�o Paulo/Bauru: Editora Unesp/EDUSC, 2001, p. 131.
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O Senado da C�mara ou o conselho municipal era um componente 
integral e vital da administra��o p�blica em Portugal e no seu imp�rio.  
Representava, juntamente com a Rela��o (alta corte), a Fazenda Real 
(tesouro), as autoridades judiciais, militares, eclesi�sticas e a semi-
burocr�tica Santa Casa da Miseric�rdia, a pol�tica conservadora e n�o 
inovadora, adotada pela Coroa portuguesa em rela��o a seu Imp�rio, que 
ia das Molucas � Mato Grosso. As C�maras, fossem elas de vilas da 
estatura de Goa e Bahia ou de municipalidades tais Massangano e 
Cachoeira, eram modeladas por suas contra-partes em Lisboa e Porto, 
admitindo pequenas varia��es locais em sua composi��o, estatutos e 
termos de refer�ncia. Dessa forma, ofereciam estabilidade em um 
Imp�rio extremamente m�vel: permitiam a defesa dos interesses locais 
na corte de justi�a, reasseguravam a cidadania a um grande n�mero de 
soldados, marinheiros, comerciantes, que representavam grande parte do 
elemento humano no fluxo e refluxo demogr�fico que caracterizou o 
Imp�rio mar�timo portugu�s. 11

Presumivelmente, as elites coloniais na �frica, na �sia e na Am�rica 

encontraram nas institui��es p�blicas das c�maras municipais um espa�o prof�cuo

(e em certa medida raro) para a fecunda��o, parece redundante, dos pr�prios 

interesses do Estado absolutista portugu�s e sua perpetua��o por t�o longo 

per�odo.

De acordo com a teoria da an�lise de estruturas convergentes elaborada por 

Russel Wood, os desdobramentos hist�ricos surgidos a partir da incorpora��o das 

fun��es e cargos das c�maras municipais pelas elites coloniais no �mbito de todo 

o imp�rio colonial portugu�s poderiam dar vaz�o a dois resultados poss�veis.

O primeiro implica em tens�es e conflitos de atribui��es, com disputas de 
car�ter pessoal ou jur�dico. Individualmente ou em conjunto, isso poderia 
levar a tens�es disseminadas no sistema global, e talvez a uma 
tend�ncia separatista, por�m n�o a uma revolu��o. O outro resultado 

11 Russell-Wood, O governo local na Am�rica portuguesa: Um estudo de diverg�ncia cultural. 
Revista de Hist�ria, n�. 108, LV, ano XXVIII, 1977, p. 27. Neste excelente artigo, o autor objetiva 
analisar como formas de governo local no �mbito da Am�rica de coloniza��o portuguesa refletiam 
as fontes dos poderes locais da metr�pole, ainda que se tornando cada vez mais espec�ficas, 
devido a for�a das adapta��es �s condi��es internas. Assim, estabelece a teoria da an�lise de 
estruturas convergentes que apontam a exist�ncia de um modelo din�mico com fun��es e 
disfun��es. O autor parte; “de duas premissas b�sicas; primeiro, um processo de crescimento ou 
expans�o e segundo, a exist�ncia de um �rg�o administrativo principal. �rg�os administrativos 
secund�rios podem ou n�o estar presentes, mas a minha teoria, se aplica a situa��es em que 
estes �rg�os secund�rios de fato existam ou v�m a ser criados. Nessas condi��es, tendem os 
�rg�os administrativos a desenvolver-se invariavelmente no sentido de uma maior especializa��o e 
de uma diferencia��o em termos de organiza��o pessoal, jur�dica e funcional”.     
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seria a coopera��o funcional entre as partes constituintes dos �rg�os 
administrativos e seus sub-sistemas, mas n�o entre os �rg�os principais 
e secund�rios do governo. 12

Ainda, que a possibilidade do surgimento de tens�es e conflitos surgidos 

nas c�maras municipais brasileiras seja, aqui, posteriormente analisado e mais 

precisamente seja feita uma an�lise mais acurada dos perfis das elites coloniais 

brasileiras podemos adiantar que alguns estudiosos brasileiros observam certos 

aspectos dial�ticos e contradit�rios na postura das c�maras municipais em rela��o 

aos interesses do absolutismo portugu�s. 

Tais aspectos em certa medida se aproximam do car�ter de coopera��o 

funcional apontado por Russel Wood, como � o caso de algumas reflex�es 

esbo�adas por Evaldo Cabral de Mello em rela��o aos conflitos de interesses 

ocorridos entre as C�maras Municipais de Olinda e Recife; “...com freq��ncia, em 

vez de instrumentos da Coroa, os seus pr�prios representantes locais � que a 

instrumentalizaram para seus pr�prios instrumentos com fins corporativos”. 13

Assim, bem como, Raymundo Faoro ao refletir sobre os aspectos gerais 

dos poderes de �mbito local estabelecidos no per�odo colonial brasileiro observa 

certas ambig�idades na rela��o entre o poder absolutista e as elites coloniais;

O modelo serviria, al�m disso, a outro prop�sito tamb�m coevo � corrente 
municipalista portuguesa: o povoamento, com a disciplina dos 
moradores. Velho mecanismo de luta do rei contra a nobreza, revigora-se 
na col�nia, sem que estivesse isento, ele pr�prio, de produzir efeitos 
contr�rios ao sopro que o gerou. Armadura local com muitos pontos: a 
valoriza��o do povo contra o aristocrata, coletoria de cobran�a de rendas 
e tributos, organiza��o povoadora, e, por �ltimo, forma de recrutamento 
de soldados nas necessidades de defesa. Todas as virtudes do 

12 Russel Wood, O governo local..., p. 26. 

13 Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos Mazombos. Nobres contra mascates. S�o Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 186.
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instrumento seriam �teis, ungidas com a aprova��o hist�rica de muitos 
s�culos. 14

De toda forma, para a compreens�o das partes constituintes dos �rg�os da 

administra��o colonial portuguesa o primeiro ponto a se destacar envolve, 

necessariamente, um melhor delineamento das atribui��es funcionais; quer sejam 

pol�ticas, jur�dicas ou administrativas que as c�maras municipais obtiveram no 

�mbito da sociedade portuguesa metropolitana durante o per�odo de transi��o do 

medievo para a �poca moderna.

O pleno entendimento das atribui��es funcionais e administrativas das 

c�maras municipais na sociedade lusitana se expressam, ali�s, de forma 

marcadamente complexa, na medida em que ali a representatividade dos poderes 

locais estavam de certa forma em processo de forma��o concomitantemente � 

consolida��o do pr�prio Estado mon�rquico portugu�s 15, em um interregno e 

espa�o de tempo que se estende mais ou menos do s�culo XII ao s�culo XV. 

A compreens�o da historicidade e vicissitudes deste processo se torna ainda 

um tanto mais complexa na medida em que se compreende, que em Portugal, em

n�vel de suas municipalidades, tamb�m chamados de concelhos, atuavam v�rias 

formas de poderes locais ou poderes concelhios (conforme express�o 

paradigm�tica consagrada na historiografia portuguesa), al�m dos poderes 

exclusivamente fomentados pelos indiv�duos ocupantes dos cargos e fun��es das 

c�maras municipais, como mais adiante procurar-s�-a distinguir.

14 Raymundo Faoro. Os donos do poder. Forma��o do patronato pol�tico brasileiro. 7� ed. Rio de 
Janeiro: Globo, 1987, vol. 1, p. 147. 

15 Reitero, que utilizo a express�o “Estado Mon�rquico” para se ater ao termo consagrado pelo 
historiador franc�s Emmanuel Le Roy Ladurie em “O Estado mon�rquico. Fran�a (1460-1610)”. 
S�o Paulo: Companhia das Letras, 1994.  
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Por ora, faremos breve an�lise e s�ntese dos fatores e condicionantes 

hist�ricos que determinaram o surgimento e a consolida��o do Estado mon�rquico 

portugu�s, com o risco sempre eminente de nos tornarmos um tanto digressivos.

Grosso modo, o processo de forma��o da monarquia portuguesa iniciou-se 

por volta do ano de 1.139 na pen�nsula Ib�rica, quando Afonso Henriques,

fundador da dinastia dos Borgonha, rompeu os v�nculos de subordina��o pol�tica 

com o reino de Castela, declarando-se rei em uma extens�o de terras situadas

entre as regi�es dos rios Minho e Douro. 16

A expans�o para os territ�rios situados mais � por��o meridional da pen�nsula 

Ib�rica levou os portugueses de encontro a regi�es de dom�nio mouro, at� que 

incorporaram inteiramente, j� no s�culo XIII, o reino mu�ulmano do Algarve, foi 

quando Portugal praticamente definiu as suas atuais fronteiras territoriais. 17

Contudo, outras tradi��es hist�ricas, ou melhor, conceituando, processos 

hist�ricos, foram e ainda o s�o emblem�ticos para o entendimento do processo de 

forma��o do Estado e da nacionalidade portuguesa, iniciada com a m�tica batalha 

do Ourique, quando em 25 de julho de 1.139, em plenas comemora��es da festa 

de S�o Thiago, o rei D. Afonso teria travado uma sangrenta e decisiva batalha

16 “A primeira dinastia do reino de Portugal funda as suas ra�zes num ‘emigrante’, um duque vindo 
de Borgonha que d� corpo a uma matricial gera��o de reis guerreiros e reconquistadores, e logo a 
segunda, a prestigiada, culta e expansionista dinastia de Avis, brota de uma verg�ntea ileg�tima 
desse primeiro tronco. �rvores din�sticas, ambas, assentes sobre fundamentos incomuns, 
legitimadas depois pela gesta b�lica e pol�tica dos seus ramos descendentes”. Maria Helena da 
Cruz Coelho, O final da Idade M�dia. In Hist�ria de Portugal, Jos� Tengarrinha (org.). 2� ed. S�o 
Paulo/Bauru: Unesp/EDUSC, 2001, p. 43. 

17 Jana�na Amado e Luiz Carlos Figueredo, O Brasil no imp�rio portugu�s. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001, p. 12.
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contra um rei sarraceno chamado de Esmar, em uma localidade conhecida por 

Ourique. 18

Conhecedor das inten��es expansionistas dos portugueses, os mu�ulmanos 

teriam conseguido reunir um grande contingente de tropas vindas, sobretudo, das 

cidades de Sevilha, Badajoz, Elvas, �vora, Beja e Santar�m. Os mouros contavam 

com um n�mero muito maior de combatentes, tendo se difundido de forma 

lend�ria que dentre suas tropas constavam uma expressiva quantidade de 

mulheres guerreiras. 

Todavia, os soldados portugueses em menor n�mero conseguiram se sobrepor

aos advers�rios, fazendo-os recuar, dispersar e finalmente os derrotar em 

sangrenta luta, nascendo da� o mito e tradi��o de que o triunfo lusitano foi fruto da 

interven��o divina, feito que posteriormente foi decantado em versos por Cam�es.

Mas j� o Pr�ncipe Afonso apparelhava
O Lusitano exercito ditoso, 
Contra o Mouro, que as terras habitava
D’alem do claro Tejo deleitoso:
J� no campo de Ourique se assentava
O arraial soberbo, e bellicoso, 
Defronte do inimigo Sarraceno, 
Postoque em for�a, e gente t�o pequeno.

Em nenhua outra cousa confiado, 
Sen�o no summo Deos que o ceo regia;
Que t�o pouco era o povo baptizado, 
Que para hum s� cem Mouros haveria.
Julga qualquer ju�zo socegado
Por mais temeridade que ousadia,
Commetter um tamanho ajuntamento, 
Que para hum cavalleiro houvesse cento. 

Cinco Reis Mouros s�o os inimigos,
Dos quaes o principal Ismar se chama; 
Todos experimentados nos perigos
Da guerra, onde se alcan�a a illustre fama
Seguem guerreiras damas seus amigos, 
Imitando a formosa e forte dama,

18 Atualmente Ourique � um distrito pertencente ao munic�pio portugu�s de Beja, contanto com 
uma �rea de aproximadamente de 663,4 quil�metros quadrados.  
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De quem tanto os Troianos se ajudaram,
E as que o Thermodonte j� gostaram.

A matutina luz serena, e fria,
As estrellas do p�lo j� apartava,
Quando na Cruz o filho de Maria,
Amostreando-se a Afonso o animava.
Elle adorando quem lhe apparecia,
Na f� todo inflammado, assi gritava:
Aos infi�is, Senhor, aos infi�is,
E n�o a mi que creio o que podeis!

Com tal milagre os �nimos da gente
Portuqueza inflammados, levantavam
Por seu Rei natural este excellente
Pr�ncipe, que do peito tanto amavam:
E diante do exercito potente
Dos inimigos, gritando o ceo tocavam;
Dizendo em alta voz: “Real, Real,
Por Afonso alto Rei de Portugal. 19

Ap�s o triunfo militar frente aos mu�ulmanos, s�mbolo ufanista portugu�s da 

Reconquista, a nobreza senhorial portuguesa teria finalmente reconhecido Afonso 

Henriques como o seu rei e soberano, como se faz tamb�m ilustrar em antigos 

documentos, presumivelmente datados entre 1.319 e 1.320, que se denominam 

“Acta das Cortes de Lam�go”. 

Muito embora, necess�rio ressaltar, que a autenticidade desses documentos 

de origem medieval n�o seja uma unanimidade dentro da historiografia 

portuguesa, pois muitos historiadores o consideram falso, ainda assim, todavia, no 

referido documento se relata com grande riqueza de detalhes os cerimoniais de 

coroa��o e sagra��o do rei Afonso Henriques frente �s chamadas cortes 

portuguesas reunidas na igreja de Santa Maria de Almacave para o ato de 

entroniza��o do soberano portugu�s.

19 Lu�s de Cam�es, Os Lus�adas. Rio de Janeiro: Casa Editora de Saverio Fittipaldi, 1926. Canto 
III, versos XLII, XLIII, XLIV, XLV e XLVI.
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Por outro lado, pode-se ainda precisar que as condi��es determinantes para o 

esbo�o de forma��o da monarquia portuguesa foram dadas ainda no decorrer do 

s�culo XI, quando algumas fam�lias com prest�gio pol�tico e poder econ�mico 

naquele per�odo medieval come�aram a fazer uso de suas capacidades b�licas e 

militares e iniciaram uma gradual, constante e ininterrupta expans�o territorial, que 

possibilitou a tais cl�s se desvincularem politicamente dos sucessivos condes de 

Portucale, passando com o decorrer do tempo a aproximarem-se dos soberanos 

de Castela e Le�o, sendo que foi desse ramo nobili�rquico que Afonso Henriques 

se tornou soberano quase um s�culo � frente. 20

As transforma��es pol�ticas e econ�micas ocorridas internamente nos reinos 

crist�os da pen�nsula Ib�rica ap�s o processo de expans�o territorial em 

detrimento das �reas de influ�ncia isl�micas provocaram tamb�m altera��es na 

constitui��o interna de suas elites. 

A aristocracia portuguesa passou a se organizar em troncos verticais � imagem 

das demais casas reais europ�ias, fato que propiciou a tais linhagens 

nobili�rquicas a manuten��o por v�rias gera��es de suas influ�ncias e dom�nio no 

�mbito dos poderes locais, sempre sustentados pela posse fundi�ria, de terras e 

outras propriedades; castelos, quintas, etc.

20 “Uma grande parte do sucesso pol�tico deste acontecimento resulta de um antecedente regional: 
a forma��o de poderes senhoriais de �mbito local. De fato, durante o s�culo XI certas linhagens –
concretamente as da Maia, Sousa, Ribadouro, Bragan�a, Bai�o e outras menos conhecidas –
tiraram partido da sua capacidade militar para alargarem o �mbito dos seus territ�rios, 
desvincularem-se da autoridade dos condes de Portucale (descendentes de V�mara Peres), 
ligarem-se aos castelhanos-leoneses da dinastia navarra (entre 1037 e 1091) e transmitirem os 
seus poderes numa linha �nica dentro da mesma fam�lia. Foram essas linhagens que prestavam 
fidelidade � coroa castelhano-leonesa e, depois, a transferiram para o seu representante, o conde 
D. Henrique. Foram elas que asseguraram, portanto, um suporte social � autoridade semi-
independente do conde”. Jos� Mattoso, A forma��o da nacionalidade, In Hist�ria de Portugal, Jos� 
Tengarrinha (org.). 2�ed. S�o Paulo/Bauru: Unesp/EDUSC, 2001, p. 32.
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Por outro lado, os filhos infantes da aristocracia lusitana que se enriquecerem 

com a guerra da Reconquista e demais cavaleiros vindos de outras regi�es

ib�ricas, que lutaram nas fronteiras dos teatros da guerra tenderam a alcan�ar 

tamb�m suas pr�prias parcelas de poderes senhoriais, quando foram se 

apropriando, tomando posse e se fixando nas terras reconquistadas com o poder 

de suas armas e soldados.

A cavalaria como grau da nobreza representava uma categoria 
transit�ria. O monarca podia armar cavaleiros, mas n�o podia fazer 
fidalgos. Apenas se atingia a categoria de cavaleiro-fidalgos ao fim de 
tr�s gera��es. Muitos dos cavaleiros que nos aparecem a partir da 
segunda metade do s�culo XIV eram provenientes da cavalaria-vil�, 
conhecidos genericamente pela designa��o de herdadores. Eram 
possuidores de bens fundi�rios nas zonas rurais, n�o se conhecendo na 
maioria dos casos como funcionava os mecanismos dessa transi��o.21

O per�odo das guerras assegurou um papel de fundamental import�ncia tanto 

para a nobreza que tendia a monopolizar as atividades militares quanto para as

monarquias ib�ricas, sob as quais se agrupavam regionalmente as mesmas 

nobrezas, assumindo a lideran�a nos confrontos armados. 22

No vi�s portugu�s, a investida contra os mouros sob a batuta de Afonso 

Henriques tamb�m permitiu absorver os excedentes populacionais das regi�es do 

Entre-Douro e do Minho, que vinham em gradual e regular crescimento desde o 

s�culo XI. 

Os segmentos campesinos foram ent�o atra�dos para marcharem contra as 

cidades mu�ulmanas seduzidos pelo imagin�rio de prosperidade e riquezas 

21 Humberto Baquero Moreno, O princ�pio da �poca moderna. A forma��o da nacionalidade, In 
Hist�ria de Portugal, Jos� Tengarrinha (org.). 2�ed. S�o Paulo/Bauru: Unesp/EDUSC, 2001, p. 82.

22 “Constituem-se assim blocos fronteiri�os que asseguram a efic�cia das opera��es. A associa��o 
entre uma classe com fortes apoios fundi�rios, com poderes pr�prios e interessada na guerra, e os 
reis que a ap�iam assegura aos diversos reinos peninsulares um trajeto pol�tico duradouro”. Jos� 
Mattoso, A forma��o da nacionalidade..., p. 34.
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daqueles centros urbanos. Usados a principio como soldados, os que sobreviviam 

�s sangrentas batalhas posteriormente fixavam-se nas cidades reconquistadas e 

em seu entorno, em extens�es de terras em �reas e zonas rurais at� ent�o 

despovoadas onde come�avam a praticar por excel�ncia as suas atividades 

originais de agricultores.23

Posteriormente, tamb�m, esses soldados-camponeses ir�o receber 

gradativamente suas parcelas de liberdade locais (foros), principalmente em 

fun��o do apoio que ir�o manifestar � monarquia lusitana em oposi��o �s 

nobrezas senhoriais.

O dom�nio do litoral do Atl�ntico que margeava a por��o portuguesa da 

pen�nsula Ib�rica e de suas cidades mais pr�speras praticamente estabilizou as 

estruturas s�cio-econ�micas anteriormente implantadas nas regi�es do Entre-

Douro-e-Minho, na medida em que suas autonomias pol�ticas e suas subsist�ncias 

econ�micas foram definitivamente garantidas com a nova configura��o geopol�tica 

efetivadas com a reconquista das �reas mu�ulmanas. 

A continuidade dos conflitos e da guerra anti-isl�mica nos territ�rios mais ao 

sul persistiu, at� que com a conquista do importante e estrat�gico centro urbano 

de Badajoz, em 1.230, alcan�ou-se definitivamente a seguran�a das cidades 

litor�neas, ficando essas mesmas cidades abertas ao com�rcio ultramar. 24

23 O termo Reconquista aqui � utilizado dentro da tradi��o historiogr�fica portuguesa e ib�rica de 
um modo geral, muito embora eu corrobore da id�ia de que seja essa express�o carregada de 
conota��es e significados, quer sejam ideol�gicos, nacionalistas e mesmo a-hist�ricos.  Neste 
sentido, se a nacionalidade e o Estado portugu�s estavam ainda em um processo de forma��o, 
ent�o seria anacr�nico falar-se em reconquistar algo que ainda n�o existia de fato. 

24 “...ocupava as cidades do Ocidente atl�ntico e, com elas, o dom�nio das vastas �reas 
econ�micas que elas controlavam. Organizava-se o seu conjunto (Porto, Guimar�es, Braga, 
Coimbra, Lisboa, Santar�m, �vora) numa rede de trocas complementares cujas potencialidades 
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A consolida��o do Estado portugu�s foi fruto tamb�m de muitos outros fatores 

e grosso modo efetivou-se com a afirma��o de um segmento social com fortes 

v�nculos e caracter�sticas regionais e com potencialidades econ�micas 

diversificadas, como foi o caso da nobreza senhorial lusitana. 

Entretanto, foi preciso tamb�m que os monarcas portugueses, em uma 

tradi��o iniciada com Afonso Henriques, canalizassem e/ou potencializassem 

tamb�m as for�as pol�ticas dos segmentos sociais n�o nobres ou sem grandes 

la�os de fidalguia, como os indiv�duos que integravam as concelhos municipais

das v�rias regi�es do reino, inclusive dos indiv�duos que ir�o compor os quadros 

das c�maras municipais portuguesas. 25

Tais mecanismos pol�ticos, a coopta��o de indiv�duos n�o nobres, 

demonstraram-se importantes no processo de equil�brio das for�as sociais 

portuguesas, ainda que com claros privil�gios para a nobreza e fidalguia, na 

medida em que os segmentos sociais sem grandes tra�os nobili�rquicos sempre 

tiveram suas parcelas de poderes em n�veis das localidades ou de poderes 

perif�ricos em rela��o aos poderes centrais da Coroa ou mesmo das nobrezas

senhoriais. 

exerciam sobre os seus diversos elementos um papel de est�mulo, tanto pelas possibilidades de 
escoamento da produ��o, como pela capacidade de abastecimento em produtos alimentares e em 
mat�rias primas. Por outro lado, a mesma concentra��o populacional obrigava a desenvolver a 
produ��o artesanal, para com ela se poderem pagar os produtos vindos do campo” . Jos� Mattoso, 
A forma��o..., p. 36.

25 Parece que at� meados do s�culo XVIII a C�mara Municipal de Lisboa distinguia-se de todas as 
demais c�maras municipais do reino portugu�s, pelo menos em rela��o � origem social e 
econ�mica de seus oficiais camar�rios, sendo que l� havia a presen�a de muitos oficiais fidalgos e 
aquela c�mara municipal somente poderia ser presidida, por nomea��o direta da Coroa, por um 
nobre de alta estirpe da corte. “A c�mara de Lisboa diferenciava-se ainda por ser presidida por 
fidalgos da primeira nobreza da Corte, o que nos finais do Antigo Regime significou sempre ter � 
sua frente um Grande do reino”. Nuno Gon�alo Monteiro, O espa�o pol�tico e social local. In 
Hist�ria dos munic�pios e do poder local. Dire��o de C�sar Oliveira. Lisboa: Tema e Debates, 
1996, p. 163. 
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A estrat�gia da Coroa era dotar a tais segmentos sociais de uma maior 

expressividade pol�tica no �mbito da sociedade portuguesa, disciplinando-os com 

um amplo conjunto normativo de direitos e deveres, que al�m de delimitar os 

poderes da nobreza senhorial, serviriam tamb�m para alargarem as bases de 

tributa��o da realeza e do recrutamento de homens para as armas e para as 

guerras.

Essas comunidades n�o nobres, mas com verdadeira autonomia local, 
que tinham criado as suas estruturas peculiares numa esp�cie de ‘terra 
de ningu�m’ entre as duas fronteiras, a crist� e a mu�ulmana, aliando-se 
ora com um lado ora com outro, que tinham feito da pilhagem modo de 
vida, aceitaram a autoridade r�gia como forma de garantir uma parte de 
sua autonomia face � crescente invas�o senhorial dos bar�es de Entre-
Douro-e-Minho. Cedendo uma parte das suas prerrogativas ao rei nas 
�reas militar, da justi�a e do fisco, evitavam a submiss�o aos poderes 
senhoriais dos nobres e da igreja. Podiam negociar com o rei o 
reconhecimento de importantes privil�gios e prometiam a colabora��o 
dos seus ex�rcitos na luta antiisl�mica. 26

A chefia militar de Afonso Henriques propiciou a associa��o dos poderes locais 

dos segmentos sociais n�o nobres e das nobrezas senhoriais. Essas duas 

comunidades em si conflitantes umas com as outras, porque posicionadas em 

classes ou estamentos antag�nicos, foram disciplinadas pelo poder r�gio, sendo 

que o esbo�o dessa unidade pol�tica possibilitou, com rar�ssimas exce��es, a 

integra��o das cidades organizadas em torno de concelhos municipais no espa�o 

nacional portugu�s sem suas sujei��es a interesses espec�ficos e particularistas, 

somente aos interesses r�gios da Coroa portuguesa. 27

26 Jos� Mattoso, A forma��o..., p. 37. 

27 “As c�maras n�o monopolizavam, por conseguinte, o espa�o pol�tico e institucional local. Nem 
sequer na perspectiva da administra��o central da coroa que nelas depositara, por�m, a parcela 
mais significativa das exig�ncias que delegava nos corpos pol�ticos perif�ricos”. Nuno Gon�alo 
Monteiro, O espa�o pol�tico..., p. 123. 
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Na verdade, de início costurou-se uma espécie de pacto político onde o rei 

limitava-se a comandar as operações militares com os recursos concedidos pelos 

concelhos municipais (ou camarários) e pela nobreza senhorial e com os próprios 

recursos que a Coroa obtinha com a cobrança de tributos em seus domínios

régios, até mesmo porque, naquele contexto, Afonso Henriques ainda se 

considerasse apenas um primus inter pares.

Considera-se o reinado de D. Afonso II (1.211-1.223) o exemplo acabado no 

processo de centralização do Estado monárquico português, no sentido de dar-lhe 

uma fisionomia e aparência de instituição pública e organismo político gerido por 

uma administração impessoal, sendo a sua autoridade real plenamente 

reconhecida pela nobreza senhorial. 

Além do que a monarquia estava embasada em um corpo de leis extraídas do 

direito romano, promulgadas enquanto leis de um corpo político estendidas aos 

membros do corpo social português, leis que eram confeccionadas e assistidas 

por um amplo conjunto de juristas.

Importante frisar, também, que Afonso II preocupou-se em dar ênfase à 

montagem de um aparelho de administração pública e de organizar as finanças do 

reino baseadas na economia das cidades. 28

Afonso III (1.248-1.279) lapidou a obra de consolidação do Estado monárquico 

português criando um corpo legislativo, constituindo uma fiel e submissa nobreza 

de corte, enfraquecendo a nobreza senhorial e montando um aparelho judiciário 

capaz de assegurar os interesses régios perante os variados segmentos sociais 

do reino, principalmente frente a algumas prerrogativas consuedutinárias das 

28 José Mattoso, A formação..., p. 38.
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principais casas nobiliárquicas e aos interesses temporais dos segmentos 

eclesiásticos. 

Através da indicação direta dos meirinhos-mores Afonso III garantiu a 

independência financeira da Coroa acumulando rendimentos. Do ponto de vista do 

entrelaçamento dos poderes temporais e espirituais procurou cercear os 

privilégios do clero e passou a influenciar na escolha dos bispos, sendo que 

provavelmente essas prerrogativas eclesiásticas foram advindas da enfeudação 

da Coroa portuguesa junto a Santa Sé da igreja católica em Roma.

Houve uma continuidade na obra política de Afonso III por parte de seu filho e 

sucessor D. Dinis (1279-1325), que criou uma corregedoria para aperfeiçoar a 

justiça, organizou o notariado, estabeleceu um corpo de escrivães régios junto aos 

concelhos municipais, controlou as eleições dos magistrados municipais e limitou 

ainda mais os privilégios senhoriais impondo a noção da justiça régia. 29

Assim efetivou-se o processo de consolidação e centralização do Estado 

monárquico português.

sabe-se que pelo menos desde o século XIII ninguém põe em causa a 
autoridade absoluta do monarca, a qual tinha como modelo remoto o 
direito imperial romano. Desde modo não existia qualquer restrição que 
limitasse o poder do rei, o qual se exercia através dos mecanismos 
adequados. Um dos primeiros instrumentos relativos ao desembargo 
régio ficou-se devendo a D. Pedro I e remonta a 1.361. No desempenho 
do seu governo, o monarca era auxiliado por um conselho consultivo que 
a partir do século XIV passou a ter designação de concelho de el-rei.30

E posteriormente passados pouco menos de um quarto de século, os episódios 

históricos específicos à revolução de Avis definitivamente deixaram ecoar na 

península Ibérica a consolidação do Estado português associado a uma 

29 Ibid., p. 39.

30 Humberto Baquero Moreno, O princípio da ..., p. 77. 
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nacionalidade pr�pria e espec�fica a outras de matriz ib�rica; “As guerras contra 

Castela e a Revolução de 1383-1385, ao trazerem tropas estrangeiras a Portugal, 

evidenciam a diferença entre os Portugueses e os outros, isto é, aqueles que 

falavam outra língua, tinham outros costumes e se comportavam como inimigos”. 

31

Na verdade, ao ser elevado ao trono portugu�s, dando in�cio a dinastia dos 

Avis, D. Jo�o I inaugurou tamb�m uma nova fase na pol�tica econ�mica

portuguesa. Inicialmente, a guerra contra os castelhanos o obrigou a lan�ar m�o

de uma permanente mobiliza��o social, seja no recrutamento de soldados para as 

campanhas b�licas, seja no lan�amento cont�nuo de sisas e de outros impostos 

chamados de extraordin�rios. 32

O Estado portugu�s quatrocentista, de forma pioneira ou precoce, deu in�cio �s 

condi��es estruturais determinantes que iriam caracterizar a todos os demais 

Estados do ocidente europeu da �poca moderna, utilizando-se dos expedientes da 

guerra, do fisco e do com�rcio para o seu desenvolvimento, fortalecimento e 

grandeza.

A experi�ncia militar nos s�culos passados possibilitada pelas investidas 

contra os mouros, a cobran�a cont�nua das sisas e outros tributos junto aos seus 

concelhos municipais e a nobreza senhorial assegurou a Coroa portuguesa n�o

31 Jos� Mattoso, A forma��o..., p. 40. 

32 Aqui se faz uma pequena s�ntese no processo de constitui��o do Estado mon�rquico portugu�s. 
Do s�culo XII ao s�culo XIV, em um processo hist�rico de longa dura��o assiste-se � sua 
forma��o, centraliza��o administrativa e consolida��o definitiva. Do s�culo XIV ao s�culo XVI 
assiste-se al�m de uma monarquia baseada na reuni�o das cortes, o per�odo de sua expans�o 
ultramarina e o conseq�ente in�cio do imp�rio colonial portugu�s. Nos s�culos XVI e XVII assistem-
se as vicissitudes da Uni�o Ib�rica. Nos s�culos XVII e XVIII, o per�odo da restaura��o e do 
absolutismo ou despotismo esclarecido como preferem definir muitos historiadores. 



46

somente o aparelhamento de suas for�as militares, como tamb�m o ac�mulo de 

recursos financeiros necess�rios para a sua ostenta��o e para a cria��o e 

manuten��o de uma nobreza de corte, esse novo extrato nobili�rquico comumente 

presente em todas as realezas do ocidente europeu.

Apontado por Norbert Elias em um estudo cl�ssico do tema, a sociedade de 

corte, em espec�fico a monarquia francesa, tem seus particularismos no �mbito 

dos Estados absolutistas europeus, que em compara��o ao caso lusitano 

parecem as diferen�as e particularidades serem ainda mais ineg�veis, conforme 

procuraremos ver mais adiante. Ainda assim, para o exemplo franc�s, o autor 

aponta que.

Isso que designamos como “corte” do Ancien R�gime n�o passa de uma 
vasta extens�o da casa e dos assuntos que fazem parte do rei franc�s e 
de seus dependentes, incluindo todas as pessoas que fazem parte 
daquela casa, de modo mais ou menos restrito. As despesas com a 
corte, com esse imenso domicilio do rei, superam as do reino da Fran�a 
em um todo, sendo encontradas nos registros sob a rubrica de “Maisons 
Royales”. � importante recordar os prim�rdios dessa estrutura do 
domic�lio real, para ver a linha evolutiva que levou a ela. A corte do 
Ancien R�gime � uma descendente, muito diversa, daquela forma de 
domina��o patriarcal cujo “germe deve ser procurado na autoridade de 
um senhor da casa, dentro de uma coletividade dom�stica. 33

O com�rcio e o esp�lio ultramarino portugu�s foi o resultado quase que natural 

da conquista de uma privilegiada posi��o geogr�fica no extremo litor�neo da 

33 Norbert Elias, A Sociedade de Corte: Investiga��o sobre a sociologia da realeza e da 
aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 66.  Cabe ressaltar, que no pref�cio 
dessa edi��o citada, feito pelo historiador franc�s Roger Chartier, coloca-se que o fato do 
soci�logo Elias ter na introdu��o do livro feito �speras cr�ticas e sen�es ao m�todo dos 
historiadores deve ser minimizado, na medida em que a introdu��o foi redigida posteriormente, 
quase quatro d�cadas ap�s a reda��o da tese original, jamais defendida, durante os anos 30 do 
s�culo XX.  Ressalta Chartier; “Essa figura��o formada pela sociedade de corte est� 
indissoluvelmente ligada � constru��o do Estado absolutista, caracterizado por um duplo 
monop�lio do soberano: o monop�lio fiscal, que centraliza o imposto e d� ao pr�ncipe a 
possibilidade de retribuir em dinheiro, e n�o mais em terras, seus fi�is e servidores, e o monop�lio 
sobre a viol�ncia leg�tima que atribui exclusivamente ao rei a for�a militar, portanto tornando-o 
senhor e avalista da pacifica��o de todo o espa�o social. Essa monopoliza��o fiscal e militar, que 
despoja a aristocracia dos antigos fundamentos de seu poder, obrigando-a viver na proximidade do 
soberano dispensador das rendas e gratifica��es, resulta de dois processos estudados em detalhe 
por Elias no segundo volume do Processo civilizador”.       
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península Ibérica, sendo que o fechamento das rotas comerciais européias;

terrestres e mediterrâneas, em 1.453, pelos turcos otomanos, somente veio 

definitivamente confirmar essa tendência expansionista. 

Entretanto, anterior ao fechamento da navegação mediterrânica, os 

portugueses já haviam, com a conquista de Ceuta, em 1.415, obtido na costa 

marroquina do continente africano um promissor ensaio e laboratório para as suas 

futuras conquistas ultramarinas.

O Portugal Quatrocentista, governado pela realeza de Avis, firmou-se, 
então, como um Estado de Guerra que exigia um Estado de Finanças e 
pressupunha um estado Parlamentar. De fato, para empreender tão 
amplas campanhas militares, os monarcas necessitavam da mobilização 
de um vasto corpo de homens no exército, recrutado com base na 
organização feudal tradicional (nobreza e ordens militares) e num sistema 
criado e concretizado pela Coroa de contingentes fixos de homens do 
povo, equipados e treinados, sobretudo no manejo da besta, ou até de 
mercenários. Ora, milícias, armas, cavalos e pólvora para a guerra, a par 
de fortificações e muralhas em bom estado para a defesa e marinheiros e 
navios apetrechados para a conquista e expansão ultramarina, eram 
gente, serviços e bens a exigir dinheiro. Para o erário régio, sempre 
debilitado, tinham, assim, de convergir novas fontes de receita, como as 
sisas gerais, os impostos extraordinários e os dividendos da 
desvalorização da moeda. Sobre os súditos do reino se abatia, pois, o 
peso da fiscalidade e da militarização. Logo, para obter o seu 
assentimento, que não a sua revolta, os monarcas necessitavam 
dialogar, maximamente reunindo Cortes, auscultando o querer e parecer 
dos seus tradicionais aliados e conselheiros, a nobreza e o clero, mas 
sobretudo a vontade do Terceiro Estado que ganhara o direito (pelo 
menos desde as Cortes de Leiria de 1.254) de se fazer ouvir neste 
areópago. 34

Assim, o Estado monárquico português mediante os novos rumos econômicos 

da época moderna passou de certa forma a internamente flexibilizar ainda mais as 

suas ações políticas, procurando ampliar e efetivar também um diálogo cada vez 

maior para com os seus segmentos sociais mais significativos; a nobreza, o clero 

e os representantes dos concelhos citadinos, que à maneira tipicamente lusitana 

passaram a se reunir regularmente em reunião de cortes, com o uso da expressão 

34 Maria Helena da Cruz Coelho, O final da idade..., p. 44.   
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no plural, ainda que, de forma gen�rica, o significado de corte definido por Elias 

possa tamb�m se adequar ao caso portugu�s; “A autoridade do rei como senhor 

da casa em meio � sua corte tem um correlato no car�ter patrimonial do Estado na 

corte, isto �, do Estado cujo �rg�o central � formado pelo domic�lio do rei em seu 

sentido amplo, portanto pela ‘corte’”. 35

Tamb�m a designa��o de corte deve ser entendida como um �rg�o 

representativo nas estruturas sociais (e pol�ticas) do Antigo Regime. O dom�nio de 

um monarca sobre um determinado pa�s (ou espa�o f�sico) n�o passava de uma 

continuidade da autoridade do pr�ncipe sobre a sua casa e a corte de um modo 

geral. 36

1. 2 – Poderes locais e poderes concelhios portugueses.

Desde a abertura das Cortes de Leiria em 1.254 havia uma tradi��o da 

monarquia portuguesa em se fazer ouvir a todos os seus segmentos sociais, 

35 Norbert Elias, A sociedade de corte..., p. 66.

36 No caso portugu�s, o espa�o f�sico coaduna-se �s reflex�es que Nuno Gon�alo Monteiro 
emprestou ao termo; “O cap�tulo deste trabalho intitulado ‘A sociedade e os seus protagonistas’ foi 
consagrado � apresenta��o dos principais actores da sociedade local portuguesa e o cap�tulo ‘O 
central, o local e o inexistente regional’ � caracteriza��o dos agentes do centro e dos, ali�s quase 
inexistentes, poderes intermedi�rios. Procura-se agora fornecer um breve retrato de conjunto sobre 
as din�micas que percorriam o mundo local portugu�s, conferindo uma especial aten��o �s 
rela��es entre os v�rios poderes e centros de autoridade (n�o s� as c�maras, mas tamb�m as 
ordenan�as, as miseric�rdias, os senhorios, etc.) que o marcaram na �ltima fase do Antigo 
Regime. Retoma-se, assim, a distin��o antes estabelecida entre as atribui��es formais dos 
diferentes �rg�os, j� descritas, e as modalidades concretas como foram social e contextualmente 
apropriados”.  Nuno Gon�alo Monteiro, O espa�o pol�tico e..., p. 121. 
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principalmente quando se decidiam quest�es pertinentes aos assuntos da guerra 

e da paz, quest�es enfim que afetavam a todos no reino. 

No per�odo de reinado dos soberanos da dinastia dos Avis houve uma 

retomada dessa tradi��o, com se pode observar na convoca��o das Cortes de 

Coimbra entre 1.385 e 1.389 e nas reuni�es das Cortes de Leiria-Santar�m em 

1.433. 37

Muito embora, isto n�o queira significar que os monarcas portugueses da 

dinastia dos Avis abdicassem totalmente de suas prerrogativas absolutistas, mas 

entre 1.385 e 1.490 as cortes portuguesas reuniram-se num total de 55 vezes, 

dando vez � participa��o cada vez mais pontual dos representantes dos 

concelhos municipais que passaram gradativamente a apresentarem tamb�m um 

n�mero cada vez maior de reivindica��es junto aos cap�tulos gerais e especiais

daquelas reuni�es, certamente como contrapartida �s exig�ncias fiscais e b�licas 

tamb�m cada vez maiores da Coroa portuguesa.

A heterogeneidade do ordenamento jur�dico do Antigo Regime pode 
deixar perplexos os observadores mais atentos, ante a sua diversidade 
de foros, jurisdi��es e estatutos s�cio-institucionais que – ao contr�rio 
das expectativas mais incautas – n�o desaba na maior das confus�es; � 
que os dispositivos correntes para a an�lise do poder pol�tico e dos 
diferentes tipos de processos e institui��es vigentes nos Estados 
contempor�neos, pecam em geral, pela linearidade e ‘segrega��o’ com
que impregnam os meios e os agentes da a��o pol�tica, restringindo-os 
ao modelo tradicional da r�gida separa��o dos poderes – ele pr�prio uma 
constru��o h�bil do iluminismo setecentista. 38

37 A reuni�o das cortes portuguesas era a reuni�o regular em determinada cidade do reino dos 
representantes dos v�rios segmentos sociais das mais variadas regi�es portuguesas, onde se 
praticava as reivindica��es, junto ao rei, de v�rias mat�rias de ordem econ�mica, pol�tica ou social
chamadas de cap�tulos gerais e especiais, que eram aceitos ou n�o pelo monarca. Para uma 
melhor compreens�o das reuni�es das cortes ver: Pedro Cardim, Cortes e cultura pol�tica no 
Portugal do Antigo Regime. Lisboa: Edi��es Cosmos, 1998.   

38 Luis Vidigal, O municipalismo em Portugal no s�culo XVIII. Elementos para a caracteriza��o da 
sociedade e institui��es locais, no fim do “Antigo Regime”. Lisboa: Livros Horizontes, 1989, p. 22.  
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Ap�s a coroa��o de D. Jo�o II, o chamado Pr�ncipe Perfeito, em 1.481, na 

reuni�o das cortes de �vora demonstrava-se no cerimonial ali realizado uma 

sociedade portuguesa plenamente hierarquizada; o rei, a nobreza de corte, o 

clero, a nobreza senhorial e os procuradores dos concelhos das cidades. 39

Na reuni�o das Cortes em �vora de 1.481 os representantes municipais 

aproveitando-se do in�cio de um novo reinado fizeram uma s�rie de solicita��es; 

tais como a diminui��o dos poderes jurisdicionais da nobreza senhorial, a 

implanta��o de reformas na justi�a, na fazenda e na defesa, a amplia��o das 

liberdades comerciais, a fixa��o de limites para a concorr�ncia de negociantes 

estrangeiros e judeus em cada concelho e seu termo, diminui��o da autonomia 

dos mesteirais, dentre outros pleitos apresentados. 

De um total de 172 cap�tulos gerais apresentados pelos procuradores dos 

concelhos das cidades, 46,5% deles obtiveram resposta afirmativa do rei e de 140 

outros cap�tulos especiais apresentados pouco mais de cinq�enta e tr�s por cento 

deles foram aprovados pelo monarca. 40

39 “No cerimonial portugu�s observava-se apenas o levantamento, conforme se depreende do rito 
de eleva��o do rei D. Jo�o II. Junto da cadeira real encontrava-se uma cadeira pequena coberta 
de seda e com uma almofada real do mesmo tecido, em que estava colocado um missal. Caberia 
ao novo rei esse livro, onde apunha as suas m�os, o qual procedia de imediato ao 
juramento....outros dos juramentos seria efetuado pelos procuradores de Lisboa em representa��o 
de todos os outros delegados dos concelhos do reino. Ao retirar-se para a sua c�mara o rei vestia 
um manto e usava um capelo preto de luto, que decorridos 6 meses passava a ser substitu�do por 
uma ‘loba frizada’, conforme fizera o rei D. Duarte depois do falecimento de D. Jo�o I”. Humberto 
Baquero Moreno, O princ�pio da �poca..., pp. 76-77.  Ressalva-se, tamb�m, que doravante, ainda 
que os monarcas portugueses passassem a limitar os poderes da nobreza, esse era o seu 
estamento por natureza; “Contudo, a interdepend�ncia e as correntes em torno da nobreza t�m um 
alcance ainda maior: o pr�prio rei – por v�rios motivos [...] tinha interesse na manuten��o da 
nobreza como camada distinta e separada. Basta a indica��o de que ele mesmo se considerava 
‘indiv�duo nobre’, ‘o primeiro entre os nobres’[...] permitir a ru�na da nobreza significava tamb�m, 
para o rei, permitir a ru�na da nobreza de sua pr�pria casa”. Norbert Elias, A sociedade..., p. 132.

40 Maria Helena da Cruz Coelho, O final da idade m�dia, In Hist�ria de Portugal, Jos� Tengarrinha 
(org.), pp. 46-47. Cap�tulos gerais eram as reivindica��es que atendiam aos concelhos locais de 
uma forma geral, independente de sua localiza��o geogr�fica. Cap�tulos especiais eram as 
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Em 1.482, as Cortes portuguesas reuniram-se novamente em Santarém para o 

fim específico de tratarem sobre as formas de pagamento das dívidas adquiridas 

no reinado anterior de Afonso V. 

Ao que tudo indica houve na reunião dessas Cortes um boicote do clero e da 

nobreza, que ali não compareceram, boicote talvez justificado pela ampla abertura 

dada pelo Príncipe Perfeito às reivindicações dos procuradores dos concelhos 

municipais na reunião das Cortes realizada anteriormente.

Não parecem ter comparecido às mesmas o clero e a nobreza, 
conhecendo-se apenas a presença de doze concelhos. No entanto, só de 
onze possuímos capítulos especiais, abrangendo o país de norte a sul, 
como se evidencia pelo mapa, e nenhuns gerais. Do entre Douro e Minho 
tiveram assento ponte de Lima e Guimarães. Da Beira, Pinhel e Viseu. 
Do Alentejo, Monforte, Olivença, Vila Viçosa e Serpa. Do Algarve, Lolé, 
Faro e Silves. 41

Entretanto, é importante ressaltar que os pleitos e as reivindicações dos 

procuradores dos concelhos municipais apresentados na reunião das Cortes 

portuguesas não se dirigiam apenas contra os interesses das classes senhoriais e 

eclesiásticas, havia muitas disputas e rivalidades feitas de maneira horizontal 

dentro daqueles mesmos segmentos sociais. 

Como é o caso de algumas representações ocorridas nas Cortes de Santarém 

em 1.482, feitas contra os cristãos novos e contra algumas corporações de 

artífices, sobretudo, contra as corporações dos ofícios mecânicos de 

espingardeiros e besteiros. 

reivindicações específicas apresentadas respectivamente por cada um dos concelhos reunidos nas 
cortes. De uma forma geral, essas reivindicações orbitavam em torno de assuntos ligados às 
administrações locais e a questões de ordem social e econômica.

41 Ibid., p. 47.  Cabe ver se a ausência do clero e da nobreza nas Cortes de Santarém de 1482 não 
foi feita com o próprio consentimento de D. João II, na medida em que esses estamentos ficassem 
desobrigados e isentos a contribuírem para o pagamento das dívidas, pauta principal de reunião 
daquela reunião de cortes.
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Era comum também se apresentarem representações bem específicas, que,

sobremaneira, demonstravam um caráter econômico protecionista, como foram as 

representações apresentadas pelo concelho municipal de Vila Viçosa que requeria 

uma série de reivindicações; como a proibição da entrada de vinhos produzidos 

fora daquela vila e de seu termo, a diminuição dos preços do transporte fluvial 

utilizado para a vizinha vila de Juromenha, o pedido de extinção da cobrança da 

sisa velha, a não obrigatoriedade do cultivo frutífero de pés de amora e na 

dinamização da economia da região com a facultatividade de criação de gado. 

De toda a forma, em termos dos assuntos especificamente locais, nos

chamados capítulos especiais, 56,7% das proposições apresentadas nas Cortes 

de Santarém obtiveram respostas favoráveis do rei. 

Por outro lado, os expurgos, as perseguições e as limitações de poderes feitos 

por D. João II contra indivíduos pertencentes à alta nobreza portuguesa nos 

últimos quartéis do século XV, exemplificados, no enforcamento do 3º duque de 

Bragança em 1.483, no assassinato do duque de Viseu em 1.484 e na prisão, 

execução e exílio de muitos fidalgos lusitanos em 1.485, deixavam a impressão 

perante os representantes concelhios de um reinado popular e de uma 

permanente e constante limitação dos poderes senhoriais. 42

Externamente, porém, os avanços da política e da expansão ultramarina 

portuguesa sob a batuta do Príncipe Perfeito eram notáveis e podem ser 

ilustrados; com a construção da fortaleza de São Jorge da Mina, que protegia as 

atividades comerciais lusitanas na costa ocidental africana, na expansão das 

possessões portuguesas no continente africano, do Zaire até a Serra Parda, que 

42 Maria Helena da Cruz Coelho, O final da idade média..., p. 52.
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foram comandados por Diogo C�o e no contorno do Cabo da Boa Esperan�a no 

extremo meridional da �frica, feito hist�rico atribu�do ao portugu�s Bartolomeu 

Dias. 

Enfim, os sucessos da empresa ultramarina portuguesa davam cr�ditos e 

f�lego a D. Jo�o II para a continuidade de suas a��es em termos de sua pol�tica 

interna. Assim abriram-se as reuni�es das Cortes de �vora em 1.490, onde o 

Pr�ncipe Perfeito; “[...] acalentou o sonho de, atrav�s do matrim�nio do seu filho 

Afonso com Isabel, filha dos reis cat�licos, unir numa paz duradoura os reinos de 

Portugal e Castela”. 43

Na reuni�o das Cortes de �vora, como contrapartida ao compromisso dos 

procuradores dos concelhos municipais de contribu�rem com 100 mil cruzados 

para as festas de n�pcias do herdeiro do trono portugu�s deu-se continuidade a 

aprova��o das reivindica��es dos representantes concelhios, de tal maneira que 

ali somente 30% dos cap�tulos gerais apresentados foram indeferidos pelo 

monarca.

A maioria das representa��es concelhias girava em torno da limita��o dos 

abusos de poderes de oficiais r�gios; desembargadores, meirinhos da correi��o, 

ju�zes de fora e de �rf�os, almotac�-mor, escriv�es, dentre outros, a solicita��o 

para uma delimita��o mais precisa de suas fun��es e compet�ncias e tamb�m, 

estranhamente, no estabelecimento de normas mais precisas para as nomea��es

desses funcion�rios r�gios, j� que isso era de compet�ncia exclusiva do rei. 

43 Ibid., p. 53.
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Praticamente na reuni�o das Cortes de �vora inexistiram as queixas e 

representa��es contra os abusos da fidalguia, indicativo, talvez, que elas j� 

estivessem domesticadas pelo poder central da realeza lusitana. 44

Dos cap�tulos especiais ali apresentados pelos 17 concelhos representados 45, 

dois ter�os dos mesmos foram totalmente deferidos. A maioria desses cap�tulos 

girava em torno de problemas econ�micos vivenciados pelos concelhos 

municipais portugueses. 46

Nota-se um crescente interesse por parte dos concelhos municipais pelas 

quest�es de sa�de p�blica, exemplificados na apresenta��o de um cap�tulo pelos 

procuradores do concelho de Coimbra para a fus�o de todos os hospitais daquela 

vila em um s� hospital e na apresenta��o de um cap�tulo pelos procuradores do 

concelho de Oliven�a para o afastamento de um judeu, cobrador das sisas, que 

era portador da doen�a da lepra; “quase poder�amos dizer – dois males num s� 

homem. Mas � para a difus�o da doen�a, pelo cont�gio, que o concelho apela 

para o afastar”. 47

Inegavelmente, durante o reinado de D. Jo�o II, os procuradores dos 

concelhos municipais portugueses, no decorrer das reuni�es das Cortes, 

44 “A corte deve ser investigada como estrutura de domina��o que, assim, como qualquer outra, 
prescreve vias ou meios de domina��o espec�ficos para quem quer exercer o controle nela ou a 
partir dela. Certamente a corte constitui apenas um setor da regi�o mais ampla de dom�nio do rei. 
Representa, n�o totalmente, mas at� certo ponto, a figura��o central de toda a estrutura de 
domina��o, e � por meio dela que o rei governa essa regi�o mais ampla”. Norbert Elais, A 
sociedade de corte..., p. 133.

45 Estiveram presentes na reuni�o das Cortes de �vora em 1490 os procuradores dos concelhos 
municipais de Barcelos, Braga, Bragan�a, Guimar�es, Miranda do Douro, Lamego, Aveiro, Guarda, 
Coimbra, Torres Vedras, Coruche, Elvas, Estremoz, Oliven�a, Set�bal, Silves e Lagos. 

46 Maria Helena da Cruz Coelho, O final da idade m�dia..., pp. 54-57.

47 No deferimento desse cap�tulo D. Jo�o II assim o justifica; “Se he gafo nom ha por que ande 
nem estee na villa comversando com os saaos, a que esta enfirmedade he oudyosa”.  Ibid., p. 63.
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encontraram uma oportunidade impar, mesmo se não tendo ampliado os seus 

poderes administrativos e jurídicos no âmbito geral de Estado monárquico 

português, de pelo menos consolidarem os seus poderes políticos em nível de 

suas municipalidades, em detrimento das ações e dos poderes senhoriais da 

fidalguia. Sendo que por outro lado; 

A relativa uniformidade e a prolongada estabilidade das instituições locais 
serviam à coroa, em primeiro lugar, porque garantiam a integração 
harmónica das mais pequenas parcelas no corpo do reino. Mas daquelas 
se esperava, também, que contribuíssem de forma activa para a 
satisfação de duas das mais básicas necessidades das monarquias 
modernas: a cobrança de impostos e o recrutamento de homens de 
armas.  48

Não se sabe se a política joanina nas reuniões das Cortes portuguesas 

buscava ou não um maior equilíbrio de poderes entre os variados extratos sociais 

portugueses, na medida em que dava mais espaço para os homens do povo, 

ilustrados pelo deferimento de uma porcentagem significativa de capítulos gerais e 

especiais apresentados pelos procuradores dos concelhos municipais.

Cabe-nos, contudo, salientar que tal procedimento político demonstra, mesmo 

que de maneira conjuntural e momentânea, o aumento da importância e 

investidura do papel dos poderes locais e concelhios populares em relação aos 

poderes das classes nobres e senhoriais, que embora não tenham perdido toda a 

sua força e simbolismo político, tendiam no absolutismo lusitano a se tornarem 

cada vez mais limitados. 

O fato é que a política interna do Príncipe Perfeito propiciou aos concelhos 

municipais portugueses alcançarem no interior daquela sociedade um espaço fértil 

para o enraizamento dos poderes locais, que em uma sociedade rigidamente 

48 Nuno Gonçalo Monteiro, O espaço político..., p. 121.
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estratificada, nascida dentro dos pressupostos nobiliárquicos e estamentais do 

medievo europeu, deu oportunidade a indivíduos sem grandes laços de fidalguia 

poderem agir politicamente e defenderem os seus interesses específicos e 

classistas dentro das instâncias jurídicas do Estado monárquico português; 

Os monarcas cedem na imposição de uma vontade unilateral para 
obterem os máximos proventos de ordens acatadas e cumpridas e de 
súditos ordeiros e pacificados. Por sua vez, as forças sociais, em especial 
o povo, ou melhor dizendo, as aristocracias urbanas que em Cortes têm 
assento, aceitam os ditames militares e fiscais da política régia, mas 
colhem também dividendos próprios. Apresentam capítulos gerais e 
especiais, as reivindicações que lhes convêm, reclamando uma política 
real equilibrada e justa, posta em prática por oficiais cumpridores e não 
opressores, uma hierarquização social, normalizada e regrada, 
denunciando e pedindo remédio para os abusos dos poderosos fidalgos e 
clérigos e uma ação régia fomentadora de novos espaços e meios de 
riqueza para o povo, mais especificamente, para as elites urbanas. 49

Por outro lado, a afirmação dos poderes locais e concelhios portugueses 

efetivaram-se no decorrer de mais de três séculos, quando no seio daquela 

própria sociedade subsistiam correntes as disputas e as vicissitudes para a 

afirmação de seu próprio Estado moderno. 

A par dos debates e discussões historiográficas em relação ao surgimento dos 

Estados modernos comungo com as reflexões e idéias que colocam na 

centralização administrativa, fomentada pelas monarquias nacionais européias, o 

ponto nevrálgico de surgimento da modernidade, que, todavia, foram 

sedimentadas com a ação conjunta da fiscalidade, da guerra e das atividades 

mercantis; 

A organização das principais classes sociais, e suas relações com o 
estado variaram consideravelmente das regiões européias que aplicaram 
intensa coerção (áreas de poucas cidades e predominância agrícola, 
onde a coerção direta desempenhou um papel importante na produção) 
para as regiões de grande inversão de capital (áreas de muitas cidades e 
preeminência comercial, onde predominaram os mercados, a troca e a 
produção orientada para o mercado). As reivindicações que as classes 

49 Maria Helena Cruz Coelho, O final da idade média..., p. 45.
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principais fizeram ao estado, e sua influência sobre este, variaram 
correspondentemente...não obstante, a escala crescente da guerra e o 
entrelaçamento do sistema europeu de estado através da interação 
comercial, militar e diplomática acabaram propiciando vantagem na 
guerra àqueles estados que tinham condições de manter exércitos 
permanentes; os estados que tinham acesso a uma combinação de 
amplas populações rurais e capitalistas e economias relativamente 
comercializadas triunfaram. Estabeleceram os termos da guerra, e sua 
forma de estado passou a predominar na Europa. Os estados europeus 
acabaram convergindo nesta forma: o estado nacional. 50

Muito embora, por sua vez, a época moderna possa também ser entendida em 

um amplíssimo espaço de tempo cronológico e da efetivação de importantes 

processos históricos para, sobretudo, o ocidente europeu, podendo também essa 

periodização ser imprecisa ou objeto de discussões historiográficas e mesmo 

filosóficas. 

Consensualmente, a História Moderna é marcada pelo início da expansão 

comercial européia no século XV, mas Hannah Arendt argumenta, por exemplo; “A 

�poca moderna surge com as Ci�ncias Naturais do s�culo XVII, atinge seu cl�max 

pol�tico nas revolu��es do s�culo XVIII e desenrola suas implica��es gerais ap�s 

a Revolu��o Industrial do s�culo XIX”. 51

Todavia, o que propriamente mais aqui nos interessa, para bem 

compreendermos a questão da formação dos poderes locais e concelhios 

portugueses, é a natureza ou a condição dos Estados modernos e mais 

especificamente a do Estado monárquico português enquanto uma instituição 

pública representativa, como as várias formas representativas dos Estados que 

surgiram na Europa ocidental entre os séculos XIV e XIX, caracterizado em um 

50 Charles Tilly, Coerção, Capital e Estados Europeus. 990-1992. São Paulo: Edusp, 1996, p. 62. 
Muito embora e ainda que filiado à corrente da sociologia histórica, creio ser as análises desse 
autor interessantes como contraponto na compreensão dos mecanismos sociológicos e mesmo 
psicológicos do nascimento dos estados modernos.    

51 Hannah Arendt, Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 54.
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tempo hist�rico de longa dura��o e com ritmos hist�ricos diferenciados uns dos 

outros.

A express�o ‘institui��es representativas’ deve ser entendida de maneira 
ampla e algo equ�voca. Ampla no sentido de que nos interessamos tanto 
pela g�nese do parlamento ingl�s e as assembl�ias revolucion�rias 
francesas, quanto pela caracteriza��o da monarquia absoluta e por suas 
origens na Fran�a da Idade M�dia tardia. Em sentido equ�voco porque o 
car�ter representativo das institui��es analisadas n�o ser� considerado 
exclusivamente no n�vel pol�tico - com refer�ncia, unicamente, � rela��o 
dos titulares do poder com os membros da comunidade em nome da qual 
este �ltimo � o exercido – sen�o que ensaiaremos apreend�-las tamb�m 
em sua dimens�o simb�lica, isto �, como imagens, figuras ou 
representa��es sociais de poder que, ao mesmo tempo, acompanham e 
‘fundamentam’ as institui��es propriamente ditas”. 52

Assim, enfocando-se tais processos hist�ricos dentro dos horizontes da 

g�nese dos poderes locais, do surgimento das primeiras monarquias nacionais 

europ�ias ao advento dos Estados absolutistas observa-s�-a, fora das 

perspectivas unicamente pol�ticas e ideol�gicas, a consolida��o do Estado 

administrativo moderno, cujos princ�pios de fiscalidade, mercantiliza��o e 

belicosidade ser�o apenas uma das interfaces mais aparentes ou vis�veis de sua 

real natureza e funcionalidade.

Neste sentido, o tra�o distintivo da modernidade seria ent�o menos a funda��o 

pr�tica dos chamados princ�pios democr�ticos surgidos nas monarquias 

constitucionais ou na forma republicana, originariamente surgida na Revolu��o 

Inglesa e na Revolu��o Francesa respectivamente nos s�culos XVII e XVIII, do 

que na centraliza��o administrativa e na constru��o gradual da burocracia, sendo 

52 Jo�o Carlos Brum Torres, Figuras do Estado Moderno. Elementos para um estudo hist�rico-
conceitual das formas fundamentais de representa��o pol�tica no Ocidente. S�o Paulo: Brasiliense, 
1989, p. 11. Ressalvo, que as categorias apresentadas pelo autor podem verdadeiramente 
apresentar certas generaliza��es hist�ricas, assim sendo o conceito que ele denomina de 
institui��o p�blica representativa pode ser mais compreens�vel para os Estados liberais do que 
para os Estados mon�rquicos e absolutistas, mas que em �ltima inst�ncia n�o anula a id�ia de 
entendermos os Estados Absolutistas com partes integrantes e representativas, como se 
caracteriza as cortes portuguesas. Em rela��o � problem�tica do tempo hist�rico de longa dura��o 
ver: Fernand Braudel, Hist�ria e Ci�ncias Sociais. Lisboa: Editorial Presen�a, 1972. 
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a abstração do Estado a marca da modernidade em seu nível político, sendo que

essa característica foi marcante à época dos Estados absolutistas. 53

Os Estados surgidos no ocaso do feudalismo na Europa ocidental resultaram 

na combinação de duas condições históricas determinantes; em primeiro lugar o 

alargamento de suas bases territoriais e demográficas e em segundo lugar devido 

ao desaparecimento do escravismo e de uma crescente e gradual complexidade 

da vida urbana, cujo cotidiano aponta, já a partir de fins da alta Idade Média, e 

dentro de um enfoque com bases filosóficas, no surgimento da chamada 

individualidade moderna;

A instauração do poder absoluto do príncipe, que é ao mesmo tempo o 
resultado e o principio de um novo equilíbrio social, é acompanhada de 
evoluções mais significativas, designadas por Elias como constitutivas do 
processo civilizador. No Ocidente, entre os séculos XII e XVIII, as 
sensibilidades e os comportamentos efetivamente se modificaram 
profundamente por dois fatos fundamentais: a monopolização, pelo 
Estado, da violência que obriga ao controle das pulsões e assim pacifica 
o espaço social; e o estreitamento das relações interindividuais, que
implica necessariamente um controle mais severo das emoções e dos 
afetos. A progressiva diferenciação das funções sociais, condição mesma 
da formação do Estado absolutista, multiplica as interdependências e 
portanto suscita os mecanismos de autocontrole individual que 
caracterizam o homem ocidental da idade moderna. 54

E a individualidade moderna surge com o processo de constituição da 

subjetividade racional que se finda com a descoberta da razão subjetiva em 

Sócrates e termina com a auto-revelação do sujeito transcendental no idealismo 

alemão. Também, constitui-se em uma série histórica que começa com o 

individualismo político da polis tardia grega, passa pela formação do conceito de 

pessoa pelos romanos, ganha força com o conceito de liberdade germânica e 

53 João Carlos Brum Torres, Figuras do Estado..., pp. 22-24. 

54 Roger Chartier, Prefácio..., p. 19.
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atinge sua plenitude com a configuração do individuo atomizado e proprietário, 

que lançaram as bases da chamada sociedade civil burguesa. 55

Os poderes concelhios portugueses parecem-nos se relacionar a uma trajetória 

histórica onde um determinado grupo de indivíduos passou a exercer, dentro de 

uma comunidade socialmente mais ampla, da execução de poderes locais 

compartilhados entre nobres e plebeus, que em grande medida lançam novas

luzes e paradigmas acerca da própria essência do absolutismo português, uma 

vez que é possível observar na sociedade portuguesa moderna uma expressiva 

pluralidade de poderes, ainda que se possa indagar; 

Existe contraposição real entre indivíduo e comunidade, ou trata-se de 
uma contraposição apenas aparente? Colocada nesse nível de 
generalidade, essa pergunta não pode ter uma resposta unívoca. Pois a 
resposta depende sempre das peculiaridades do individuo e da 
comunidade que estivermos considerando; ela sempre apresenta, em 
primeira instância, um caráter de conteúdo. Mas, antes de 
empreendermos uma análise detalhada do problema, devemos 
diferenciá-lo de outras questões com as quais é habitualmente 
confundido. A primeira refere-se à relação entre individuo e sociedade, a 
segunda à relação entre individuo e grupo, a terceira à relação entre 
indivíduo e massa. 56

Também, segundo Hespanha existem três grandes abordagens filosóficas 

sobre as concepções de surgimento da modernidade, mais especificamente no 

sentido de compreensão das vicissitudes históricas de surgimento e consolidação 

dos Estados modernos, sendo que tais abordagens estão diretamente ligadas a 

reflexões teóricas (e ideológicas) surgidas em contextos históricos bastantes 

distintos entre si. 

55 João Carlos Brum Torres, Figuras do Estado..., p. 27.  A ênfase aqui em abordagens de bases 
filosóficas é feita apenas com o intuito de reforçar a idéia de complexidade pelo qual a historicidade 
do período em relevo é marcada, principalmente na percepção das relações interindividuais dentre 
as forças sociais componentes do Estado absolutista.

56 Agnes Heller, O cotidiano e a História. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 65.
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Assim, para Karl Marx o advento da modernidade precisa-se no momento em 

que se constata uma pontual e real desvincula��o entre as esferas sociais da 

economia e da pol�tica, desse modo o materialismo hist�rico e dial�tico define o 

Estado capitalista como o locus onde se realiza no �mbito da economia a 

apropria��o da mais valia pelas das camadas dominantes, sendo a esfera pol�tica 

a moldura externa desse processo. Esse mecanismo resulta em um processo de 

antagonismo entre classes e segmentos sociais distintos, traduzidas na chamada 

lutas de classes.

A partir da segunda metade do s�culo dezenove, foi corrente em alguns pa�ses 

europeus a ado��o de uma an�lise da cena pol�tica relacionada mais com as 

conjunturas e menos com as estruturas dos Estados modernos. Assim, de acordo 

com os m�todos jur�dicos das teorias constitucionais, a modernidade constituiu-se 

em uma forma nova de dom�nio do poder pol�tico, onde se verifica um monop�lio 

de poder em rela��o a toda uma comunidade, onde se entrela�am um povo, um 

territ�rio, um Estado, um direito, sendo que o Estado em si passou a ser o palco 

das rela��es e dos interesses meramente privados. 

E finalmente, para Max Weber, inserido em suas tipologias de modelos 

“carism�tico”, “tradicional” e “legal-burocr�tico”, o conceito de Estado e por 

conseguinte da modernidade consiste na organiza��o de um poder pol�tico 

caracterizado pela racionalidade, generalidade e abstra��o, todos esses 

mecanismos advindos da ado��o da tipologia da racionalidade burocr�tica.

E � poss�vel, a meu ver, como s�ntese hist�rica, entender a modernidade e o 

advento do Estado dela advindo dentro desses tr�s �ngulos conceituais, optando 

por uma ou outra teoria dependendo especificamente da �nfase ou do n�vel de 
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abordagem o qual se quer abordar. Em resumo; “a palavra ‘Estado’ �, assim, tudo 

menos um termo vazio de sentidos. Nele est� depositada uma carga sem�ntica 

pesad�ssima, marcada por pensadores muito influentes na hist�ria do pensamento 

pol�tico contempor�neo”. 57

De toda sorte e maneira, em algum momento da hist�ria portuguesa, durante o 

processo de forma��o e consolida��o de seu Estado moderno, a afirma��o dos 

poderes locais ou concelhios estiveram lado a lado com a pr�pria afirma��o dos 

poderes centrais ou, quer sejam nacionais, do Estado mon�rquico portugu�s.

Tais elementos s�o igualmente as chaves explicativas da expans�o 
portuguesa. Vitorino Magalh�es Godinho identifica na transforma��o das 
sisas no primeiro tributo de �mbito nacional, um dos principais alicerces 
da constitui��o do Estado Moderno. Afirma terem sido as sisas ‘um 
imposto de origem concelhia’, que se transformara no ‘primeiro imposto 
geral, definidor do Estado’. Em vista disso conclui que ‘a concep��o de 
comunidade’, definidora do que � p�blico, resultara de uma transposi��o 
� escala nacional de uma maneira de encarar uma realidade social 
colectiva � escala local – � como que a no��o de ‘concelho’ alargada a 
todo o reino”. 58

Parte expressiva de uma renovada historiografia portuguesa vem enfocando 

quest�es pertinentes ao funcionamento de suas institui��es p�blicas de car�ter 

local e da constitui��o de uma nomeada rede clientelar de interesses na 

sociedade portuguesa da �poca moderna, principalmente em que propor��es e 

dimens�es os concelhos municipais articulavam suas inger�ncias pol�ticas de 

forma geograficamente celular.

A historiografia mais corrente tem difundido a imagem de que o sistema 
pol�tico da �poca moderna se caracterizou, tamb�m em Portugal, por 
uma crescente absolutiza��o do poder real, logo a partir dos finais do 
s�culo XV. Costumava-se apoiar esta vis�o com argumentos como o da 
decad�ncia das cortes, da curializa��o da nobreza, da cria��o dos ju�zes 
de fora e conseq�ente enfraquecimento da autonomia municipal, do 

57 Ant�nio Manuel Hespanha, As estruturas pol�ticas..., pp. 121-123.

58 Maria Fernanda Bicalho, Cidades e Elites Coloniais. Redes de poder e negocia��o. In: Revista 
Varia Hist�ria, n�. 29. Belo Horizonte: Departamento de Hist�ria da UFMG, 2003, p. 27.  
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enriquecimento da coroa com a empresa dos descobrimentos. Alguns 
destes argumentos s�o pouco rigorosos. 59

O delineamento das jurisprud�ncias dos poderes concelhios portugueses, a 

primeira vista, parecem-nos de vis�vel e not�ria complexidade em seu pleno 

entendimento e caracteriza��o. Primeiro porque, conforme dito anteriormente, os 

poderes locais portugueses foram articulados e desenvolvidos ao longo de muitos 

s�culos, em um processo hist�rico amplo de vicissitudes e fomentado paralelo � 

pr�pria constitui��o do Estado mon�rquico portugu�s. 

Segundo pela pr�pria amplitude que a express�o ‘concelho’ alcan�a no 

conjunto dos debates historiogr�ficos lusitanos, advindos de uma vaga – mas �s 

vezes ampl�ssima - designa��o dessa express�o no �mbito do Antigo Regime 

pol�tico portugu�s.

E principalmente quando as an�lises enfocam as estruturas pol�ticas da 

sociedade portuguesa a partir de meados do s�culo dezessete, sintonizado com o 

auge absolutismo lusitano, que por si s�, apresenta caracter�sticas espec�ficas e 

peculiares aos demais absolutismos do ocidente europeu, tanto quanto a sua 

periodiza��o e cronologia, quanto ao dimensionamento dos poderes dos 

monarcas e tamb�m quanto � exist�ncia (e sobreviv�ncia) dos poderes pol�ticos 

de base local. 60

59 Ant�nio Manuel Hespanha, As estruturas pol�ticas..., p. 123.  

60 “A diversidade de jurisdi��es e de pr�ticas correntes dificulta a percep��o do fen�meno – esse � 
o nosso objectivo: elucidar sobre as modalidades b�sicas do funcionamento das institui��es 
municipais, integrando-as na complexa rede organizacional com que se entretecia a sociedade 
portuguesa setecentista. O per�odo escolhido �-o em sentido lato, abrangendo os �ltimos dec�nios 
do s�culo XVII e entrando j� nos primeiros dec�nios do s�culo XIX, acompanhando o estertore do 
regime absolutista”. Lu�s Vidigal, O municipalismo..., p. 10. Particularmente, n�o me atrevo a 
discorrer, ou melhor, a aprofundar sobre os fluxos e refluxos hist�ricos acerca do absolutismo 
portugu�s, muito embora haja uma vasta literatura a respeito. O importante � tentarmos aqui 
apontar os marcos mais significativos para a abordagem da problem�tica dos poderes locais.  
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Neste aspecto, o delineamento e abordagem da amplitude e estrutura das 

institui��es de poderes locais no �mbito da sociedade portuguesa moderna ser�o 

mais bem distinguidos se associarmos suas rela��es institucionais, quer sejam 

funcionais, pol�ticas e mesmo ideol�gicas, com os poderes centrais do Estado 

mon�rquico portugu�s em uma esp�cie de observa��o hist�rica de m�o dupla.

Setores da historiografia portuguesa contempor�nea t�m-se ocupado em

investigar as origens e o nascimento de uma vis�o estereotipada acerca das 

abrang�ncias do municipalismo naquele pa�s, estere�tipos que foram constru�dos 

a partir das an�lises de alguns pensadores liberais portugueses no s�culo 

dezenove, comumente, quando, em 1834, se efetivou o triunfo do liberalismo 

pol�tico e a conseq�ente consolida��o da monarquia constitucional portuguesa 

deu vez ao surgimento de um pensamento conservador, carregado de grandes 

dosagens nacionalistas e ufanistas. 

As amplas variabilidades das formas de poderes locais em Portugal na �poca 

moderna, traduzidas na exist�ncia de tipologias diversificadas tamb�m se 

demonstram importantes para a caracteriza��o de que existiam muitas oligarquias 

locais lusitanas, que atuavam em torno de a��es personalizadas, seja na 

manifesta��o de sua autoridade para a obten��o de rendimentos, seja em seus 

n�veis de integra��o e interlocu��o com as demais inst�ncias do poder real, 

senhorial, jurisdicional, eclesi�stico, etc. 61

61 Lu�s Vidigal, o municipalismo..., p. 12. Em aspectos gerais adenda-se; “toda forma de domina��o 
� resultado de uma luta social, � a consolida��o do modo de distribui��o do poder que resulta 
dessa luta. A �poca de tal consolida��o, o est�gio do desenvolvimento social na origem de um 
regime, � determinante para a sua forma espec�fica e para seu destino posterior [...] e n�o s� na 
Fran�a, mas em todo o Ocidente”. Norbert Elias, A sociedade de corte..., p. 160.
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Algumas questões extremamente relevantes têm sido levantadas acerca das 

ações e amplitudes dos poderes concelhios portugueses na época moderna, 

dentre as quais se destacam os níveis de controle e intervenção do poder régio 

sobre esses poderes e as possibilidades dos poderes locais apresentarem uma 

absoluta autonomia em relação ao poder central do Estado absolutista.

De imediato considero uma prática impossível, na medida, conforme vimos, em 

que o que se constatava no âmbito da sociedade portuguesa da época moderna 

era uma convivência mais harmoniosa entre os poderes locais e os poderes 

centrais da realeza, margeados pelos poderes das casas senhoriais nobiliárquicas 

laicas e eclesiásticas, ainda que, confessadamente, não nos detivéssemos sobre 

as ações específicas dessas últimas, é inegável, mesmo ao observador menos 

atento da história portuguesa, de sua grande influência no conjunto geral daquela 

sociedade.

Por outro lado, maximizar o grau e os níveis de interferência dos poderes 

régios sobre os poderes locais e concelhios portugueses poderá se revelar 

anacrônico ou contra-produtivo do ponto de vista histórico e historiográfico, se 

assim podemos nos referir metodologicamente, na medida em que os juizes de 

fora, considerados os símbolos mais expressivos e contundentes de interferência 

régia nas câmaras municipais portuguesas só existiram, até quase o fim do século 

XVIII, somente em 20% dos concelhos portugueses, ou seja, de cada dez 

câmaras municipais portuguesas em somente duas se constatava a presença de 

um juiz de fora. 

Talvez esses dados estatísticos e históricos falem por si sós e possam também 

demonstrar que os poderes locais, possivelmente nas cidades e vilas portuguesas 
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mais distantes e isoladas (e tamb�m mais pobres) tinham pouca interfer�ncia das 

a��es dos poderes centrais da Coroa lusitana. 

Outros dados dignos de nota e registro s�o os que apontam que por volta de 

dois ter�os dos concelhos portugueses pertenciam ou estavam sujeitos �s 

influ�ncias das nobrezas senhoriais, que ali administravam a justi�a, sendo que 

em um ter�o destes concelhos municipais a nobreza senhorial podia at� mesmo 

chegar ao extremo de impedir a entrada dos corregedores r�gios 62, situa��o que 

os cap�tulos gerais e especiais apresentados nas reuni�es das cortes portuguesas 

nunca conseguiram romper em totalidade.   

As aparentes contradi��es conquanto as rela��es entre os poderes r�gios e os 

poderes senhoriais e concelhios portugueses, antes de tudo deixa-nos entrever 

uma ampla variabilidade nas formas do exerc�cio do poder naquela sociedade 

lusitana, que levam em considera��o tamb�m uma ampla variabilidade de fatores 

e condicionantes sociais.

De acordo com Vidigal, ao longo do espa�o territorial lusitano o poder ou as 

formas de exerc�cio do poder eram manifestas com base nas caracter�sticas 

(hist�ricas) de cada localidade, assim as articula��es e as pr�ticas pol�ticas de 

cada vila ou cidade eram engendradas mediante a a��o conjunta dos interesses 

espec�ficos de suas elites locais e o autor define esses mecanismos como 

crit�rios; quer sejam sociais, ideol�gicos, profissionais, �tnicos, burocr�ticos e da 

administra��o territorial; 

O Antigo Regime pode, por isso, ser definido como o mundo das leis 
privadas – por oposi��o �s subseq�entes leis gerais do Liberalismo. O 
poder pol�tico estava repartido por uma pluralidade de corpos aut�nomos 

62 Ant�nio Manuel Hespanha, As estruturas pol�ticas..., p. 123-124.
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que tinha leis pr�prias e jurisdi��o especifica. Como exemplos de corpos 
definidos por crit�rios sociais pode-se apontar a pr�pria estratifica��o da 
sociedade em ordens, com privil�gios especiais para cada uma delas; por 
crit�rios ideol�gicos, encontramos estruturadas as Confrarias e as 
Ordens militares; por crit�rios profissionais, as Corpora��es de Of�cio e 
os Compromissos Mar�timos; por crit�rios �tnicos, a diferencia��o das 
leis para as minorias (primeiro com os Judeus e os Mouros, depois com 
os Crist�os-Novos e os Estrangeiros); por crit�rios burocr�ticos, os v�rios 
Concelhos e Tribunais, tanto da Coroa como de entidades senhoriais; 
finalmente, por crit�rios de administra��o territorial, detecta-se uma 
diversidade de estatutos, muitas vezes sobrepostos, que informam 
genericamente uma estrutura municipal, mas onde se encontram 
administra��es “r�gia”, “eclesi�stica”, “aristocr�tica”, “concelhia”, etc. 63

Neste sentido, � poss�vel inferir, portanto, que o Estado mon�rquico portugu�s, 

at� o advento mais n�tido de seu despotismo esclarecido, durante a cent�ria 

setecentista, tendo D. Jos� I como o seu “rei-sol” e o marqu�s de Pombal como o 

seu grande ide�logo, ainda estaria, segundo o modelo do m�todo jur�dico, 

apontado por Hespanha, carregado de pluralismos pol�ticos, o que abre amplas 

possibilidades e perspectivas historiogr�ficas em rela��o � compreens�o dos 

n�veis de representatividade dos poderes locais daquela sociedade.

Parece, de fato, o advento da �poca pombalina significar o arrefecimento dos 

m�ltiplos pluralismos pol�ticos na metr�pole portuguesa e por conseguinte o 

esvaziamento dos poderes concelhios;

Em Portugal, n�o h� d�vidas de que o per�odo pombalino representa esta 
passagem. Os insucessos de boa parte das pol�ticas propostas pelo 
despotismo iluminado pombalino n�o eliminam o fato [...] Todavia, tendo 
por pretexto o terremoto que a atingiu (Lisboa), Pombal promoveria um 
completo esvaziamento dos poderes deste concelho j� t�o dependente 
das decis�es do rei. Durante a reconstru��o, a Coroa apropriou-se dos 
direitos que a cidade detinha sobre o processo edificat�rio, numa escala 
que ultrapassava a �rea destru�da.[...] A pretens�o de criar uma nova 

63 Lu�s Vidigal, O municipalismo..., p. 14.  Muito embora, parece-nos, contudo, que a primeira vista 
o autor seja infeliz na escolha do termo crit�rio, imbu�do de um ineg�vel car�ter sociol�gico, que 
neste caso negligencia em parte uma abordagem estritamente hist�rica. Por outro lado, tamb�m os 
chamados crit�rios �tnicos apontados soam um tanto quanto incompreens�veis, na medida em que 
apontam para um outro tipo de discrimina��o que n�o especificamente a �tnica. Como tamb�m se 
depreende, e isso n�o soa como critica ou ressalva, que o autor faz sua an�lise mediante os 
aspectos jur�dicos do Antigo Regime portugu�s, esquivando-se de uma abordagem de matriz 
materialista hist�rica ou weberiana. 
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Lisboa foi assumida pelo Estado central, que se encarregou de garantir 
diretamente, e n�o atrav�s da C�mara, “que as Ruas da mesma Cidade, 
e os edif�cios, que nela se erigirem, sejam reguladas e conservadas com 
a pol�cia, que se faz t�o recomend�vel em comum benef�cio”. 64

Contudo, a historiografia portuguesa diverge sobre esse tema, o da exist�ncia 

ou n�o de um marcante pluralismo pol�tico no Antigo Regime portugu�s. Todavia, 

parece-nos, que as a��es pol�ticas e as jurisprud�ncias jur�dicas nos dom�nios e 

�mbito dos poderes concelhios ou das redes clientelares portuguesas de fato 

pareciam se sobrepor uns aos outros.

Aqui nomeados sem um ordenamento de import�ncia pol�tica ou hierarquia 

institucional cita-se, agindo dentro de cada cidade ou vila portuguesa, 

conjuntamente os poderes locais das c�maras municipais, os das companhias de 

Ordenan�as, os das nobrezas senhoriais, os dos representantes r�gios e os dos 

representantes eclesi�sticos. 

Neste aspecto, os estudos sobre a sobreposi��o das origens sociais dos 

mandat�rios das v�rias inst�ncias dos poderes concelhios portugueses e suas 

respectivas abrang�ncias e/ou limita��es podem ser esclarecedores para melhor 

se compreender esta problem�tica. 65

Tamb�m, conforme j� ressaltado, para a sociedade portuguesa moderna, em 

termos filol�gicos, o termo ‘concelho’ pode ser interpretado de uma forma 

equivocada, na medida em que pode abranger uma s�rie de localidades, hist�rica 

e institucionalmente muito diferentes entre si. 

64 Magnus Roberto de Mello Pereira, Almuthasib – Considera��es sobre o direito de almota�aria 
nas cidades de Portugal e suas col�nias. In: Revista Brasileira de Hist�ria. Espa�os da pol�tica. 
S�o Paulo: ANPUH/Humanitas Publica��es, Vol. 21, n�. 42, 2001. Semestral, pp. 382-383. 

65 Neste sentido, cita-se; Fernanda Olival, Honra, merc� e venalidade: as ordens militares e o 
Estado moderno em Portugal (1641-1789). Lisboa: Cole��o Thesis, 2001. E tamb�m; J. M. Subtil, 
O desembargo do pa�o (1750-1833). Lisboa: Universidade Aut�noma de Lisboa, 1996.    



69

Assim, do ponto de vista de centros administrativos locais ou centros de 

estabelecimento das populações urbanas e/ou rurais pode-se constatar em 

Portugal a existência de cidades (povoação com a categoria superior a de vila, 

com a presença de todas as estruturas políticas e administrativas do período e 

com a condição episcopal de receber um bispado católico, já que um bispo não 

podia ser morador de uma vila, ou seja, ter a condição de um vilão), vilas

(povoação de categoria inferior a de cidades, sem necessariamente contar com a 

presença de todas as estruturas políticas e administrativas da época), concelhos

(a principio a designação de concelho municipal referia-se tanto para as cidades 

como para as vilas, em ambos os casos com a imprescindível presença das 

câmaras municipais), coutos (significava uma povoação privilegiada a algum 

fidalgo, sem necessariamente contar com todas as estruturas políticas e 

administrativas típicas de uma cidade ou de uma vila), honras (uma povoação 

dada como honraria a algum fidalgo, também sem necessariamente contar com 

todas as estruturas políticas e administrativas características de uma cidade ou de 

uma vila), julgados (localidade ou áreas de atuação ou jurisprudência de um juiz 

ordinário) e reguengos (terras de propriedade régia, mas que provavelmente 

remete a algum povoado ermo, remoto, uma espécie de arraial). 

Enfim, todas essas localidades, com suas denominações específicas e as suas 

respectivas abrangências jurisdicionais, remontam, grosso modo, a idéia de 

concelhos municipais ou municípios. 66

66 Luís Vidigal, O municipalismo..., p. 19. Os parêntesis explicativos são meus, muito embora, 
possa haver outros ou maiores significados para esses desses termos. 
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Assim, os poderes pol�ticos que agiam em n�vel dessas localidades 

portuguesas s�o retratados e descritos na historiografia contempor�nea 

portuguesa como poderes concelhios, que, como vimos, eram extensivos a 

variadas formas jurisdicionais. 

Enquanto uma unidade tipicamente administrativa, o concelho municipal 

regulava-se tamb�m de variadas maneiras, com inger�ncias funcionais, 

administrativas e pol�ticas a ele intr�nsecas na forma da tradi��o e do costume, 

mas tamb�m por delega��o de prerrogativas r�gias emanadas do Estado 

mon�rquico portugu�s. 

Em rela��o � concess�o de privil�gios e prerrogativas r�gias para as elites 

concelhias, que agiam localmente enquanto um poder perif�rico em rela��o aos 

poderes centrais do Estado mon�rquico portugu�s percebe-se que a associa��o 

de tais elites com as demais classes pol�ticas locais eram fomentadas de acordo 

com alguns padr�es sociol�gicos, e que, verdadeiramente, t�m a ver com o uso 

contumaz da autoridade ou de influ�ncias diversificadas, quer sejam sociais, 

econ�micas e pol�ticas. 67

Enfatiza-se, que a distribui��o de privil�gios para determinados segmentos 

sociais na Europa de um modo geral comumente levaram ao surgimento de n�veis 

de coer��o em seus respectivos Estados durante a �poca moderna; 

A Europa criou dois importantes grupos superpostos de especialistas em 
coer��o: os soldados e os grandes propriet�rios rurais; onde eles 
aparecem e foram confirmados pelos estados com t�tulos e privil�gios, 

67 Os padr�es sociol�gicos podem se apresentar um pouco difusos conforme as tipologias dos 
modelos “carism�tico” e “tradicional” apontados por Max Weber. Conferir tamb�m: Lu�s Vidigal, O 
municipalismo..., p.20, Ant�nio Manuel Hespanha, As estruturas pol�ticas..., p. 121 et passim e 
Mafalda Soares da Cunha, Pr�ticas do poder senhorial � escala do poder local e regional. In: 
Hist�ria dos munic�pios e do poder local. C�sar Oliveira, Lisboa: Temas e Debates, 1996, pp. 143-
153.
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cristalizaram-se em nobrezas, que por sua vez abasteceram durante 
muitos séculos os principais governantes europeus. 68

Especificamente, em relação aos indivíduos que atuavam nas câmaras 

municipais (que em Portugal eram chamados de oficiais camarários) 69 nas 

respectivas unidades administrativas que contavam com essa instituição, duas 

questões apresentam-se fundamentais para o entendimento do funcionamento 

daquelas instituições públicas em relação aos demais poderes concelhios 

lusitanos. 

Questões que dizem respeito às formas de eleição e escolha daqueles oficiais 

camarários e quanto ao nível e grau de seus status sociais nos concelhos (no 

sentido de municipalidade) em que estavam respectivamente fixados. 

As funcionalidades aqui descritas foram cristalizadas na cidade de Lisboa e 

influenciaram, posteriormente, comumente a partir dos seiscentos, as demais 

partes e regiões do reino português. 

Em Lisboa, do século XVII até as primeiras décadas do século XIX, efetivou-se 

um crescente domínio aristocrático e uma interferência régia nos processos 

eleitorais para a escolha dos oficiais camarários, que contribuíram também para 

se restringir o número dos eleitores, inaugurando as formas do voto censitário, 

que, em última instância, foram os mecanismos responsáveis pela intervenção 

régia nas municipalidades. 

68 Charles Tilly, Coerção, capital e..., p. 67.

69 Nos capítulos à frente, quando nos referirmos aos membros das câmaras municipais na 
capitania das Minas Gerais e do período colonial brasileiro em geral eles serão aqui denominados 
de oficiais camaristas, na tradição do vernáculo português difundido no Brasil e não como oficiais 
camarários, como na tradição metropolitana. 
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Antecipa-se, que no Brasil diferentemente houve uma prefer�ncia pelos 

comerciantes em detrimento da aristocracia agr�ria local em cidades como Recife

e Rio de Janeiro, por exemplo, mas que, obviamente, seguem a l�gica interna do 

processo de coloniza��o dos tr�picos.  

Todavia, em Portugal; 

A legisla��o contribui, portanto, para o enquadramento global dos 
problemas assinalados, mas os graus e as modalidades de aplica��o de 
disposi��es legais obrigam � an�lise e confronto de v�rias fontes 
manuscritas: as regras legislativas estavam sujeitas a adapta��es, 
subterf�gios e atalhos que, partindo do fundo regulamentar, o moldavam 
segundo os interesses e as tradi��es locais – e � um facto implicitamente 
aceite no Antigo Regime que a multiplicidade normativa facilitava a ‘fuga’ 
ao cumprimento das ordens e regra. 70

Em Portugal, as elites locais independentemente de suas origens sangu�neas, 

mas, sobretudo, pautadas no processo continuo de perpetua��o no poder, 

designavam a si pr�prias como nobres, ainda que essa nobilita��o 

correspondesse a uma prec�ria nobreza, no sentido cl�ssico da hereditariedade

da nobreza de espada. 

Na verdade, infere-se, que a elite camar�ria portuguesa tratava-se de uma 

oligarquia ou de uma esp�cie de aristocracia municipal, atrelada aos encargos 

funcionais e administrativos das verea��es, n�o se permitindo uma melhor 

visualiza��o ou especifica��o de suas origens sociais. 

Em n�vel das municipalidades, ou dos poderes concelhios em um todo, a elite 

camar�ria lusitana n�o pode ser descrita enquanto uma classe social em si, talvez 

uma classe social para si na linha interpretativa cl�ssica do materialismo hist�rico 

70 Lu�s Vidigal, O municipalismo..., p. 16.
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e dial�tico 71, na medida em que suas condutas sociais imprimem-lhes identidades 

pr�prias, ainda que espec�ficas em cada n�cleo administrativo portugu�s; 

O que distingue o estrato socio-administrativo que designamos por 
‘nobreza camar�ria’, relativamente a uma classe social, � o facto de a 
totalidade dos seus comportamentos estruturadores n�o traduzirem inter-
ac��es uniformes, que resultassem da sagra��o de regras gerais. Mas 
uma necess�ria flexibilidade pode n�o tornar descabida a sua analogia 
com uma classe social, entendida em sentido comportamental, como o 
faz Romero Magalh�es [...] Nestas nobrezas inferiores, a meio caminho 
entre o plebeu e o fidalgo de pergaminhos, o estilo de vida e a apar�ncia 
no comportamento � fundamental. Como n�o se encontravam seguras de 
n�o perder a posi��o de destaque pois pode alguma desonra ou 
infelicidade lev�-las a descer na escala social, t�m de permanentemente 
se afirmar como nobreza. De certo modo � uma classe social formada 
dentro da ordem do Estado popular e que, pela sua conduta, modo de 
vida e exerc�cio do governo concelhio, conseguiu ficar nas bordas da 
ordem da nobreza. 72

De toda forma, os v�rios significados hist�ricos e sociais que as elites locais 

portuguesas alcan�aram naquela sociedade europ�ia traduzem as pr�prias 

dificuldades de reconstru��o de suas linhas de atua��o. 

Em todo caso, enfatiza-se, novamente, que a realeza lusitana detinha o 

dom�nio do poder pol�tico de uma forma geral - poder central - em rela��o aos 

demais poderes pol�ticos centrados nos concelhos municipais – poderes locais ou 

concelhios e que em rela��o ao centro eram considerados poderes perif�ricos. 73

71 Neste aspecto, para o marxismo, no tocante a discuss�o das ideologias, a defini��o de classe 
social pode tomar contornos ainda mais complexos para a abordagem da problem�tica dos 
poderes locais; “[...] O que Marx escreve se refere � pequena burguesia, mas considero que tem 
um significado metodol�gico mais geral. Ele observa que quem cria as ideologias s�o as classes 
sociais: o processo de produ��o da ideologia n�o se faz ao n�vel dos indiv�duos, mas das classes 
sociais. Os criadores das vis�es de mundo, das superestruturas, s�o as classes sociais, mas quem 
as sistematiza, desenvolve, d�-lhes forma de teoria, de doutrina, de pensamento elaborado, s�o os 
representantes pol�ticos ou liter�rios da classe: os escritores, os l�deres pol�ticos, etc.; s�o eles que 
formulam sistematicamente essa vis�o de mundo, ou ideologia, em fun��o dos interesses da 
classe”.   Michael Lowy, Ideologias e Ci�ncia Social. Elementos para uma an�lise marxista. 7� ed. 
S�o Paulo: Cortez Editora, 1991, p. 95.  

72 Lu�s Vidigal, o municipalismo..., pp. 20-21.

73 Quanto � quest�o da rela��o entre o poder central do Estado mon�rquico portugu�s e os 
poderes de �mbito local ver tamb�m; Valentim Alexandre, Os sentidos do imp�rio. Quest�o 
nacional e quest�o colonial na crise do Antigo Regime portugu�s. Porto: Afrontamento, 1993 e 
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Assim, os oficiais camar�rios portugueses representavam apenas uma parte 

�nfima do conjunto dos demais poderes concelhios, principalmente porque as 

c�maras municipais portuguesas detinham uma fun��o meramente administrativa 

nos concelhos portugueses (no sentido de unidades administrativas) 74, sendo que 

outras fun��es, como as da aplica��o da justi�a, seguran�a e recrutamento,

tributa��o, etc., eram, com rar�ssimas exce��es, de al�ada dos demais poderes 

concelhios ou dos representantes locais do pr�prio poder r�gio, todos, enfim, 

constitu�am e integravam os quadros estamentais da extensa rede clientelar das 

elites locais portuguesas;

[...] A mesma prem�ncia de significa��o verbal faz-se sentir quando nos 
referimos a elites, oligarquias, nobreza camar�ria, gente da governan�a 
ou vereadores, que ter�o, em geral, uma conota��o an�loga (a 
diversidade vocabular sobre a org�nica administrativa), ressalvando-se, 
no entanto, algumas distin��es essenciais: tendo em comum a viv�ncia e 
predomin�ncia no territ�rio concelhio, as elites podem abranger a 
pluralidade dos grupos influentes em diferentes dom�nios – que n�o 
exclusivamente o politico-administrativo – enquanto oligarquia ou nobreza 
camar�ria vinculam sectores particulares ao desempenho de cargos 
municipais, dando origem a essa elite singular da gente da governan�a.
75

Como em Portugal do Antigo Regime parcelas do poder pol�tico local eram 

fracionadas em amplas variabilidades de inst�ncias sociais e pol�ticas, cabia ao 

poder central do Estado mon�rquico atuar como um �rbitro mediador dentre elas, 

como tamb�m disseminando no seio de cada poder concelhio as no��es e 

consci�ncia de seus direitos e principalmente de seus deveres.

Ant�nio Manuel Hespanha, Portugal moderno. Pol�tico e institucional. Lisboa: Universidade Aberta, 
1994.

74 N�o se levando em considera��o, aqui, as quest�es espec�ficas e t�picas do nascimento e dos 
la�os nobili�rquicos e de fidalguia.  

75 Lu�s Vidigal, O municipalismo..., p. 21. Ver tamb�m: Maria Helena da Cruz Coelho e Joaquim 
Romero Magalh�es. O Poder Concelhio: das Origens �s Cortes Constituintes. Coimbra: Centro de 
Estudos e Forma��o Aut�rquica, 1986. 
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Mais uma vez, os aspectos da exist�ncia de uma pluralidade de poderes 

pol�ticos, em n�vel das municipalidades, repartidos entre os estamentos sociais 

portugueses, fazia com que esses mesmos estamentos procurassem, cada vez 

mais, se afirmar junto ao poder central da realeza, o que resultou na configura��o 

de uma extensa rede clientelar vis�veis, por exemplo, quando os representantes 

dos poderes concelhios tinham as chances de se manifestarem quando da 

convoca��o das cortes portuguesas. 

Na verdade, a confirma��o de um pluralismo pol�tico no Antigo Regime 

portugu�s acaba por redefinir ou lan�ar um novo paradigma para o conceito de 

privil�gio dentro daquela sociedade estamental.

O privil�gio antes definido enquanto uma distin��o �til ou honrosa concedida 

pelo rei e do qual somente alguns membros da sociedade podiam gozar, passa a 

ser entendido como a conquista, por mais limitada que seja, de uma parcela de 

poder pelos mais diversos corpos sociais portugueses, ainda que; 

Nuno Monteiro insiste na progressiva concentra��o num pequeno 
n�mero de casas, cada vez mais curializadas e dependentes do favor 
r�gio, numa l�gica de presta��o de servi�os contra o recebimento de 
merc�s reais, nomeadamente as apetecidas e economicamente decisivas 
comendas das ordens militares; no entanto, a cultura pol�tica da ‘merc�’ e 
do ‘benef�cio’ filia-se numa ‘economia da gra�a’ com regras bastante 
estritas, que deixava pouco espa�o ao arb�trio r�gio. 76

Todavia, o que definia a amplitude do privil�gio era a origem social do indiv�duo 

que o conquistava.

Como bem salientou Ant�nio Manuel Hespanha [...] do que resulta que 
tanto as ordens sociais como os corpos institucionais se regiam por 
normas colectivamente aceites e interiorizadas, exercendo as suas 
pr�prias regula��es jurisdicionais. [...] Toda a mais �nfima parcela de 
poder emanava do privil�gio e do assentimento dos membros 
componentes de cada ‘corpo’[...] a separa��o e hierarquiza��o dos 
grupos sociais era r�gida, demarcando as diferentes esferas dos 

76 Ant�nio Manuel Hespanha, As estruturas pol�ticas..., p. 124.
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privilégios: nascia-se plebeu ou fidalgo, com direitos e deveres distintos e 
mesmo antagônicos. 77

Aqui, também, abre-se a possibilidade de entender certos mecanismos de 

mobilidade social que foi característico na totalidade dos antigos regimes do 

ocidente europeu, embora pautados por especificidades e temporalidades 

históricas distintas, e que respectivamente criaram as condições essenciais para o 

funcionamento integrado de suas estruturas sócio-políticas.

Dentre os poderes concelhios portugueses prevaleceu, no âmbito de todo o 

reino, uma relativa uniformidade jurisdicional, assim, as câmaras municipais, as 

companhias de Ordenanças (essas extremamente regulamentadas), os hospitais 

da Misericórdia, os poderes senhoriais da nobreza, os poderes temporais dos 

eclesiásticos, as casas reais e em menor amplitude, os juízes de fora, tinham igual 

ingerência funcional e política em nível de atuação em seus respectivos concelhos 

municipais. 78

A base de cooptação econômica da Coroa centrava-se sobre os municípios 

portugueses, sendo ali estabelecida duas das premissas básicas de seu Estado 

monárquico; a cobrança e lançamento de impostos e tributos e o recrutamento de 

homens e soldados para as guerras. 

Sendo a cobrança da sisa o principal tributo e fonte de renda instituída pela 

Coroa portuguesa, cujas origens remontam ao século XIV. Desnecessário lembrar, 

que cabia aos concelhos municipais ainda o pagamento dos dízimos eclesiásticos, 

que, entretanto, iriam parar nos cofres da igreja e não do Estado monárquico. 

77 Luís Vidigal, O municipalismo..., p. 24. 

78 Ibid., p. 25.
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Couberam as câmaras municipais dos concelhos portugueses mais importantes a

cobrança desse famigerado imposto até a sua extinção, em 1.820, com o advento 

da revolução liberal. 

A cobrança das sisas configurou-se também como importante fonte de receitas 

para as próprias câmaras municipais, chamando-se de sobejo a parte desse 

tributo que cabiam aos concelhos municipais quando de seu recolhimento. Às 

câmaras municipais também eram destinados parcelas de outras fontes de 

tributação régia, como as das terças reais, as do real da água e as das décimas. 79

Em relação ao recrutamento militar, o processo de escolha e seleção dos 

novos soldados era confiado aos oficiais das companhias de Ordenanças, esses, 

que muito embora fossem escolhidos com a participação das câmaras municipais, 

desempenhavam suas funções de uma forma até mais estável e duradoura que os 

próprios oficiais camarários; 

Os principais interlocutores locais da coroa, aqueles em relação aos 
quais se podia dispor de maiores instrumentos de comunicação e 
fiscalização eram as câmaras. E, no entanto, os párocos e os oficiais das 
ordenanças permaneciam muito mais tempo no desempenho das suas 
funções, integravam redes (das paróquias e das companhias de 
ordenanças) muito mais próximas, nos grandes concelhos onde vivia a 
maior parte da população do reino, da pequena colectividade local e, 
para mais, deviam dispor de arrolamentos muito apurados de todos os 
residentes (róis de confessados e livros das companhias de ordenanças). 
80

Contudo, as finanças e o tesouro das câmaras municipais portuguesas 

provinham principalmente das receitas advindas do lançamento de tributos locais; 

impostos municipais pagos pela população residente enquanto imposições sobre o 

consumo, os impostos pagos sobre as transgressões feitas às posturas municipais 

79 Nuno Gonçalo Monteiro, O espaço político..., pp. 121-122.

80 Ibid., pp. 122-123.
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vigentes, chamadas de coimas e os impostos pagos pelo aforamento de áreas, 

lotes e terrenos baldios.

As fintas eram cobradas pela fiscalização de obras e outros serviços 

ocasionais. Menos usual era a arrecadação por parte das câmaras municipais das

rendas provenientes sobre a posse de propriedades.  

Por outro lado, as despesas e os gastos das câmaras municipais portuguesas 

giravam em torno de gastos administrativos e dos gastos para com o pagamento 

dos seus funcionários, que contabilizavam quase dois terços do total dos gastos 

daquelas instituições públicas. O que sobrava das rendas e das receitas 

municipais aferidas era destinado à execução e realização de obras de infra-

estrutura públicas e também para a aquisição de materiais e equipamentos para o 

uso coletivo da comunidade.

Nas vilas e cidades de maiores dimensões as despesas gastas para com a 

manutenção dos funcionários régios locais, sobretudo de corregedores e 

provedores, constituíam um valor inferior a um quarto do total dos gastos das 

câmaras municipais, enquanto nos municípios de menores dimensões os gastos 

feitos com os representantes do poder central representavam a maior parte das 

despesas das câmaras naquele período. 

Inversamente, nos municípios de maiores dimensões os gastos executados 

para o pagamento dos oficiais camarários representavam a principal despesa das 

câmaras municipais, sendo que todos os procuradores, vereadores e escrivães da 

casa recebiam esses recursos, que eram chamados de emolumentos.  

Os gastos com os emolumentos tanto para os oficiais camários quanto para os 

funcionários régios significavam, em ultima instância, que nas cidades e vilas 
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portuguesas de maiores dimensões os recursos para as obras públicas 

(abastecimento das águas, abertura e manutenção de estradas, caminhos, ruas e 

praças, edificações públicas, etc.) eram irrelevantes e nas pequenas vilas eram 

praticamente inexistentes;

Entre as soluções alternativas, situava-se, naturalmente, a canalização 
de impostos centrais para esse efeito (designadamente, os já referidos 
sobejos das sisas ou outros, mediante autorização especial). Mas existia 
também o recurso de lançar, depois da aquiescência da administração 
central, uma tributação camarária especial para o efeito. Esse fenômeno 
torna-se, de resto, cada vez mais freqüente nos finais do Antigo Regime. 
81

Os juízes ordinários que presidiam as câmaras municipais portuguesas 

detinham a jurisdição em primeira instância nas cidades e vilas em que 

respectivamente atuavam. O curioso, pela importância da função desempenhada 

por esses indivíduos, é que a maioria deles eram analfabetos, uma situação 

inimaginável em se tratando de uma sociedade que passou progressivamente a 

ser ordenada dentro do espírito do direito romano e das leis promulgadas em 

detrimento dos direitos do costume e das tradições, ainda que os juízes ordinários 

fossem agentes do poder local e não do poder central da realeza lusitana.

Na verdade, e ao que tudo indica, acredita-se, que a exigência de maiores 

níveis de formação e educação formal era específico aos funcionários ou 

representantes régios, condição intelectual necessária para a imposição dos

preceitos legais e jurídicos do Estado monárquico português no âmbito da época 

moderna. 

A capacidade intelectual mais acurada e o domínio da escrita e da leitura no 

âmbito e domínios das redes clientelares dos poderes concelhios portugueses 

81 Nuno Gonçalo Monteiro, O espaço político e..., p. 133.
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necessariamente não se efetivava um obstáculo ao exercício e prática dos cargos 

e funções camarários, uma situação, inclusive, que adentrará o século dezenove; 

Na verdade podemos afirmar com seguran�a que ainda nos anos 20 do 
s�culo XIX entre um ter�o e um quarto das c�maras do pa�s tinham 
vereadores ou procuradores que assinavam de ‘cruz’. Mais ainda, 
conhecemos para a mesma altura c�maras onde, apesar das v�rias 
disposi��es em contr�rio e da proibi��o formal de 1.642, os pr�prios 
ju�zes ordin�rios n�o sabiam assinar o nome. Facto que n�o surpreende, 
de resto, se tivermos em conta a dimens�o e popula��o de boa parte dos 
munic�pios. Cite-se, a esse propósito, o caso exemplar dos habitantes do 
couto do Zambujal na comarca de Coimbra. Já no vintismo se queixavam 
de não ter quem escrevesse o auto da eleição da câmara constitucional. 
82

A princípio, com suas funcionalidades meramente administrativas, as câmaras 

municipais portuguesas acabaram por adquirir uma ampla ingerência econômica 

nos concelhos (municípios) em que se constituíam, e, grosso modo, eram sempre 

contrárias e reticentes à livre circulação das mercadorias produzidas em outros 

municípios e, por vocação, historicamente contrárias às intervenções econômicas 

fomentadas pelo poder central da monarquia.

Assim sendo, as câmaras municipais portuguesas tornaram-se, já no último 

quartel do século XVIII, objeto constante das críticas dos liberais e reformistas, 

tornando-se, em contrapartida, um símbolo vigoroso do Antigo Regime português, 

ainda que isso possa parecer contraditório, na medida em que as câmaras 

municipais eram por excelência os centros dos poderes locais face aos poderes 

centrais da monarquia absolutista.

A expressão paradigmática do poder econômico das câmaras municipais 

portuguesas estampava-se em suas posturas internas, ainda que essas, segundo 

a ordem jurídica do Antigo Regime português, somente poderiam vigorar mediante 

o consentimento tácito do rei, mas, na prática, as câmaras municipais portuguesas 

82 Nuno Gonçalo Monteiro, O espaço político e..., p. 123.
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expressavam uma manifesta autonomia em rela��o a mat�rias de cunho local, 

ainda que de jurisprud�ncia r�gia. 

Todavia, tamb�m, percebe-se uma ampla diferencia��o na atua��o dentre as 

variadas c�maras municipais portuguesas, que podem ser sintetizadas; quanto � 

dimens�o de suas �reas f�sicas (ou termos), quanto � sua densidade demogr�fica 

e tamanho da popula��o nos concelhos em que eram localizadas, quanto � 

localiza��o de sua sede administrativa, se rural ou urbana, quanto � composi��o e 

origem social de seus oficiais camar�rios e quanto ao perfil produtivo e econ�mico 

de cada uma das regi�es do reino portugu�s em que estavam localizadas. 

Todas essas diferen�as e caracter�sticas faziam com que as pr�ticas 

administrativas das c�maras municipais portuguesas se distinguissem umas das 

outras na �poca moderna. 83

Os oficiais camar�rios portugueses preocupavam-se, sobretudo, na prote��o 

de seus respectivos mercados, seja na fixa��o dos pre�os e sal�rios dos produtos 

consumidos em seus concelhos, seja na reserva de parte dos cereais ali 

produzidos para o sustento da popula��o l� residente, e tamb�m se preocupavam 

em restringir a entrada de produtos artesanais e vin�colas produzidos em outras 

vilas, cidades e concelhos de uma forma geral e que pudessem amea�ar e 

concorrer com a produ��o local. 

83 “Essa diversidade fazia com que as pr�ticas efectivas da interven��o econ�mica camar�ria, 
embora obedecendo a um marco institucional comum, divergissem significativamente de uns casos 
para os outros”. Conferir: Nuno Gon�alo Monteiro, O espa�o pol�tico..., p. 127. “Observando nas 
v�rias regi�es do pa�s as normas dominantes em mat�ria de gest�o econ�mica concelhia, no 
s�culo XVIII, ressaltar� certamente a diversidade das compet�ncias e disposi��es, obedecendo 
apenas minimamente �s exig�ncias da regulamenta��o econ�mica central; esta � obrigada, para 
ter alguma efic�cia, a aceitar a fragmenta��o dos crit�rios e das pr�ticas, tentando integr�-las e –
mais dif�cil – uniformiz�-las at� os limites que os particularismos locais lho permitem”. Lu�s Vidigal, 
O municipalismo..., pp. 70-71. 
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O temor e receio na alta dos pre�os dos produtos a serem comercializados, a 

preocupa��o no desabastecimento desses mesmos produtos e o p�nico advindo 

nos per�odos de fome generalizada faziam tamb�m parte constante das 

preocupa��es dos oficiais camar�rios nos concelhos municipais mais importantes. 

Sendo que a importa��o dos cereais, base nutricional e alimentar da maioria 

da popula��o portuguesa da �poca, eram permitidos nesses momentos se 

necess�rio fosse – em uma esp�cie de quebra do protecionismo produtivo local –, 

essa pol�tica econ�mica camar�ria comumente era utilizada para evitar-se o 

surgimento de revoltas e conflitos nas ocasi�es de eclos�o de fome generalizada. 

84

A quest�o do abastecimento dos g�neros de primeira necessidade nas vilas 

com caracter�sticas predominantemente rurais se efetivava de forma inversa do 

que nas cidades com perfis urbanos, na medida em que aquelas eram por 

natureza as produtoras dos g�neros aliment�cios e dos cereais em geral. 

Utilizava-se de uma estrat�gia de seguran�a alimentar, assim havia a 

preocupa��o de se fazer uma reserva de alimentos, para que nos momentos de 

crise produtiva, derivada por diversos fatores, se evitasse a venda e exporta��o

desses g�neros, sendo essa log�stica econ�mica garantida por ordena��es r�gias

sob o controle das c�maras municipais; “toda a pessoa que tiver p�o seu, ou de 

suas rendas, o poder� levar livremente onde quiser, deixando a ter�a parte no 

84 “Por seu turno, na taxa��o dos artefactos produzidos pelos oficiais mec�nicos, era muito menos 
importante do que a protec��o que se oferecia �s suas produ��es, mediada pela representa��o 
que aqueles mantiveram nos grandes centros urbanos no quadro das organiza��es corporativas”. 
Nuno Gon�alo Monteiro, O espa�o pol�tico e..., p. 128.   
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lugar, donde o tirar, e a dita ter�a parte poder� levar com licen�a da C�mera do 

dito lugar”. 85

As c�maras municipais, enquanto formas de exerc�cio de poder concelhio, 

sobrepunham-se �s demais coletividades locais nos munic�pios de menores 

dimens�es, sendo que nestes casos a rela��o entre os oficiais camar�rios e 

outros segmentos das elites locais eram permanentemente marcados por 

interesses divergentes e conflitantes. 86

O surgimento desses conflitos de interesses se configurava de formas

distintas, conforme a localiza��o das cidades e vilas no interior do reino portugu�s, 

muito embora em alguns pontos haja aspectos comuns no surgimento desses 

conflitos de interesses em partes diversas do reino.

De in�cio sabe-se que o prest�gio e dom�nio das elites senhoriais nos concelhos 

portugueses se efetivavam pautados em normas do direito e tamb�m em tradi��es 

consuetudin�rias. Desta maneira os conflitos e as diverg�ncias pol�ticas ou de 

autoridade surgidas no universo da vida local portuguesa originavam-se 

geralmente a partir de dois fatores mais relevantes.

Em primeiro lugar no desrespeito aos privil�gios e prerrogativas obtidas pelas 

elites locais (extensivas n�o somente �s elites senhoriais) e em segundo lugar a 

partir de mudan�as nos pr�prios perfis s�cio-econ�micos das elites locais, a partir 

85 Livro V, t�tulo 76, artigo 8, Apud Nuno Gon�alo Monteiro, O espa�o pol�tico e..., p. 129.

86 “Aqueles que preenchem os cargos concelhios e usufruem do exerc�cio dos poderes que lhe s�o 
inerentes, n�o podem ser, de algum modo, considerados como representantes dos poderes 
centrais junto das popula��es, mas tamb�m n�o podem, pelas suas caracter�sticas olig�rquicas, 
ser considerados uns ‘genu�nos’ representantes das comunidades. O que se verifica � a lenta 
constru��o de espa�os econ�micos e institucionais delimitados, em que se processa a simbiose 
mediadora entre algo semelhante – mas n�o igual – �s duas naturezas de representatividade, 
originando uma esp�cie de limbo em que uma minoria ganha espa�o para afirmar um poder que 
lhe passa a ser espec�fico”. Lu�s Vidigal, O municipalismo..., p. 82.
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de interven��es da Coroa portuguesa, que por sua vez alterava nos respectivos 

concelhos municipais a pr�tica pol�tica anteriormente estabelecida e que, 

conforme visto, criava condi��es para a ascens�o social de alguns indiv�duos, que 

premiados com tal mobilidade, acaba por neles criar um profundo sentido de 

reconhecimento do poder e da autoridade r�gia;

Al�m da administra��o da justi�a, que cabe em exclusivo aos 
magistrados, o poder central tem que delegar todas as tarefas essenciais 
de manuten��o da ordem econ�mica e pol�tica nas m�os das verea��es 
camar�rias que agem, nestes campos, como intermedi�rios a quem cabe 
uma larga margem de autonomia: n�o s� fixam os crit�rios de 
lan�amento dos impostos r�gios (d�cimas e sisas), como escolhem –
directa ou indirectamente – todos aqueles que exercer�o os mais 
importantes cargos locais. Intermediaria � ainda a sua fun��o como 
representante das popula��es, dando aos senados cam�rios a apar�ncia 
de serem ‘porta-vozes’ dos interesses locais junto de outras entidades. 87

Por outro lado, nos concelhos municipais portugueses existia um arraigado 

sentido de comunidade, naquilo que � conceitualmente descrito como sentimento 

de perten�a, um misto de identidades e culturalidades espec�ficas atribu�das a 

uma dada coletividade e que s�o manifesta��es quer sejam hist�ricas, 

sociol�gicas ou mentais importantes para o entendimento das realidades locais no 

Antigo Regime portugu�s. 

O entrela�amento dos interesses do Estado mon�rquico portugu�s com a 

sociedade civil em um todo deu vez � cristaliza��o de novos segmentos sociais 

horizontal e verticalmente diferenciados dentre si, que tamb�m acabam por 

dificultar ainda mais a compreens�o precisa entre as esferas do p�blico e do 

privado, percep��es ainda mais complexas em conformidade com a natureza 

estamental e patrimonialista da sociedade portuguesa da �poca moderna.

87 Lu�s Vidigal, O municipalismo..., p. 80. 
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Aqui, poder-se-ia abrir um amplo par�ntesis para se discorrer acerca do 

conceito de p�blico ou de “coisa p�blica” associado � esfera do privado atribu�do 

ao per�odo em destaque, aspecto que n�o ser� levado adiante para n�o tornar, 

talvez, o cap�tulo ainda mais digressivo do que ora j� se possa apresentar e de 

qualquer forma nos desviar do tema em si da pesquisa.   

Todavia, as fronteiras t�nues que separam as das esferas do p�blico e do 

privado podem ser concebidas como os campos de atua��o do poder do Estado 

enquanto um corpo institucional organizado em distintos segmentos sociais, 

atrav�s da implementa��o de uma domina��o pol�tica e econ�mica, como tamb�m 

podem, por outro vi�s e �tica, ser interpretadas como os campos de atua��o de 

indiv�duos em sociedade e suas manifesta��es de intimidade em suas respectivas 

vidas cotidianas, em um espa�o p�blico formalmente organizado, caracterizado 

por um Estado. 

E mais precisamente para o caso espec�fico do Brasil, para anteciparmos a 

complexidade da quest�o da rela��o entre as esferas do p�blico e do privado para 

a �poca colonial, aponta-se que;

� certo que a distin��o cl�ssica entre o p�blico e o privado come�ou a se 
delinear com mais clareza no Brasil a partir da transfer�ncia e resultante 
instala��o da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, quando o 
funcionamento das institui��es p�blicas come�ou a refletir o peso interno 
do aparato centralizador do Estado mon�rquico, e quando a chegada de 
novos contingentes populacionais com h�bitos e costumes inovadores, 
tanto quanto a abertura dos portos ao com�rcio exterior, influiu no 
tra�ado mais n�tido da vida privada, principalmente a partir de 1822, 
quando se rompeu o modelo de Reino Unido calcado na unidade luso-
brasileira – em decorr�ncia da revolu��o liberal que explodiu em 
Portugal, em 1820, derrubando a Monarquia absolutista – e foi institu�do 
o Estado independente do Brasil, sob a forma de Imp�rio liberal. 88

88 Maria de Lourdes Viana Lyra, O p�blico e o privado no Brasil Imperial. In: Hist�ria: Fronteiras. 
Anais do XX Simp�sio Nacional da ANPUH. S�o Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 1999, Vol. I, pp. 
283-294. Cita��o � p�gina 284.
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No �mbito estrito do per�odo colonial brasileiro n�o h� uma uniformidade 

metodol�gica na distin��o dos dom�nios de uma esfera privada naquele contexto 

hist�rico, sendo que; “no Dicion�rio etimol�gico, de Ant�nio Geraldo da Cunha, 

n�o h� o adjetivo ‘privado’ – j� ‘privacidade’ � palavra registrada s� no s�culo XX”. 

89

Segundo Faria, na medida em que a palavra p�blico existe desde o s�culo XIII, 

no sentido de algo relacionado a um povo ou a uma determinada coletividade, 

torna-se bastante complicado somente contrapor o privado ao p�blico; “Em suma, 

eu n�o consigo achar que tenha nada de ‘privado’, menos de ‘intimidade’, a n�o 

ser que decidamos que o que seria ‘privado’ e ‘int�mo’, antes, n�o o � mais hoje, o 

que certamente seria bastante dif�cil comprovar”. 90

Uma outra quest�o levantada pela historiadora � a de que comumente na 

historiografia brasileira as abordagens a respeito da vida privada est�o associadas 

�s no��es de cotidiano, o que segundo a autora � metodologicamente mais 

correto em seus pressupostos historiogr�ficos. 91

Inicialmente, entendo que a simples defini��o de esfera privada como 

contraponto para aquilo que n�o seja p�blico tamb�m n�o uniformiza os recortes 

89 Sheila de Castro Faria, O p�blico e o privado sem limites na col�nia brasileira. In: Hist�ria e 
Cidadania. Anais do XIX Simp�sio Nacional da ANPUH. S�o Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 1998, 
Vol. II, pp. 599-607. Cita��o � p�gina 601.

90 Ibid., p. 602. 

91 Em uma an�lise mais funcionalista as estruturas da vida cotidiana s�o extensivas a todos os 
indiv�duos de uma determinada �poca e sociedade, sendo o individuo, ontologicamente, jamais um 
homem sozinho, sempre integrado a uma tribo, demos, estamento, classe, na��o, humanidade. “A 
vida cotidiana � a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exce��o, qualquer que seja 
seu posto na divis�o do intelectual e f�sico. Ningu�m consegue identificar-se com sua atividade 
humano-gen�rica a ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contr�rio, n�o 
h� nenhum homem, por mais ‘insubstancial’ que seja, que viva t�o-somente na cotidianidade, 
embora essa o absorva preponderantemente”. Agnes Heller, O cotidiano..., p. 17. 
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te�rico-metodol�gicos da abordagem da rela��o entre p�blico e privado enquanto 

um objeto hist�rico a ser enfocado para a �poca colonial brasileira, sendo 

recorrentes as controv�rsias sobre essa problem�tica conceitual.

Assim sendo, se n�o h� de fato quaisquer vest�gios de privado na col�nia 

brasileira ent�o tudo seria p�blico ou (espa�o p�blico), o que nos levaria a supor 

que houvesse ent�o opini�o p�blica no �mbito colonial, algo em principio 

impens�vel em termos hist�ricos e pouqu�ssimo discutido em termos 

historiogr�ficos. 

Ainda, que pudesse ali conjunturalmente prevalecer, ou estar se constituindo, 

uma esfera intermedi�ria entre o p�blico e as esferas privadas de v�rios dos 

segmentos sociais da �poca, mas que tamb�m se distancia na conceitua��o de

uma esfera civil burguesa, em face da ampl�ssima carga sem�ntica e hist�rica que 

o termo sugere e implica.

Para tentarmos um pouco melhor pontuarmos as dificuldades de distin��o 

entre p�blico e privado em rela��o ao per�odo colonial brasileiro, com a inevit�vel 

alus�o de outros significados como cotidiano, intimidade e privacidade lan�amos 

m�o de algumas reflex�es clareadoras de Fernando Novais em um pref�cio de 

uma obra tamb�m significativa da historiografia brasileira.

Reconstituir, no texto, as manifesta��es da intimidade na Col�nia 
portuguesa, procurando articul�-las com as estruturas mais gerais da 
coloniza��o e, ao mesmo tempo, explicitar as peculiaridades desse 
processo, n�o �, por certo, nem de longe, uma tarefa f�cil. Mas � ao 
mesmo tempo indispens�vel, para entendermos os contornos da 
privacidade no Brasil propriamente dito que, gestados no interior da 
Col�nia, desenvolvem-se ao longo dos s�culos XIX e XX, e que ser�o 
objeto dos volumes subseq�entes. J� se v� que mantivemos a 
periodiza��o “tradicional”, mas conv�m assinalar que n�o o fizemos por 
in�rcia: � que, se entendermos os marcos divis�rios como “momentos de 
transi��o”, estamos absolutamente convencidos de que os dois 
momentos (fim do s�culo XVIII e inicio do XIX e fim do s�culo XIX e in�cio 
do XX) configuram de fato pontos de inflex�o de nossa hist�ria. Nem 
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havia por que aderirmos a essa postura novidadeira, muito em voga em 
certos meios, que rejeita qualquer tradi��o pelo simples fato de ser 
tradi��o; antes preferimos a prud�ncia de Jorge Lu�s Borges, para quem 
“as novidades importam menos que a verdade”.  92

Por outro lado, voltando aos mecanismos e �s estruturas sociais de finais do 

Antigo Regime na metr�pole portuguesa pode-se observar que as sobreposi��es 

das elites concelhias apontam uma das interfaces do pluralismo pol�tico, n�o h� 

como negar, daquela sociedade metropolitana, o que em �ltima inst�ncia, nos 

instiga a verificar – ou n�o – a exist�ncia desses mecanismos tamb�m no per�odo

colonial brasileiro;

As esferas do que hoje facilmente apelidar�amos de ‘formal’ ou ‘informal’, 
‘p�blico’ ou ‘privado’, distinguindo segmentos pol�ticos artificialmente 
segregados, mesclam-se mais abertamente na sociedade do tipo 
corporativo: a defini��o dos atributos, das fun��es ou das caracter�sticas 
das ‘nobrezas camar�rias’ passa pela sua integra��o no todo societ�rio, 
pois o mando, isto �, a capacidade de exercer uma coa��o 
colectivamente aceite – ou, pelo menos suportada – encontra-se difuso, 
se bem que a burocracia r�gia v� absorvendo (‘expropriando’) os poderes 
particulares. 93

De toda sorte, uma parcela significativa de fun��es sociais de responsabilidade 

do Estado na �poca contempor�nea eram, � �poca do Antigo Regime portugu�s, 

exercidas pelas fam�lias, por grupos sociais espec�ficos e pelas coletividades 

locais, o que apontam a grande import�ncia das redes clientelares e dos poderes 

concelhios na sociedade portuguesa, que simb�lica ou inconscientemente 

resistiam �s injun��es funcionais e administrativas do Estado Moderno at� em 

quest�es de menor ou nenhum significado pol�tico-ideol�gico.

92 Pref�cio, Hist�ria da vida privada no Brasil. Cotidiano e vida privada na Am�rica portuguesa. 
Volume 1, Fernando A. Novais (diretor da cole��o.) e Laura de Mello e Souza (organizadora do 
volume). S�o Paulo: Companhia das Letras, 1997. Cita��o � p�gina 10. 

93 Lu�s Vidigal, O municipalismo..., p. 83. A quest�o tamb�m pode ser colocada no fato ou na 
indaga��o de que se na sociedade portuguesa os estamentos, na verdade, n�o ir�o obstaculizar 
as no��es precisas de p�blico e de privado.  
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A pr�tica dos enterros nas igrejas prolongou-se em Portugal at� o triunfo 
liberal, apesar de condenada por muitos como insalubre. No noroeste 
rural constitu�a, de resto, uma forma de afirma��o da identidade das 
colectividades locais, que resistiram prolongadamente � constru��o dos 
cemit�rios. 94

Conforme se tentou demonstrar a cristaliza��o dos poderes locais no �mbito 

da sociedade portuguesa da �poca moderna foi marcada por amplas vicissitudes, 

e que, em um processo hist�rico de longa dura��o, aponta para os elementos que

relativizam em maior ou menor grau, dependendo dos aspectos institucionais a 

serem enfatizados, uma ampl�ssima absolutiza��o r�gia do poder naquela 

sociedade. 95

O exerc�cio e a pr�tica dos poderes concelhios portugueses conjugam-se em 

aspectos de ordem administrativa, pol�tica, econ�mica e social. Ainda, que tais 

poderes locais possam, concretamente, ser diferenciados conforme a estrutura 

f�sica, econ�mica e pol�tica das cidades, vilas e regi�es portuguesas daquela

�poca.

Os poderes locais foram em grande medida os maiores respons�veis para o 

equil�brio das for�as sociais na sociedade da metr�pole portuguesa e para que a 

pr�pria monarquia lusitana se tornasse o fiel da balan�a quando, principalmente,

94 Nuno Gon�alo Monteiro, O espa�o pol�tico e..., pp. 130-131.

95 Todavia, � prudente ressaltar que; “Nem nos iludamos com a insist�ncia do mestre da longa 
dura��o, desde o pref�cio de La Méditerranée e nos ensaios cl�ssicos reunidos nos �crits sur 
l’historie, Braudel sempre preconizou o estudo dos fen�menos de longa dura��o exatamente para 
apanhar o n�vel estrutural no fluxo da hist�ria; e num plano mais te�rico, para delinear um crit�rio 
fundado na temporalidade para organizar os dados emp�ricos, isto �, a multiplicidade dos 
acontecimentos. Nessa passagem da temporalidade para a historicidade (a� reside justamente o 
objetivo de todo discurso historiogr�fico) � que devemos delinear o perfil do especifico de cada 
configura��o; e ao mesmo tempo cuidar para diluir, na investiga��o das estruturas de maior 
dura��o, a pr�pria temporalidade. Pois, por mais que nos fixemos na longa dura��o ou at� na 
longu�ssima dura��o, ser� sempre a “dura��o” o objeto do historiador. Pois n�o h�, nem pode 
haver, hist�ria da mesmice nem da imutabilidade. Fernando  Novais, Pref�cio..., p. 9. 
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em contr�rio, despontavam os interesses espec�ficos das classes senhoriais da 

nobreza portuguesa.

De toda forma, � improv�vel que as inger�ncias dos poderes concelhios ou 

locais portugueses tenham se manifestado igualmente em todo o conjunto do 

imp�rio portugu�s.

O mundo atual, se estivermos atentos � sua diversidade, j� nos d� conta 
de que os homens s�o muito diversos, como diversas s�o as suas formas 
de viver e de conviver. A hist�ria, contada como um relato da diversidade, 
n�o faz sen�o aumentar essa riqueza do humano, mostrando-nos outras 
formas de viver e de conviver. 96

Procuramos, enfim, neste primeiro capitulo, certamente de forma sint�tica e 

com o uso imprescind�vel da literatura e da historiografia portuguesa e brasileira, 

enfatizar e apontar os principais t�picos e elementos hist�ricos que deram vez � 

constitui��o do Estado mon�rquico portugu�s, ressalvando que paralelo ao 

desenvolvimento e consolida��o daquela institui��o configurava-se, tamb�m, a 

constitui��o e o desenvolvimento dos poderes concelhios portugueses, que em 

um todo demonstram certo exagero na defini��o de uma absolutiza��o total do 

poder real lusitano anterior ao s�culo dezoito.

Pontua-se que todo esse esfor�o te�rico e interpretativo parte do 

pressuposto de que os poderes exercidos pelas c�maras municipais, como parte 

integrante dos poderes locais e das redes clientelares portuguesas, foram levados 

para as mais diferentes, diversas e contrastantes �reas do imp�rio colonial 

portugu�s, onde exerceram (juntamente com os hospitais da Miseric�rdia) 

importante papel, que far� jus a longa manuten��o temporal daquele imp�rio, em

regi�es continentais muito distintas entre si.

96 Ant�nio Manuel Hespanha, As estruturas pol�ticas…, p. 117. 
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Assim sendo, as c�maras municipais estabelecidas nas cidades e nas vilas 

coloniais portuguesas foram uma institui��o de natureza e car�ter p�blico que

integrou certa segmenta��o social de indiv�duos, que vieram a constituir as suas 

respectivas elites coloniais, respons�veis em grande medida pelo sucesso 

long�nquo da empresa colonizadora portuguesa. 

Aprofundando nosso objeto principal de estudos, no pr�ximo cap�tulo

tentaremos pontuar a natureza e os perfis dos indiv�duos que vieram a constituir a 

‘nobreza da terra’ bras�lica e mais especificamente ainda tentar apontar os perfis 

dos indiv�duos que se meteram e constitu�ram a elite local nos sert�es das Minas 

Gerais, onde na materialidade e torpeza de seus interesses ir� se cristalizar uma 

forma diferenciada de atua��o dos membros de suas principais c�maras 

municipais.
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Capítulo 2 – Elites coloniais, elites locais e elites perif�ricas na �poca colonial 

brasileira 

“A meta era o retorno a Portugal, para
a vida mansa e opulenta da corte, nas gl�rias

de mandar e se fazer respeitado. 
Mercadores e agricultores provis�rios, doidos 

para dourar o peito vil com 
as condecora��es de t�tulos 

e  bras�es....O funcion�rio � o outro eu do rei, um 
outro eu muitas vezes extraviado da

fonte de seu poder.”

Raimundo Faoro

2.1 – A estrutura das c�maras municipais no mundo ultramar portugu�s

A expans�o das estruturas administrativas portuguesas para as diferentes 

�reas de suas conquistas ou dom�nios ultramarinos consagrou a anexa��o das 

c�maras municipais, que a principio, e grosso modo, agiram de forma funcional 

id�ntica nas col�nias portuguesas nos continentes da �frica, da �sia e da 

Am�rica. 97

As c�maras municipais no imp�rio colonial portugu�s eram constitu�das por 

um n�mero m�nimo de dois e no m�ximo de seis vereadores, de acordo e em 

conformidade com a dimens�o demogr�fica e a import�ncia e status econ�mico e 

97 “conquistas ou dom�nios ultramarinos era a designa��o atribu�da na �poca aos territ�rios 
conquistados, colonizados ou ocupados pelos portugueses”. Laura de Mello e Souza, O sol e a 
sombra: pol�tica e administra��o portuguesa na Am�rica Portuguesa do s�culo XVIII. S�o Paulo: 
Companhia das Letras, 2006, p. 88. 
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político das cidades e vilas que abrigavam aquelas instituições públicas. 

Juntavam-se aos vereadores dois juízes ordinários e um procurador.

Ao nível local, os seus membros exerciam funções jurídicas, políticas, 
fiscais e administrativas. Serviam nos casos civis, como cortes menores 
de apelação, cuidando de problemas referentes à taxação, higiene, 
aplicação das leis, disputas de terras, obras e finanças públicas, - além 
de representar (perante a coroa) os interesses da comunidade. Os 
Senados da Ásia, África e Brasil exerceram na íntegra o privilégio de se 
corresponderem diretamente com a Coroa; desafiaram vice-reis e 
governadores autocráticos, que ignoravam a seu próprio risco estes 
grupos municipais de pressão. 98

Todos os oficiais camaristas tinham direito a voto nas reuniões ordinárias 

realizadas pela instituição, sendo que além dos cargos acima mencionados havia

a existência de outros cargos e funções de menor relevância ou expressão 

política, como era o caso dos escrivães, secretários e tesoureiros, que exerciam 

funções de natureza mais técnica ou burocrática, esses cargos eram nomeados 

quer pelos próprios oficiais camaristas ou escolhidos diretamente pela Coroa 

portuguesa. 99

Os oficiais camaristas eram eleitos a partir da elaboração de uma lista de 

indivíduos habilitados para votar, geralmente os moradores das cidades e vilas 

possuidores de expressivo prestigio social e poder econômico (em algumas áreas 

coloniais chamadas de cabedal, no Brasil inclusive), que eram chamados de 

homens bons ou pró-homens. A terminologia homens bons é mais comumente 

utilizada, historicamente, e também dentro da historiografia corrente. Há, contudo, 

alguns autores que preferem utilizar a expressão pró-homens;

98 Russell-Wood, O governo local..., p. 27.  Nas fases iniciais da colonização brasileira e 
principalmente nas áreas mais pobres as funções de escrivães, tesoureiros, etc., eram distribuídas 
entre os vereadores eleitos. Somente mais tarde, com o crescimento urbano e o enriquecimento da 
colônia as câmaras municipais puderam melhor seguir os padrões metropolitanos. 

99 Russell-Wood, O governo local..., p. 27. Ver também Charles Boxer, O império marítimo..., p. 
287. 
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A coopera��o entre a C�mara de Olinda e Mendon�a Furtado tornou-se 
vis�vel, por exemplo, com refer�ncia a reforma do ex�rcito, mat�ria em 
que se achavam de acordo para resistir ao conde de �bidos. O 
governador contava, ali�s, na governan�a, isto �, no col�gio de pr�-
homens que se revezavam nas fun��es municipais, com fac��o que lhe 
era adicta e que dominou em 1665 a gest�o concelhia, apoiando-o no 
seu conflito com o vice-rei em torno da nomea��o do ouvidor interino da 
capitania. 100

A elei��o para a escolha dos oficiais camaristas era realizada anualmente 

�s v�speras ou no dia do Ano-Novo crist�o cat�lico (dia 31 de dezembro ou dia 1� 

de janeiro). Em algumas c�maras municipais da metr�pole portuguesa havia a 

representa��o de uma categoria espec�fica de trabalhadores, os representantes 

das corpora��es dos of�cios mec�nicos, que na cidade de Lisboa era conhecida 

por Casa dos 24, que designavam quatro procuradores que os representavam nas 

verea��es ocorridas na c�mara municipal. 101

As reuni�es (ou verea��es) da maioria das c�maras municipais 

portuguesas ocorriam duas vezes por semana, geralmente as quartas-feiras e aos 

s�bados, sendo que a presid�ncia daquelas institui��es p�blicas eram exercidas

alternadamente por todos os vereadores eleitos, o ocupante moment�neo da 

presid�ncia de uma c�mara municipal era chamado de vereador do meio, por 

sentar-se no meio da mesa diretora. 

Por volta de meados do s�culo XVI, os chamados ju�zes de fora passaram 

a exercer a presid�ncia das c�maras municipais, nas cidades e vilas que 

100 Evaldo Cabral de Mello, A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates, Pernambuco, 1666-
1715. S�o Paulo: Editora 34, 2003, p. 24. “Sobre a quest�o da origem da express�o e da pr�pria 
categoria social que ela englobava o problema tem ocupado historiadores portugueses e 
brasileiros. Enquanto alguns restringem a sua abrang�ncia a uma esp�cie de patriciado urbano 
outros a estendem a quase toda popula��o das vilas mas, geralmente, predomina uma tend�ncia 
liberal, que procura acentuar o car�ter democr�tico das institui��es municipais.”. Laima Mesgravis, 
Os aspectos estamentais da estrutura social do Brasil Col�nia, Revista de Estudos Econ�micos, n�. 
13 (especial). S�o Paulo: FEA/USP, 1983, pp. 799-811. Cita��o � p�gina 800 e 801.       

101 Em rela��o � atua��o da Casa dos 24 ver: Geraldo Silva Filho, Oficialato mec�nico e 
escravid�o urbana em Minas Gerais no s�culo XVIII. S�o Paulo: Scortecci, 2008, pp. 19-29.
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contavam com esses cargos, ainda que, conforme anteriormente já salientado, até 

os finais do século XVIII somente 20% dos concelhos municipais da metrópole 

portuguesa contavam com a presença desses expressivos instrumentos de 

interferência e controle régio sobre as matérias de cunho local. 

Ressalva-se, mais uma vez, que esses dados contrariam em grande 

medida algumas idéias correntes na historiografia portuguesa que observam a

partir do século XVI um crescente aumento da interferência do poder real em 

relação à autonomia política, historicamente alcançada pelos poderes concelhios; 

A historiografia mais corrente tem difundido a imagem de que o sistema 
político da época moderna se caracterizou, também em Portugal, por 
uma crescente absolutização do poder real, logo a partir dos finais do 
século XV. Costumava-se apoiar esta visão com argumentos como o da 
decadência das cortes, da curialização da nobreza, da criação dos juízes 
de fora e conseqüente enfraquecimento da autonomia municipal, do
enriquecimento da Coroa com a empresa dos descobrimentos. 102

As câmaras municipais portuguesas atuavam como tribunais de primeira 

instância em casos sumários, mas as sentenças proferidas pelos juízes ordinários 

podiam ser recorridas ao ouvidor da comarca mais próxima ou também levadas ao 

desembargo do Tribunal da Relação, caso existente nos respectivos domínios 

coloniais.

Também, claramente, as sanções impostas pelos juízes das câmaras 

municipais, previstas nas Ordenações do reino, diferenciavam-se mediante o 

status social do réu, assim os chamados homens bons gozavam de inúmeros 

privilégios em relação aos indivíduos provenientes dos extratos sociais inferiores.

O notório rigor das Ordenações prescrevia pena de morte, mutilação, 
açoites públicos ou degredos prolongados para os crimes cometidos 
pelos peões, enquanto os nobres, via de regra, só eram condenados ao 
degredo em Portugal, no Brasil ou na África. Apenas em casos de crimes 
como feitiçaria, moeda falsa, sodomia, e lesa-majestade e poucos mais, 

102 António Manuel Hespanha, As estruturas políticas..., p. 123.
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nobres e plebeus recebiam penas iguais inclusive nos tormentos. Como 
regra geral os nobres, nobilitados ou equiparados gozavam do privilégio 
de isenção de tormentos; prisão especial, foro privilegiado com direito de 
apelo aos tribunais superiores e ao rei, e isenção de penas vis como 
açoites e degredo com baraço e pregão. 103

As câmaras municipais também estavam sujeitas às correições da Coroa, 

executadas por um corregedor de comarca ou por um juiz distrital, muito embora 

esse mecanismo legal tenha se configurado na prática uma mera formalidade 

jurídica do Estado monárquico português.

As principais atribuições funcionais das câmaras municipais giravam em 

torno da distribuição e do arrendamento das terras municipais e comunais, do 

lançamento e coleta dos impostos municipais, da fixação dos preços das 

mercadorias, da concessão das licenças para os vendedores ambulantes e 

mascates, na conferência e fiscalização da qualidade das mercadorias a serem 

comercializadas, na concessão das licenças para a construção das obras públicas

e particulares, na regulamentação dos feriados e das procissões religiosas, na 

manutenção da infra-estrutura física e material das cidades e vilas coloniais, na 

manutenção do policiamento e aparatos de segurança pública interna e externa, e 

na organização da saúde e do saneamento básico de suas respectivas cidades e 

vilas.

Grosso modo, com a exceção do sobejo das sisas, igualmente às câmaras 

municipais metropolitanas, as fontes de arrecadação e receita das câmaras 

municipais constituídas ao longo do império colonial português provinham das 

rendas oriundas de propriedade municipal e dos impostos cobrados sobre a 

produção e a comercialização de produtos alimentícios, embora o montante 

103 Laima Mesgravis, Os aspectos estamentais..., p. 800.
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desses recursos variasse de acordo com a �rea colonial em que localizassem as 

suas respectivas vilas e cidades. 

Outras rendas eram provenientes da cobran�a das multas aplicadas, 

sobretudo, pelos almotac�s sobre as transgress�es feitas �s regulamenta��es,

que eram normas e regras municipais em vigor, chamadas de posturas p�blicas. 

Em geral essas posturas normatizavam as atividades do com�rcio aliment�cio e de 

perec�veis, a pr�tica regimental dos oficiais mec�nicos, a aplica��o dos 

aforamentos urbanos, etc. 104

Os oficiais camaristas recebiam gratifica��es ou propinas quando 

acompanhavam as prociss�es religiosas nas vilas e cidades onde exerciam as 

suas respectivas fun��es; “Quando acompanhavam essas prociss�es, ou 

desempenhavam fun��es oficiais, os magistrados municipais empunhavam uma 

vara ou bast�o de cor vermelha com as armas reais (quinas) numa das 

extremidades, como distintivo de seu cargo, sendo branco o do juiz de fora”. 105

Tal qual na metr�pole, nas col�nias os oficiais camaristas, enquanto 

homens bons eram indiv�duos que gozavam de muitos privil�gios e prerrogativas

sociais, como mencionado anteriormente n�o podiam ser presos de forma 

arbitr�ria, nem tampouco podiam ser torturados ou acorrentados em casos de 

pris�o, com exce��o aos casos considerados de alta trai��o ou lesa majestade e 

104 Charles Boxer, O imp�rio mar�timo..., p. 289. As fun��es dos almotac�s eram ampl�ssimas, 
verdadeiros fiscais das pol�ticas implantadas pelas c�maras municipais, al�m das fun��es aqui 
mencionadas ainda se responsabilizavam por fiscalizar o abastecimento de v�veres em suas 
respectivas localidades, em repartir a carne dos a�ougues entre os moradores do lugar, zelar pela 
limpeza da vila ou cidade, etc. Conferir: Gra�a Salgado (coord.), Fiscais e Meirinhos. A 
administra��o no Brasil Colonial. 2� ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, pp. 134-135. Em 
rela��o �s origens hist�ricas da almota�aria e seus desdobramentos nas cidades e vilas de 
Portugal e suas col�nias ver: Magnus Roberto de Mello Pereira, Almuthasib..., pp. 365-395.  

105 Charles Boxer, O imp�rio mar�timo..., p. 290.
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que envolviam penas de morte, aos quais nem mesmos os nobres e fidalgos 

estavam isentos. 

Além, é claro, dos oficiais camaristas estarem cotidianamente à frente de 

importantes processos decisórios, que vão desde questões de cunho econômico a 

questões de ordem judicial, e que obviamente podiam render-lhes vantagens 

materiais e políticas em suas vidas pessoais e cotidianas.  

Os oficiais camaristas também eram dispensados dos serviços militares, a 

não ser que suas respectivas vilas e cidades estivesse sobre o cerco de tropas 

inimigas ou ameaçadas de invasão pelas esquadras marítimas das nações 

adversárias ou ainda ameaçadas de assaltos por hordas de bandidos e 

quilombolas (no Brasil), situações que dependiam da posição geográfica dos 

núcleos urbanos, se situados no litoral ou no sertão.  Outra regalia concedida aos 

homens bons era a de que as suas montarias não podiam ser requisitadas para os 

serviços da Coroa. 

Parece-nos, contudo, que essas prerrogativas eram diferenciadas nas 

colônias, de acordo com a localidade e os interesses específicos da Coroa 

portuguesa ao longo de todo o seu império colonial, que se traduzem em 

especificidades tão caras e importantes à investigação histórica.

No decorrer do século dezoito os oficiais membros de algumas câmaras 

municipais portuguesas tenderam a se transformar em uma oligarquia que 

permanentemente se revezava nos cargos e funções daquelas instituições 

públicas, contrariando o disposto no regimento de 1.504, que impedia a 

distribuição rotativa dos cargos públicos aos mesmos oficiais camaristas ou a seus 

parentes consangüíneos. 
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Infere-se que nas col�nias essa formalidade jur�dica dificilmente era 

cumprida, uma vez que l� os chamados homens bons existiam em menor n�mero 

e para o pr�prio atendimento dos interesses da Coroa portuguesa

conseq�entemente eles se perpetuavam nos cargos e fun��es inerentes �s 

c�maras municipais. 

Todavia, essa quest�o tem necessariamente que ser mais bem 

especificada e delineada a partir das realidades locais de cada �rea colonial 

portuguesa. No Brasil, inclusive, o perfil s�cio-econ�mico e cultural dos oficiais das

c�maras municipais situadas em suas faixas litor�neas eram bem distintos aos

dos oficiais das c�maras municipais situadas nos sert�es da col�nia.    

O juiz do povo e os procuradores da Casa dos 24 que foram gradualmente 

perdendo poder e espa�o nas principais c�maras municipais da metr�pole, na 

col�nia brasileira praticamente inexistiram, com exce��o da Bahia, em que se t�m 

not�cias por breve espa�o de tempo de um juiz do povo. 106

Por outro lado e aspecto, nas c�maras municipais da metr�pole portuguesa 

as quest�es relativas �s origens e perfis �tnicos e raciais dos oficiais camaristas 

passaram a serem menos observadas com o caminhar do tempo, sin�nimo, 

talvez, de afrouxamento das rela��es na sociedade estamental portuguesa; 

O juiz de fora de Odemira, no Alentejo, ao fazer um relato sobre os 
principais chefes de fam�lia que constavam das pautas como pessoas 
eleg�veis para os cargos municipais em 1.755, afirmou que quatro de um 
total de dezoito estavam de fato ‘contaminados’ por sua ascend�ncia. Um 
deles, que j� tinha sido vereador, assim como o seu pai, antes dele, 
‘tinham sangue negro e judeu’; o pai fora criado na casa de um lavrador e 
a av� eram uma escrava negra. 107

106 A respeito da presen�a do juiz do povo na Bahia ver: Maria Helena Ochi Flexor, Oficiais 
mec�nicos na cidade de Salvador. Salvador: Prefeitura Municipal de Salvador, 1974.
107 Charles Boxer, O imp�rio mar�timo..., p. 290.
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Acrescente-se que o marquês de Pombal, no âmbito de suas conhecidas 

reformas, criou instrumentos legais para coibir essas discriminações, tanto na 

metrópole, mas principalmente na extensão de todas as colônias ultramarinas 

portuguesas. 

As câmaras municipais estabelecidas nos domínios coloniais portugueses, 

a principio e em proporções relativizadas, procuravam seguir os mesmos padrões 

e as mesmas atribuições funcionais de suas similares metropolitanas. Havia uma 

tradição de se estender a determinadas câmaras municipais nos variados 

domínios portugueses os mesmos privilégios de câmaras municipais existentes na 

metrópole. 

Assim, por exemplo, a Câmara Municipal de Gôa recebeu os mesmos 

privilégios da Câmara Municipal de Lisboa; as câmaras municipais das cidades de 

Salvador, Rio de Janeiro e Luanda receberam os mesmos privilégios da Câmara 

Municipal da cidade do Porto e assim por diante.

Aliás, os privilégios da Câmara Municipal da cidade do Porto eram os mais 

concedidos às câmaras municipais estabelecidas nas colônias, ainda que

estranhamente esses privilégios fossem praticamente idênticos aos privilégios da

Câmara Municipal da cidade de Lisboa. 108

Em relação às origens raciais e étnicas dos oficiais camaristas nos variados 

domínios coloniais portugueses observa-se certa flexibilidade ou abertura dessas 

instituições a indivíduos com padrões étnico-raciais mais amplos e variáveis, até 

mesmo porque nos continentes da África, da Ásia e da América seria impossível a 

observação estrita e rígida dos padrões e das noções de pureza de sangue 

108 Ibid., pp. 291-292.
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vigentes na Europa, ainda que mesmo lá, milenarmente, já andassem muitos 

povos com perfis étnicos e raciais muito distintos dentre si.

Tendencialmente, na África, os mestiços e os mulatos foram impulsionados 

desde os primórdios da colonização a tomarem assento nas câmaras municipais

ali estabelecidas, incentivados pela própria Coroa portuguesa, fator decorrente, 

talvez, da pouca fixação de indivíduos brancos naquele continente, principalmente 

na chamada África sub-saariana.

Na América de administração portuguesa, nas faixas litorâneas da colônia 

brasileira, principalmente em cidades como Recife, Olinda, Salvador e Rio de 

Janeiro, constatou-se uma maior migração e fixação de indivíduos brancos nesses 

domínios coloniais, formando-se inicialmente uma aristocracia local de senhores 

de engenho de açúcar e posteriormente de comerciantes, sendo que essa mesma

aristocracia historicamente tomou assento nos cargos e funções de suas principais 

câmaras municipais.

No continente asiático, principalmente em Macau e Gôa, o predomínio de 

indivíduos brancos no desempenho das funções existentes nas câmaras 

municipais também foi regular e constante por pelo menos dois séculos.  

Em outro aspecto, desde o inicio de sua colonização, respectivamente na 

Ásia e na África a chegada de poucas mulheres brancas levou a um processo

contínuo de miscigenação de homens portugueses, mesmo que de baixa 

segmentação social, com mulheres pertencentes à elite local, situação que 

igualmente se repetirá no Brasil, após a cristalização de seu povoamento a partir 

dos seiscentos;  
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Esse padr�o se repetiu por gera��es sucessivas, assegurando a 
predomin�ncia portuguesa na elite local, em especial quando o pai reinol 
conseguia p�r o nome do genro reinol nas listas de vota��o para a 
C�mara e para a Miseric�rdia. Greg�rio de Matos Guerra, o poeta sat�rico 
nascido na Bahia (mas educado em Coimbra), � autor de versos c�lebres 
que afirmam ser esse processo uma norma na cidade de Salvador no fim 
do s�culo XVIIII. 109

No Rio de Janeiro, entre meados do s�culo XVII e a primeira metade do 

s�culo XVIII em diversas ocasi�es houve tentativas da auto denominada nobreza 

da terra em impedir a admiss�o de comerciantes portugueses para o exerc�cio dos 

cargos e fun��es das c�maras municipais, o que necessitou a interven��o r�gia 

conforme apontam os decretos reais de 1.709, 1.711 e 1.746; 

Seja como for, no caso das c�maras das principais cidades mar�timas 
coloniais – e do Rio de Janeiro em particular -, os postulados da 
legisla��o de 1611 serviram para dar respaldo �s inten��es das 
oligarquias locais de afastar oficiais mec�nicos, pessoas impuras, 
comerciantes, ou quaisquer rein�is dos cargos concelhios. A interfer�ncia 
de letrados e funcion�rios municipais da Coroa, sobretudo ouvidores e 
governadores, nas elei��es municipais criou ainda um amplo campo de 
conflitos entre os integrantes da nobreza local e os representantes do 
poder central. 110

Uma das pr�ticas que tornavam as c�maras municipais estabelecidas nas 

col�nias portuguesas comumente semelhantes �s das c�maras municipais da 

metr�pole era a do uso exagerado de seus recursos financeiros para a realiza��o 

das festividades religiosas e civis. O que, costumeiramente deixavam aquelas 

c�maras municipais sem recursos e fundos para a manuten��o e amplia��o da 

infra-estrutura f�sica b�sica daqueles n�cleos urbanos.

Os recursos das c�maras municipais eram ainda mais dilapidados na 

medida em que essas institui��es precisavam contribuir com donativos para as 

diversas inst�ncias metropolitanas, recursos que ora eram usados para a 

109 Charles, Boxer, O imp�rio mar�timo..., pp. 293-294.

110 Maria Fernanda Bicalho, A cidade e o imp�rio. O Rio de Janeiro no s�culo XVIII. Rio de Janeiro: 
Civiliza��o Brasileira, 2003, p. 373.
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realização dos enlaces matrimoniais dos herdeiros reais, ora usados para o 

pagamento dos acordos de paz firmados por Portugal contra as nações 

adversárias e rivais européias, e mesmo recursos que eram usados para a 

reconstrução da infra-estrutura pública da metrópole portuguesa, como foi o caso 

paradigmático da cidade de Lisboa, devastada por um terremoto em 1.755.

Também, por vezes, a Coroa portuguesa lançava mão de empréstimos 

junto às principais câmaras municipais de suas colônias; como Gôa, Salvador, Rio 

de Janeiro, Macau, dentre outras, com o intuito de custear as suas atividades 

navais e militares; “o exemplo cl�ssico �, evidentemente, o empr�stimo que dom 

Jo�o de Castro pediu � cidade de Goa para libertar Diu em 1547, deixando como 

garantia um fio de sua barba – esse, por�m, foi totalmente pago”. 111

Na América portuguesa, pode-se exemplificar com a doação de 80 mil 

cruzados que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro fez para que Salvador 

Correia de Sá e Benevides libertasse a cidade de Luanda do jugo dos holandeses, 

sendo que a Coroa portuguesa contribuiu para essa mesma finalidade com um 

montante de 300 mil cruzados, obtido como empréstimo, junto à Alfândega

brasileira.

As câmaras municipais das cidades de Salvador e Rio de Janeiro também 

contribuíram com recursos humanos e financeiros para as expedições que se 

fizeram com o fim de libertarem a colônia de sacramento do cerco imposto pelos 

espanhóis entre 1.688 e 1.770; 

Em 1699-1700, a municipalidade da Bahia contribuiu até com um barco 
de guerra, na época recém-construído, e com trezentos homens, para a 
libertação de Mombaça, então cercada pelos onamitas, embora as 

111 Charles Boxer, O império marítimo..., p. 296.
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operações na África Oriental, ao contrário das de Angola, para as quais a 
Bahia e o Rio e Janeiro constantemente contribuíram, não trouxessem 
nenhum benefício imaginável para o Brasil. 112

As câmaras municipais estabelecidas nas principais colônias portuguesas

também eram as responsáveis, quase que integralmente, pela manutenção de 

suas forças e aparatos de segurança, pela construção e manutenção de suas 

fortificações e também da aquisição e manutenção das pequenas embarcações 

navais utilizadas contra as ações invasoras de piratas e de corsários, ainda que os 

primeiros, bandidos comuns, mantivessem suas ações mais direcionadas, na 

América, no Caribe ou no chamado mares dos sul. 113

As câmaras municipais constituídas ao longo dos domínios ultramarinos 

portugueses certamente alcançaram sucintas diferenciações dentre si, não no

sentido de mutações em suas estruturas jurídicas e administrativas, mas sim no 

tocante a agregação ou mesmo constituição das elites locais que as ocupavam. 

Em uma sorte de situações que nos levam a visualizar amplas variações nos 

perfis e mesmo na gênese constitutiva de suas elites locais, sendo que a própria 

localização geográfica das vilas e cidades coloniais brasileiras irá, historicamente, 

dar vazão a especificidades latentes, que, na região das Minas, lançará os germes 

de seus próprios significados sociais e culturais, típicos de seus descobridores ou 

povoadores.

112 Ibid., p. 297. 

113 O corso, diferentemente da pirataria e da ação de flibusteiros, era um empreendimento legal e 
muitas vezes oficial, praticado pelas potências européias nos momentos de guerras. Os capitães 
dos navios corsários recebiam uma carta de marca, concedida pelo rei, que os autorizava a atacar, 
a tomar os navios e a saquear os domínios das nações inimigas. Seu objetivo não era a destruição 
do comércio e das riquezas do adversário, mas a sua apropriação por meio do apresamento de 
embarcações mercantis, do confisco de suas mercadorias, do assédio e do saque as vilas e 
cidades pertencentes aos Estados beligerantes. Maria Fernanda Bicalho, A cidade e o império..., 
p. 43.
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Quanto �s influ�ncias psicol�gicas que atuaram no bandeirismo, 
isolamento, mesti�agem, endogamia, moldaram a psicologia da 
sociedade brasileira pioneira estabelecida a cavaleiro do sert�o. 
Conservaram e acentuaram os tra�os de rusticidade e aud�cia do 
branco, de nomadismo e tino sertanista do mameluco que como o �ndio 
era capaz de despender grandes esfor�os. [...] O sert�o foi um poderoso 
fator psicol�gico do bandeirismo. L� estava a fortuna: �ndios e certamente 
minas de metais e pedras preciosas! O sert�o era o mist�rio, a aventura. 
Era a provoca��o constante � �ndole aventureira e � imagina��o do 
branco e principalmente do mameluco, esse produto de um povo de 
guerreiros, navegantes e de tribos n�mades, habituadas ao sert�o como 
animais � sua mata, sempre movidos pelo anseio de liberdade e pelo 
desejo de regresso � floresta. 114

2. 2 – Constitui��o e perfil das elites locais 

No universo das rela��es sociais na metr�pole portuguesa a constitui��o de 

suas classes e estamentos nobres se efetivaram mediante as vicissitudes de um 

complexo processo hist�rico, que, grosso modo, dotava em n�o menos de tr�s a 

quatro gera��es a um determinado ramo familiar o status quo caracter�stico da 

chamada nobreza de sangue ou de espada e da fidalguia em um todo.

Muito embora tamb�m, conforme vimos no cap�tulo anterior, o processo da 

Reconquista lusitana das terras pertencentes a reinos mu�ulmanos na pen�nsula 

ib�rica tivesse proporcionado, prematuramente, ou em um espa�o de tempo 

hist�rico mais curto ou reduzido, a indiv�duos sem grandes distin��es

nobili�rquicas ou expressivos la�os de fidalguia a investidura em uma condi��o 

114 Myriam Ellis, As bandeiras na expans�o geogr�fica do Brasil In: S�rgio Buarque de Holanda 
(Dir.), Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira. Tomo I.  A �poca colonial 1� vol. 14� ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil: 2004, pp. 281-282.
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social e econômica muito mais apurada do que comumente se pensava em 

imaginar em uma sociedade rigidamente estratificada dentro dos postulados do 

Antigo Regime europeu ocidental. Mecanismo de mobilidade social que não será 

espantoso e incomum configurar-se também no âmbito da América de 

administração portuguesa.  

De qualquer forma, e o que precisamente mais nos interessa dentro dos

limites a que se objetiva e se submete os nossos estudos e reflexões é que no 

processo de colonização do Brasil, no âmbito de todas as suas regiões e 

capitanias, aqui também se efetivou a constituição de uma significativa elite local, 

que comumente, em algumas regiões, se autodenominava de nobreza da terra, 

muita embora se constituísse em uma categoria de homens e segmentos sócio-

econômicos muito distintos dentre si e mediante o espaço físico e cultural no qual 

aqui se estabeleceram e mediante também às próprias condições históricas nas 

quais se originaram as suas primeiras gerações.  

Com o fracasso quase unânime do sistema das capitanias hereditárias 

implantados no Brasil e ao se fazer uma rápida e superficial reconstituição do 

processo de colonização e povoamento daí decorrente pode-se observar que a 

criação e o estabelecimento do Governo Geral entre 1.548 e 1.549 provocaram 

significativas transformações nas formas, ações e práticas administrativas naquela 

colônia atlântica portuguesa, certamente uma observação histórica que nada de 

novo anuncia não fosse aqui a necessidade premente de sublinharmos a gênese 

do municipalismo em nosso país.

O primeiro governador geral nomeado para o Brasil, Tomé de Sousa, um 

verdadeiro nobre segundo os estatutos nobiliárquicos do Antigo Regime 
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português, pisou suas sapatilhas afrancesadas pela primeira vez nas tórridas 

areias da Baia de Todos-os-Santos em 29 de março de 1.549 com o firme 

propósito de tornar seguras aquelas imensas, longínquas e inóspitas terras

americanas, cada vez mais ameaçadas e a mercê dos constantes ataques de

corsários franceses, sobretudo, que se sabe lá como conseguiram quase de 

imediato aliar-se a importantes tribos de povos autóctones, doravante passados a 

ser chamados de índios, sendo os Tamoios os conhecidos.

Acompanhava o primeiro capitão-mor do Brasil outras autoridades

igualmente nobres, ainda que de menor significância nobiliárquica, pois as 

hierarquias dos títulos da nobreza portuguesa eram, em principio e tese, 

respeitados mediante a assunção dos cargos e dos níveis burocráticos da 

administração portuguesas implantadas em suas colônias. 

Igualmente ao governador, as autoridades do primeiro escalão 

administrativo eram nomeadas pelo rei para a investidura nos principais cargos do 

governo geral, coladas no capitão-mor como verdadeiras sombras do soberano 

lusitano e também acompanhadas de representantes da igreja, bem ao estilo do 

padroado português; “seguindo com ele tr�s funcion�rios para o eficiente governo 

do Estado: Ant�nio Cardoso de Barros, provedor-mor; Pedro Borges, ouvidor-

geral; e Pedro de G�is, capit�o-mor da costa. Da expedi��o faziam ainda parte 

Manuel da N�brega e outros jesu�tas”. 115

As atribuições funcionais, quer sejam administrativas, políticas e judiciárias, 

dos sucessivos governadores gerais da colônia americana portuguesa, talvez com 

115 Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal. O Século de Ouro. (1495-1580). 2ª edição, 
revista. Lisboa: Editorial Verbo, 1980, p. 134.   
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pequenas excepcionalidades no per�odo de advento da Uni�o Ib�rica, 

incorporaram as jurisprud�ncias dos capit�es das antigas capitanias heredit�rias, 

que, contudo, n�o se extinguiram nem como unidades administrativas nem 

tampouco em sua terminologia, passando no entanto a serem denominadas de 

capitanias reais, cada qual tamb�m administrada por seus respectivos 

governadores ou capit�es-mores, igualmente nomeados pelo rei.

Ali�s, contraditoriamente ao influxo unificador, parece-nos que desde o 

inicio de funcionamento do governo centralizado o soberano portugu�s procurou 

cercear ao m�ximo o poder absoluto dos capit�es-mores nomeados para o Brasil; 

“O governo-geral instituiu um sistema desconfiado da ascend�ncia absoluta do 

governador. Para os neg�cios da fazenda e da justi�a, com regimentos 

particulares, criou o rei o ouvidor-mor e provedor-mor, com atribui��es espec�ficas, 

n�o subordinadas ao governador”. 116

Os governadores gerais cuidariam principalmente da defesa da col�nia 

contra a rebeldia ou a resist�ncia � imposi��o da conquista dos portugueses aos 

�ndios e contra as amea�as de invas�o e ambi��es mercantis das na��es 

advers�rias europ�ias, principalmente no tocante ao monop�lio das riquezas 

naturais ou agr�rias produzidas nos tr�picos.

E assim sendo, inicialmente todo o mecanismo de funda��o dos espa�os 

p�blicos locais; as vilas e cidades, ficaram restritas as injun��es das pol�ticas de 

seguran�a da col�nia determinadas pelos capit�es-mores e praticamente, mesmo 

com o afrouxamento das fronteiras impostas pelo tratado de Tordesilhas e o 

116 Raymundo Faoro, Os donos do poder. Forma��o do patronato pol�tico brasileiro 7� ed. Rio de 
Janeiro: Editora Globo, 1987, p. 146.  
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irrevers�vel processo de interioriza��o do Brasil, a articula��o do espa�o 

administrativo com o espa�o econ�mico (associadas tamb�m com a gradual 

redu��o e exterm�nio generalizado dos �ndios), enquanto uma geopol�tica 

econ�mica estendeu-se na col�nia at� o alvorecer do s�culo XIX.

Os moradores n�o podiam, tamb�m, entrar no sert�o, sem a licen�a 
direta do soberano. Essas diretrizes, no seu conjunto, indicam a 
consciente e deliberada preocupa��o de reduzir o espa�o econ�mico ao 
espa�o administrativo, mantendo o caranguejo agarrado � praia.117

No entender de Faoro, na nova ordem administrativa decorrente do 

processo de centraliza��o administrativa no Brasil-Col�nia foi necess�rio que se 

estabelecessem mecanismos que deixassem “menos soltas” as popula��es 

coloniais, que em se tratando basicamente, enquanto n�o se revelasse o ouro e a 

prata, de uma col�nia produtora de g�neros agr�colas, extrativistas ou cultiv�veis, 

obviamente que tenderiam a se concentrar de forma dispersa pelas ampl�ssimas 

glebas de terras existentes nas capitanias, independentes ao seu n�vel e 

concentra��o demogr�fica.

As popula��es coloniais estavam ainda propensas e sujeitas a obedecer 

menos �s prerrogativas reais advindas dos governadores gerais do que aos 

mandat�rios locais, senhores de engenho, sobretudo, que de maneira inequ�voca 

foram se constituindo em elites coloniais ou como melhor retrata a mentalidade 

117 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 145.  A este respeito Caio Prado J�nior faz outras 
considera��es que associam o recolhimento do imp�rio colonial portugu�s nos continentes da �sia 
e da �frica � expans�o f�sica da col�nia brasileira; “Quando em 1750 e posteriormente se redigem 
os grandes tratados que limitariam definitivamente as possess�es portuguesas e espanholas neste 
continente, a Espanha ser� obrigada a reconhecer a soberania de Portugal sobre toda esta metade 
da Am�rica do Sul que forma o Brasil e que de direito lhe cabia na maior parte. E isto gra�as 
apenas � ocupa��o efetiva que, antes dos espanh�is, realizara o colono e povoador portugu�s. A 
ru�na de Portugal significaria o desenvolvimento desmesurado do nosso pa�s”.  In: Hist�ria 
Econ�mica do Brasil. S�o Paulo: C�rculo do Livro, s/d, p. 50.
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nobili�rquica transposta da metr�pole para a col�nia americana se constituindo em 

nobrezas da terra. 118

A sa�da encontrada para a demonstra��o simb�lica do poder absoluto do 

monarca portugu�s nos tr�picos e para evitar-se uma tendenciosa e perigosa 

dispers�o da popula��o colonial pela vastid�o das terras bras�licas foi importar (ou 

transmigrar) do reino um expediente administrativo e representativo, l� 

secularmente corrente. 119

Com efeito, a institui��o da vida local e a implanta��o dos conselhos 

municipais 120 tinham essas finalidades e tamb�m, em sentido relativizado, o de ir 

botando freio na tend�ncia de fragmenta��o do poder pelas elites locais, 

mandat�rios que, diga-se de passagem, n�o tinham a menor condi��o de se 

contrapor � ideologia do Estado portugu�s, uma vez que esses segmentos sociais

n�o tinham � �poca as condi��es estruturais necess�rias pra tocar a empresa 

118 A despeito da import�ncia das an�lises de Raymundo Faoro sobre a forma��o da mentalidade 
de nossas elites, que se caracterizam em uma descri��o densa e acurada em Os donos do poder, 
obra cl�ssica da historiografia nacional, � necess�rio, todavia, que se proceda a uma analise critica 
sobre a referida obra, principalmente no que concerne �s suas matrizes te�ricas, aos seus 
procedimentos metodol�gicos e, a partir desses aspectos, a seus apontamentos conclusivos. 
Neste sentido, recentemente, Laura de Mello e Souza teceu algumas consistentes criticas �s 
analises de Faoro, sendo que, a meu ver, um ponto me pareceu mais nevr�lgico em sua critica e 
que diz respeito � tend�ncia de Faoro de hiper dimensionar o papel do Estado mon�rquico 
portugu�s no per�odo colonial portugu�s, generalizando-o e assim minimizando as din�micas 
sociais das v�rias regi�es da col�nia e conseq�entemente menosprezando as suas 
especificidades. Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra. Pol�tica e administra��o na Am�rica
portuguesa do s�culo XVIII. S�o Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 32-36.

119 O conceito de transmigra��o de estruturas jur�dicas e administrativas de Portugal para a col�nia 
brasileira n�o significava a simples extens�o para o Brasil de institui��es cristalizadas no reino, 
como bem observou Raymundo Faoro; “Portugal n�o buscava, na Am�rica, o reflexo de suas 
institui��es, numa r�plica nova de um reino velho – o que ele visava era o prolongamento passivo 
de suas institui��es, armadas de poderes para criar, do alto, por obra da moldura jur�dica, a vida 
pol�tica. Para essa empresa, obra de leis e da espada, era necess�rio o avassalamento da 
economia com o desenvolvimento pr�-moldado ao plano estatal”. Raymundo Faoro, Os donos do 
poder..., p. 148.   

120 Doravante, utiliza-se a palavra conselho dentro da tradi��o brasileira e n�o na tradi��o 
portuguesa, concelho.
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colonizadora sem a ger�ncia do monarca portugu�s e pensar-se em movimentos 

identit�rios (com matrizes n�o somente em ressentimentos de ordem fiscal) antes 

dos seiscentos � uma tend�ncia no m�nimo fantasiosa (ou extempor�nea).

A implanta��o dos conselhos municipais serviu, portanto, menos para 

arrefecer os �nimos das elites locais, do que para servir de base estrat�gica para 

o lan�amento de tributos e impostos, o que, de fato, ocorreu no Brasil at� quase 

as v�speras de advento de nossa rep�blica, arremedo tupiniquim do leviathan; 

O modelo serviria, al�m disso, a outro prop�sito, tamb�m coevo � 
corrente municipalista portuguesa: o povoamento, com a disciplina dos 
moradores. Velho mecanismo de luta do rei contra a nobreza, revigora-se 
na col�nia, sem que estivesse isento, ele pr�prio, de produzir efeitos 
contr�rios ao sopro que o gerou. Armadura local com muitos pontos: a 
valoriza��o do povo contra o aristocrata, coletoria de cobran�a de rendas 
e tributos, organiza��o povoadora, e, por �ltimo, forma de recrutamento 
de soldados nas necessidades de defesa. Todas as virtudes do 
instrumento seriam �teis, ungidas com a aprova��o hist�rica de muitos 
s�culos. 121

Todavia, anterior ao advento do Governo Geral a funda��o das primeiras 

vilas brasileiras relevou-se, antes de tudo, um ato exc�ntrico por parte do 

donat�rio Martim Afonso de Sousa, afinal a cria��o tanto da vila de S�o Vicente 

quanto da vila de Piratininga antecederam ao seu povoamento ou seja n�o 

serviram naquele exato momento nem para segurar popula��es dispersas nem 

tampouco para servir de locus estrat�gico para o lan�amento de impostos e 

tributos em um espa�o econ�mico j� vitalizado e rent�vel, fato que talvez bem 

ilustre as g�neses do casu�smo da pol�tica das elites brasileiras. 122

121 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 147. 

122 Em certo sentido, em um estudo cl�ssico, Stuart B. Schwartz aponta por outras raz�es e 
objetivos a dissemina��o do casu�smo ainda no decorrer do Brasil-Col�nia, quando reflete que; 
“Os processos vagamente contempor�neos da expans�o ultramarina e da burocratiza��o do 
Estado imprimiram nas col�nias americanas uma estrutura administrativa bem desenvolvida e um 
curioso enfoque legal�stico do governo e da vida. A tradi��o do Direito Romano encarnada nos 
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O respons�vel pela primeira expedi��o colonizadora do Brasil, entre 1.530 

e 1.533, havia recebido cartas r�gias que o dotavam do direito de tomar posse da 

terra, estabelecer capit�o-mor, criar e nomear tabeli�es e mais oficiais da justi�a, 

al�m de outorgar sesmarias aos membros de sua esquadra, apesar disso preferiu;

Em desvio às suas instruções, fiel todavia ao sistema jurídico português, 
criar vilas, vinculadas ao rei e capazes de se autodeterminar, fixando, 
com o núcleo social e administrativo, o expediente apto a conter os 
súditos na obediência. Uma visão moderna do instituto poderia 
desorientar o historiador, acaso seduzido com self-governmet saxônico: o 
município não criava nenhum sistema representativo, nem visava à 
autonomia que depois adquiriu, abusivamente aos olhos da Coroa. 123

Todavia, a cria��o e sedimenta��o das primeiras vilas brasileiras deram 

fama e notoriedade ao locus de emana��o do poder e autoridade r�gia e a seus 

representantes coloniais, que se materializava na fixa��o de um instrumento 

esculpido em pedra ou em madeira, esp�cie de marco zero dos espa�os p�blicos 

locais; o pelourinho 124 servia tamb�m para demarcar o local em que no teatro dos 

horrores p�blicos se punia e se castigava os criminosos e inconfidentes ao rei, 

comumente pela pr�tica do enforcamento e no castigo abrasador aos escravos 

desobedientes e insurretos, na pr�tica comum e disciplinadora de aplica��o de 

ju�zes, escreventes, tabeli�es e na pr�pria lei foi transferida para o Novo Mundo. A primeira 
responsabilidade do rei para com seus s�ditos, tanto das col�nias quanto da metr�pole, era a justa 
promo��o da lei. Estatutos individuais podiam ser injustos, advogados desonestos e as cortes 
corruptas, mas a lei, a base mesma da sociedade, era por defini��o boa”.  Conferir: Burocracia e 
sociedade no Brasil colonial. A Suprema Corte da Bahia e seus ju�zes: 1609-1751.  S�o Paulo: 
Perspectiva, 1979, p. XI.

123 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 148.

124 Ainda que entenda que a t�pica mesti�agem cultural brasileira tenha abrandado e consagrado 
ainda bem mais a express�o pelourinho, percebe-se que h� certa diferen�a e mesmo confus�o na 
origem dos significados entre as express�es pelouro e pelourinho. Segundo a sem�ntica da �poca, 
a utiliza��o da palavra pelouro � mais apropriada quando se refere � express�o pelouro de 
verea��o; “O com que os Vereadores fazem suas eley��es” e pelourinho; “he uma esp�cie de 
columna, em algu lugar publico da Cidade, ou Villa, em final da jurisdi��o, que tem de exercitar 
justi�a com pena de morte”. Mas pelourinho tamb�m podia ser entendido como; “Pelouro pequeno 
de qualquer mat�ria metallica. Pelourinho de chumbo. Globulus plumbeus”.  Raphael Bluteau, 
Vocabul�rio Portuguez e Latino. Coimbra, 1712/1728, pp. 383-384. 
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a�oites aos cativos, base de toda a nossa coloniza��o, e que na vis�o dos 

senhores estavam sempre prestes a explodir em revoltas;

O pelourinho, um s�mbolo de justi�a e de autoridade real, erguia-se no 
centro da maior parte das cidades portuguesas do s�culo XVI. � sua 
sombra as autoridades civis liam proclama��es e puniam criminosos. Sua 
localiza��o, no centro da comunidade, ilustrava a cren�a ib�rica de que a 
administra��o imparcial da lei e o desempenho honesto do dever p�blico 
asseguravam o bem-estar e o progresso do reino; inversamente, o 
embaimento da justi�a por funcion�rios avarentos ou grupos e indiv�duos 
poderosos traziam a ru�na e provocaram a retalia��o divina. 125

Estrategicamente, nas cidades e vilas coloniais brasileiras as c�maras 

municipais eram erguidas pr�ximas aos pelourinhos (ou esses fixados pr�ximos �s 

c�maras municipais), sendo que os edif�cios das c�maras municipais brasileiras 

geralmente seguiam a um padr�o comum em sua linha arquitet�nica, 

caracterizada por uma constru��o em forma quadrangular com uma cadeia no 

primeiro pavimento e por uma ou mais salas no andar superior destinadas �s 

reuni�es dos oficiais camaristas ou verea��es. 126

Ainda que, as estruturas f�sicas e materiais das c�maras municipais 

brasileiras se demonstrassem bem claudicantes e �s vezes at� inexistentes no 

decorrer do terceiro s�culo de exist�ncia da col�nia brasileira, como � caso da Vila 

de Nossa do Ribeir�o do Carmo, futura cidade de Mariana, cujas verea��es eram 

125 Stuart B. Schwartz, Burocracia..., p. 3. A sombra das autoridades que nos remete as 
impress�es do padre Ant�nio Vieira sobre as (des)ordens administrativas caracter�sticas de nosso 
per�odo colonial; “A sombra, quando o sol est� no z�nite, � muito pequenina, e toda se vos mete 
debaixo dos p�s; mas quando o sol est� no oriente ou no ocaso, essa mesma sombra se estende 
t�o intensamente, que mal cabe dentro dos horizontes. Assim nem mais nem menos os que 
pretendem e alcan�am os governos ultramarinos. L� onde o sol est� no z�nite, n�o s� se metem 
estas sombras debaixo dos p�s dos pr�ncipes, sen�o tamb�m dos de seus ministros. Mas quando 
chegam �quelas �ndias, onde nasce o sol, ou a estas, onde se p�e, crescem tanto as mesmas 
sobras, que excedem muito a medida dos mesmos reis de que s�o imagens”. Apud Raymundo 
Faoro, Os donos..., p. 172. A mesma cita��o � usada como epigrafe inicial no magistral livro da 
historiadora Laura de Mello e Sousa, publicado j� como obra de refer�ncia sobre os percal�os da 
administra��o portuguesa na Am�rica. O sol e a sombra, op. cit.  
126 Charles R. Boxer, Salvador de S� e a luta pelo Brasil e Angola. 1602-1686. S�o Paulo: 
Nacional, 1973. Cita��o � p�gina p. 47. 
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feitas at� quase as antev�speras do �ureo Trono Episcopal, festividades que 

celebraram a implanta��o do primeiro bispado na capitania das Minas Gerais, em 

rod�zio nas casas de moradia dos presidentes em exerc�cio daquelas institui��es 

p�blicas.

Aos quinze dias do m�s de outubro de 1717 annos nesta leal villa de 
Nossa Senhora do Carmo em casas donde se costuma fazer verea��o 
pela n�o haver ahinda da c�mara sendo presentes o juiz ordin�rio 
presidente do Senado o capit�o mor Agostinho Francisco da Sylva, o 
tenente Jer�nimo de Barros Rego, o goarda mor Ant�nio Rodriguez de 
Souza, vereadores actuais e o procurador da c�mara Ant�nio Borges de 
Menezes todos para deferirem aos requerimentos das partes e acordar�o 
o seguinte, acordar�o mandar concertar as casas da c�mara de todo o 
necess�rio para as ocupar o ouvidor geral D. Pedro de Almeyda por n�o 
haver outras mais suficientes. E por n�o haver mais a que deferir 
houver�o a verea��o por acabada... 127

Muito embora, possamos observar uma conduta contradit�ria desses 

oficiais camaristas, porque ao mesmo tempo em que realizam as suas verea��es 

em locais n�o apropriados ao alegarem n�o haver ainda uma sede pr�pria da 

c�mara municipal naquela vila, deliberaram na mesma reuni�o reformar a casa da 

mesma c�mara para acomodarem o ouvidor geral, n�o sabe se em visita � Vila do 

Carmo ou prestes a ali fixar resid�ncia, uma vez que a sede da Comarca a qual 

pertencia aquela Vila do Ribeir�o do Carmo era Vila Rica.

De toda sorte, a implanta��o de uma administra��o governativa remetida a 

um espa�o p�blico local proporcionou a incorpora��o de um vasto conjunto de 

indiv�duos nascidos na col�nia americana de administra��o portuguesa, que se 

constituir�o em seus “homens bons”, que integrados, em doses de maior ou 

127 Arquivo P�blico Mineiro (APM) - C�dice da C�mara Municipal de Mariana – CMM 02 fls. 171. 
Ali�s, essa pr�tica de realizar as reuni�es das c�maras municipais parece mesmo n�o ser 
privil�gio apenas da capitania das Minas Gerais, mas tamb�m comum no decorrer dos seiscentos 
na capitania de Pernambuco, ainda que por outros motivos aparentes do que o da inexist�ncia das 
sedes dessas institui��es; “Alegando que a novidade fora introduzida em detrimento dos seus 
direitos, a C�mara quis dar o assunto por encerrado, mas o governador amea�ou-a com uma 
devassa sobre a realiza��o irregular das verea��es ora na resid�ncia de Barros Rego, ora na de 
Louren�o Cavalcanti”. Evaldo Cabral de Mello, A Fronda dos..., p. 82. 



115

menor intensidade, dependendo das conjunturas e de seus padr�es e perfis 

sociais, econ�micos e pol�ticos, �s redes de poder do Estado mon�rquico 

portugu�s como seus agentes auxiliares, ir�o estabelecer por todas as partes da 

col�nia brasileira dimensionamentos coevos do imp�rio colonial portugu�s.

A express�o “homens bons”, derivada do latim boni-homines, em principio 

ilude, pela pujan�a do termo, e que em uma col�nia baseada na escravid�o e que 

por c�lebre em sua miscigena��o racial ganhar� uma for�a sem�ntica ainda 

maior, quanto � caracteriza��o de um segmento especial de indiv�duos nobres 

dentro das tradi��es do Antigo Regime europeu. 

Mas, na verdade, a express�o homens bons refere-se originariamente a um 

segmento de indiv�duos ou classes n�o nobres e que s�o aplicadas ao significado 

remoto de herdadores, ou seja, a de indiv�duos que possuem por hereditariedade 

a propriedade livre, mas que n�o se caracterizam propriamente por suas fidalguias 

e pelos crit�rios da pureza de sangue correntes no Antigo Regime. 128

Provavelmente, no processo de povoamento do Brasil o aparecimento de 

uma classe espec�fica de homens brancos naturais ou fixados a terra, com 

ineg�vel poder econ�mico, mas que inicialmente exclu�a comerciantes, judeus (ou 

crist�os novos), oficiais mec�nicos, degredados e pe�es, estabeleceu a 

visibilidade dos homens bons em nosso per�odo colonial, e, que como se 

mencionou anteriormente em certa altura passaram a se auto identificar como 

nobres da terra, ainda que os mesmos realmente soubessem que de nobres nada 

tivessem, mas como reza o ditado popular eternizado na cultura brasileira; ‘em 

terra de cegos quem tem um olho um rei’ e parodiando-o ‘em terras de �ndios 

128 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 185. 



116

hostis, degredados, escravos negros, mesti�os, gente com m�cula de defeitos 

mec�nicos e negociantes quem � suficientemente branco, rico e crist�o-velho vira 

nobre’.

Outra quest�o, desafiadora � bem verdade, e que instiga a novos olhares e 

interpreta��es historiogr�ficas e sociol�gicas sobre a �poca colonial brasileira � 

aquela que aponta a novas percep��es dos enquadramentos e processos de 

nobilita��o social e econ�mica nos quadros do Antigo Sistema Colonial implantado 

no Brasil e que indicam, que em determinado �mbito de nossa coloniza��o, mas, 

talvez, n�o anterior a meados dos seiscentos, seja poss�vel perceber uma t�nue 

diferencia��o entre o significado de homens bons e de nobreza da terra.

O significado de homens bons passa em algum momento de nossa 

coloniza��o a se tornar mais abrangente e a ganhar novos contornos, muito 

embora se mantendo a exig�ncia do ac�mulo de determinado cabedal, mas 

englobando doravante a comerciantes, estrangeiros, crist�o-novos, oficiais 

mec�nicos e a mesti�os, esses geralmente pardos de quinto grau. 129

Este processo de ascens�o s�cio-econ�mica, grosso modo, pode ter sido 

decorrente do enriquecimento desses indiv�duos entre os s�culos dezessete e 

dezoito, n�o, � claro, sem a ocorr�ncia de conflitos e choques com o segmento 

tradicional de homens bons, principalmente nas capitanias de Pernambuco, da 

Bahia e do Rio de Janeiro.

Os descendentes das antigas gera��es de homens bons naturais da 

col�nia brasileira e que passaram a adotar pr�ticas de trabalho consideradas 

129 “Aconselhavam a proibi��o de elei��o para os cargos de vereador ou juiz ordin�rio de ‘[...] 
homem algum que seja mulato dentro dos quatro graus em que o mulatismo � impedimento”. 
Laima Mesgravis, Os aspectos estamentais..., p. 809-810. 
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menos envilecedores, principalmente a ger�ncia das atividades econ�micas e 

produtivas ligadas � grande posse fundi�ria, sobretudo os senhores de engenho, 

que passaram tamb�m, naturalmente, frente aos novos ricos, a se considerarem 

enquanto nobres por descend�ncia povoadora. 

Creio, que essa auto distin��o feita por aquele conjunto das elites coloniais 

brasileiras seja tamb�m decorrente de uma esp�cie de defesa de um conjunto de 

interesses que v�o se tornando cada vez mais conflitantes com a incorpora��o de 

uma nova fra��o de homens bons. Tamb�m a predile��o e a avidez cada vez 

maiores por honras, t�tulos e merc�s reais justificam essa distin��o de classe, bem 

como, e isso � not�rio, o isolamento e a separa��o dessas elites coloniais em 

distintas ordens terceiras e confrarias religiosas em que somente a riqueza 

material n�o bastava para se filiar em seus quadros ou pelos para ocupar os seus 

principais postos administrativos.

Tamb�m, � poss�vel, ainda que faltem estudos mais aprofundados a esse 

respeito, que o velho conjunto de homens bons aqui constitu�dos - e seus 

descendentes – se sofisticaram em seu discurso e ideologia e se envernizaram de 

alguma forma a partir da aproxima��o e conhecimento de pr�ticas cat�licas 

menos seculares disseminadas nos tr�picos.  

Nota-se no Brasil um processo hist�rico com efeito em contr�rio do que 

efetivamente ocorria � mesma �poca no continente europeu, onde nos 

pressupostos do capitalismo comercial rumo � industrializa��o da sociedade, a 

sedimenta��o da classe burguesa trazia em seu bojo novos paradigmas para a 

defini��o de suas elites, aqui n�o, mesmo com uma prov�vel distin��o entre 

velhos e novos homens bons no ocaso dos seiscentos, a manuten��o de uma 



118

voraz elite com ares de aristocracia adentrar� o s�culo dezenove, quando 

reunidas em uma velha cepa novamente pautadas, sobretudo, no desejo de 

manuten��o espinhosa da escravid�o.

Todavia, muito embora, o perfil, os significados e as estrat�gias de 

ascens�o social das elites locais no decorrer dos prim�rdios de coloniza��o do 

Brasil possam apontar especificidades regionais, o mais apropriado, do ponto de 

vista dos estatutos nobili�rquicos do Antigo Regime portugu�s, � referir-se ao 

conjunto daqueles segmentos de homens como os principais da terra, conforme, 

inclusive, indica fontes documentais de �poca.130

Ou ainda, como um fator decorrente em v�rias institui��es e culturas da 

hist�ria humana no surgimento mesmo de uma aristocracia colonial brasileira em 

n�veis horizontalmente diferenciados, at� mesmo porque;

Na verdade, o escopo �ntimo da superioridade institucional do homem 
bom ser� o mesmo que inspira os conselhos portugueses: inscrever os 
propriet�rios e burocratas em domic�lio na terra, bem como seus 
descendentes, nos “Livros da Nobreza”, articulando-os, desta sorte, na 
m�quina pol�tica e administrativa do imp�rio. Incorporam-se, por meio da 
aristocracia por semelhan�a, as camadas novas de popula��o, 
enobrecidas pelos costumes, consumo, estilo de vida. 131

Parece-nos que o povoamento e coloniza��o do nordeste da col�nia 

brasileira, principalmente na capitania de Pernambuco, quando se assiste ao 

130 “No quartel final dos seiscentos, a tentativa de consolid�-lo pode ser descrita sob a forma de 
metamorfose sociol�gica e de reivindica��o pol�tica. Gra�as � primeira, a a�ucarocracia 
transformou-se em ‘nobreza da terra’, a fim de legitimar seu monop�lio do poder local. No per�odo 
antebellum, ela se auto-designara pelos voc�bulos com que se nomeavam no Reino os indiv�duos 
de cabedal ou que detinham os ‘cargos honrosos da rep�blica’: ‘principais’ ou ‘homens principais’ 
descreviam antes uma realidade social do que uma categoria jur�dica. A partir da vit�ria sobre os 
holandeses, contudo, ‘nobreza’ da terra’ passou a ser a express�o consagrada, para indicar os 
descendentes dos ‘principais’ de outrora. Conexamente, surgiram o discurso e a pr�tica 
geneal�gicos, destinados a justificar o novo statu, paralelamente � no��o do car�ter aristocr�tico 
da coloniza��o da coloniza��o duartina. Destarte, acrescentava-se o crit�rio do sangue, qualidade 
inata, aos m�ritos adquiridos na guerra holandesa. Evaldo Cabral de Mello, A fronda dos..., p. 159.

131 Raymundo Faoro, Os donos do..., p. 185. Sobre o assunto ver tamb�m: Lu�s Vidigal, O 
municipalismo..., op. cit.
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surgimento daquele segmento social e econômico que foi magistralmente definido 

por Evaldo Cabral de Mello como açucarocracia, entronizam nos trópicos essa 

classe ou estamento de homens que se constituirão no decorrer dos séculos nas 

elites locais brasileiras.

Os senhores de engenho eram os descendentes diretos dos colonizadores 

que chegaram em Pernambuco com Duarte Coelho e também dos descendentes 

de portugueses que se dirigiram àquela capitania no auge da economia açucareira 

entre o ocaso dos quinhentos e o inicio dos seiscentos, provenientes de 

segmentos medianos das cidades marítimas do reino e que se compunham de 

funcionários régios, homens letrados, pequenos fidalgos de província, 

comerciantes cristão-novos e artesãos. 

Esse segmento social era bastante heterogêneo do ponto de vista 

econômico na medida em que havia enormes disparidades de renda entre eles.  

Diferentemente do que ocorreu na Bahia, provavelmente em conseqüência do 

modelo produtivo decorrente da ocupação holandesa, em Pernambuco efetivou-se 

uma separação entre a etapa produtiva e comercial na produção açucareira, e que 

mesmo após a expulsão dos batavos nunca mais será retomada e que foi um dos 

fatores mais diretamente responsáveis pela eclosão dos conflitos entre Olinda e 

Recife nos setecentos.

Nas fases iniciais de implantação dos núcleos canavieiros pernambucanos 

assistia-se a uma associação entre o colono e o negociante metropolitano, aliás 

prática e mecanismo econômico e produtivo igualmente presente no caribe, esse 

sistema por razões diversas e associadas à presença holandesa posteriormente 
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entrou em colapso, dando vez as primeiras gerações de um expressivo segmento 

sócio-econômico com raízes européias mas naturais da terra, com efeito;

A primeira açucarocracia brasileira recrutou-se entre indivíduos que, 
destituídos de recursos próprios para o investimento inicial, logravam 
obtê-los graças à sua posição de funcionários da Coroa, de agentes de 
redes comerciais cristãs-novas, de pequenos fidalgos de província ou até 
mesmo de plebeus suficientemente empreendedores para conquistar a 
confiança de eventuais financiadores. Se a especialização de funções 
entre senhor de engenho e comerciante não se generalizou no Brasil 
quinhentista, isto deveu-se sobretudo à presença de um amplo segmento 
de proprietários que integravam verticalmente ambas as atividades, como 
também à prática, resultante em boa medida do sistema de parceria, 
mediante a qual o produtor expedia diretamente seu açúcar para o Reino. 
132

Com a famigerada crise do preço do açúcar que praticamente atingiu todo o 

mercado produtor americano, a partir da segunda metade da centúria seiscentista 

assiste-se a uma espécie de rearranjo no perfil tanto social quanto econômico dos 

agentes envolvidos na economia açucareira nordestina. De imediato, observa-se a 

separação entre o produtor e o negociante em um mesmo individuo, sendo os 

senhores de engenho os indivíduos naturais da terra descendentes dos 

povoadores da capitania pelo menos a três ou quatro gerações. 

Os negociantes do açúcar originavam-se dentre segmentos de baixo 

escalão social no reino, entre artesãos e camponeses das províncias do norte de 

Portugal que lá conseguiram acumular algum recurso como caixeiros e mascates, 

posteriormente abrindo negócios em Recife, onde gradualmente irão ascender a 

uma situação econômica de destaque, principalmente quando os senhores de 

engenho irão se endividar de maneira quase que incontornável. 

132 Evaldo Cabral de Mello, A fronda dos..., p. 143. 
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Na capitania da Bahia, ao contr�rio essa dissocia��o entre produtores e 

negociantes n�o apenas n�o se constatou como, por raz�es aqui j� expostas, 

levou ao casamento e a uniformiza��o de suas elites locais;

A Bahia n�o conheceu o mesmo grau de polariza��o, havendo 
sobrevivido nele v�rias fei��es da fase quinhentista do a��car brasileiro, 
como o exerc�cio da agricultura e do comercio pelo mesmo individuo. Por 
outro lado, mercadores e senhores rurais partilhavam as fun��es nas 
C�maras e se ombreavam na Santa Casa da Miseric�rdia e nas 
confrarias religiosas. A pr�pria facilidade com que os comerciantes ricos 
pularam a barreira para tornar-se parte da elite impediu-a de se 
transformar numa corpora��o fechada que poderia ter marginalizado um 
grupo social economicamente poderoso e politicamente fraco, situa��o 
que quase certamente teria provocado conflito de classe. 133

Os homens bons tinham em uma legisla��o r�gia a regulamenta��o jur�dica

para o exerc�cio dos cargos e fun��es das c�maras municipais e uma defini��o 

mais precisa para a sua composi��o social, pois a principio deviam tratar-se de 

indiv�duos naturais da terra ou do termo dos munic�pios em que respectivamente 

residiam. 

Ali�s, esse expediente jur�dico foi alegado pelos senhores de engenho 

fixados em Olinda contra as aspira��es dos comerciantes portugueses fixados em 

Recife em tomar assento nos cargos e fun��es camaristas, al�m, segundo eles, 

outro fator incompat�vel para o exerc�cio das fun��es e cargos camaristas era o 

exerc�cio de suas atividades manuais ou ‘mec�nicas’, ainda que; 

Contudo, os homens principais tampouco estavam isentos de manhas 
igualmente comprometedoras. Nas veias de indiv�duos aparentados por 
mais de s�culo e meio de endogamia, circulavam suficientes gotas de 
sangue judaico para desqualific�-los tamb�m para os ‘of�cios de honra’, 
como eram os municipais, embora prevalecesse no Reino e 
particularmente no Ultramar certa toler�ncia para com quem houvesse 
subido na vida. 134

133 Ibid., p. 147. 

134 Evaldo Cabral de Mello, A fronda dos..., p. 189.
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Em rela��o � sedimenta��o das elites locais na capitania do Rio de Janeiro 

e que por for�a de injun��es hist�ricas especificas dotam aquela regi�o colonial de 

temporalidades distintas aos do nordeste brasileiro, principalmente quando nos 

referimos ao perfil social e econ�mico dos homens bons daquela capitania, mas 

que tamb�m, de certa forma, assistem aos mesmos conflitos e similitudes de 

muta��o social ocorridos em Pernambucano e na Bahia e que v�m sendo

discutidos pela historiografia.

No caso mais especifico do Rio de Janeiro, esse contexto se apresentava 
de forma mais complexa, na medida em que desde 1751 v�rias haviam
sido as novas ag�ncias administrativas ali estabelecidas, especialmente 
a partir de 1763, com sua eleva��o � condi��o de capital do Vice-Reino 
do Brasil e , posteriormente, em 1808, com a chegada da Fam�lia Real � 
cidade. Esse novo quadro acarretava uma dificuldade de conviv�ncia 
entre esses novos e diferentes �rg�os que passavam ent�o a integrar a 
administra��o ali estabelecida. Numerosas eram as situa��es de tens�o 
e contradi��o vivenciada pelos diferentes agentes, que mutuamente 
questionavam suas compet�ncias e atribui��es. Entretanto, a 
caracteriza��o mais geral desse relacionamento – ou seja, das pr�ticas e 
comportamentos dos oficiais que concorriam para a forma como se dava 
a articula��o por um lado, entre �rg�os e oficiais da administra��o 
colonial e por outro, entre esses grupos de interesses situados na cidade 
– parece encontrar-se mais vinculada a um quadro de cumplicidades e 
coniv�ncia entre interesses comuns, com t�o bem apontado pela 
historiografia cl�ssica sobre a mat�ria. 135

Assim sendo, da ascend�ncia do Atl�ntico sul como palco principal das 

teias produtivas do imp�rio colonial portugu�s 136 passando no Brasil pelas 

descobertas das minas no ocaso seiscentista e a conseq�ente transfer�ncia da 

135 Maria de F�tima Silva Gouv�a, Redes de Poder na Am�rica Portuguesa – O caso dos homens 
bons do Rio de Janeiro. 1790-1822. Revista Brasileira de Hist�ria. Dossi� 2: Do imp�rio de 
Portugal ao Imp�rio do Brasil. S�o Paulo: ANPUH/Humanitas Publica��es, vol. 18, n�. 36, 1998. 
Semestral, pp. 297-330. Cita��o � p�gina 309. 

136 Em rela��o �s implica��es hist�ricas no tocante a import�ncia do Atl�ntico sul a historiadora 
Laura de Mello e Souza faz as seguintes reflex�es; “Na �ltima d�cada, intensificou-se no Brasil o 
interesse pela hist�ria do imp�rio portugu�s e da administra��o colonial. Talvez isso se deva em 
parte � expans�o dos programas de p�s-gradua��o e � prosaica necessidade de escolher temas 
de pesquisas, mas o motivo principal foi a percep��o de que o Atl�ntico sul, a partir do s�culo 
XVIII, passou a constituir um sistema pr�prio dentro do imp�rio portugu�s”. O sol e a sombra..., p. 
41. Em rela��o ao Atl�ntico sul ver: Lu�s Felipe Alencastro, Felipe. O trato dos viventes. S�o Paulo: 
Companhia das Letras, 2000.
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capital da col�nia para o Rio de Janeiro em 1.763 e estendendo-se at� aos 

impactos da vinda da corte portuguesa em 1.808 e tamb�m aos mesmos impactos 

de eleva��o do Brasil a Reino Unido em 1.815 e por fim nas articula��es que 

levaram a emancipa��o pol�tica da col�nia, incontestavelmente colocam a 

problem�tica dos homens bons do Rio de Janeiro em um outro centro de 

gravidade ou pelo menos de forma mais intensa para os destinos do pa�s a partir 

do decorrer do s�culo dezoito. 

Raimundo Faoro aponta uma fase hist�rica no decorrer da �poca colonial 

brasileira em que os homens bons assentados nas c�maras municipais das 

principais capitanias da col�nia brasileira alcan�aram o auge de suas autonomias 

pol�ticas como parte integrante naquilo que a historiografia atual chama de rede 

clientelar de interesses criadas no �mbito do imp�rio portugu�s e que entrou em 

crescente decl�nio a partir da restaura��o portuguesa em meados dos seiscentos;

A expectativa dos americanos, que ajudaram rijamente a restaura��o, 
seria no sentido de maiores franquias locais. O movimento contr�rio � o 
que prevalece, com a absor��o dos her�is da resist�ncia aos holandeses 
no estamento portugu�s, esquecidos os servi�os � reconquista. Inaugura-
se a partir deste momento, pelas m�os aparentemente ingratas de D. 
Jo�o IV (1640-1656), a centraliza��o repressiva, que o regime das minas, 
na virada do s�culo, iria consolidar, ferreamente. A passividade 
complacente da metr�pole diante das c�maras municipais, frente aos 
caudilhos rurais chega ao fim, bruscamente. 137

A afirma��o � controversa pois estabelecer o auge da autonomia dos 

poderes locais das c�maras municipais brasileiras at� meados dos seiscentos 

137 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 150.  Igualmente, Caio Prado J�nior aponta a �poca 
de arrefecimento dos poderes locais das c�maras municipais brasileiras; “Ainda mais importante 
que este aspecto da evolu��o centralizadora da pol�tica e administra��o metropolitanas relativas 
ao Brasil, � a decad�ncia das autoridades locais. Refiro-me �s C�maras Municipais [...] isto vai 
desaparecer com a nova ordem institu�da em meados do s�culo XVII. Os representantes diretos do 
poder real ir�o aos poucos reivindicando para si toda a autoridade, e acabam transformando as 
C�maras em simples executoras de ordens deles emanadas”. Conferir: Hist�ria Econ�mica..., pp. 
51-52.  Laura de Mello e Souza faz considera��es criticas acerca das an�lises de Caio Prado 
J�nior sobre administra��o portuguesa em nosso per�odo colonial. O sol e a sombra..., p. 36-40.
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parece-nos de fato comprometer, reduzir e mesmo otimizar as a��es e o conjunto 

das articula��es pol�ticas das elites locais brasileiras a um reduzido espa�o de

tempo, ainda mais se observarmos que as c�maras municipais estabeleceram-se 

na col�nia mais precisamente a partir da implanta��o do Governo Geral. 

Se assim o fosse, em pouco mais ou menos de um s�culo teria sido o 

tempo necess�rio e suficiente para o surgimento e a consolida��o das elites 

coloniais brasileiras, quest�o improv�vel e que se coloca em cheque dada a 

pr�pria vagareza da din�mica do tempo hist�rico da �poca, onde no �mbito dos 

tr�picos n�o se confirmava uma poss�vel acelera��o hist�rica em fun��o das 

limitad�ssimas vias de comunica��o internas da �poca. 138

Com certeza, entre o advento do Governo Geral e o reinado de D. Jo�o IV � 

pouco prov�vel que as a��es dos poderes locais dos homens bons tivessem 

chegado ao seu auge, inclusive ao ponto de se distinguirem mais nitidamente em 

seus, digamos, diversificados padr�es sociol�gicos e estamentais.

E dentre as forma��es s�cio-econ�micas j� sedimentadas na col�nia 

brasileira, as elites locais das quais se referia Charles Boxer respons�veis pela 

manuten��o da longevidade do imp�rio portugu�s somente nas d�cadas e s�culos 

posteriores, n�o antes dos setecentos, tinham suficiente envergadura para 

138 De fato, � impens�vel supor que as articula��es e a sedimenta��o de um modo geral das elites 
coloniais brasileiras tenham locais sido fomentadas em um s�culo com as prec�rias vias de 
comunica��o internas tanto entre as vilas de uma mesma capitania ou entre as capitanias, porque 
tanto em lombo de burros quanto na navega��o de cabotagem ou fluvial os constantes 
deslocamentos eram dif�ceis, perigosos, eventuais e caros. Talvez, at� era muito mais f�cil se 
deslocar para a metr�pole; “[...] as dist�ncias entre o Centro e as diversas partes do Imp�rio 
(portugu�s) tinham escalas distintas, e n�o podem ser consideradas em termos absolutos: nunca, 
no caso da Am�rica ou da �frica Ocidental, uma viagem levaria mais do que alguns meses, as 
viagens ao oriente, por sua vez, podendo durar at� um ano”. Laura de Mello e Souza, O sol e a 
sombra..., p. 50.
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marcarem presen�a nos primeiros movimentos identit�rios e separatistas que se 

disseminavam pelos tr�picos.

� no m�nimo estranho pensar-se em ruptura sem se chegar ao auge de um 

determinado status pol�tico e/ou administrativo. E outro aspecto tamb�m restritivo 

a essa reflex�o � o que aponta que, nesse espa�o de tempo, a pol�tica da 

metr�pole portuguesa mantinha suas maiores aten��es para as suas col�nias 

orientais, ou seja, as r�deas ainda estavam meio soltas para as elites locais

brasileiras, sem contar os problemas decorrentes da Uni�o Ib�rica.

De 1580 a 1640 a coroa portuguesa esteve reunida � da Espanha. O 
reino de Portugal n�o foi englobado na monarquia espanhola; embora 
sob a domina��o do mesmo monarca, conservou sua autonomia, sendo 
governado por um vice-rei em nome do soberano espanhol. Foi um 
per�odo sombrio da hist�ria portuguesa. Descuraram-se por completo 
seus interesses, e o reino teve de participar da desastrosa pol�tica 
guerreira dos Habsburgos na Europa, contribuindo para ela com gente e 
avultados recursos. Portugal sairia arruinado da domina��o espanhola, a 
sua marinha destru�da, o seu imp�rio colonial esfacelado. 139

Mas certamente como “caranguejos agarrados � praia”, at� meados dos 

seiscentos pode-se considerar que apenas as vilas situadas nas faixas litor�neas 

da col�nia brasileira se notabilizaram, em termos s�cio-econ�micos, pol�ticos e 

demogr�ficos;

At� a primeira metade do s�culo XVII esta (popula��o) se limitara a uma 
estreita faixa ao longo do litoral, ou antes, pequenos n�cleos esparsos 
por ele; e um inicio de rala ocupa��o do interior nordestino. Depois 
daquela data, n�o somente se avolumar� rapidamente nos setores j� 
ocupados, mas estender-se-� largamente pelo territ�rio, invadindo 
importantes �reas que pertenciam a Espanha. 140

Ali�s, creio que n�o se pode estender essa ocupa��o a todas as vilas e 

arraiais localizados nas faixas litor�neas, mas seguramente pode-se reduzir esse 

139 Caio Prado J�nior, Hist�ria econ�mica..., p. 49. 

140 Ibid., p. 50. 



126

locus s�cio-econ�mico �s vilas de Olinda e Recife na capitania real de 

Pernambuco, � vila de S�o Salvador na capitania real da Bahia de Todos-os-

Santos e � vila de S�o Sebasti�o na capitania real do Rio de Janeiro, ainda que

estudos mais pontuais possam melhor elucidar esses aspectos demogr�ficos, 

mas, contudo, o grande impulso povoador da regi�o centro-sul da col�nia 

brasileira foi a descoberta das minas aur�feras, cujos efeitos e impactos 

demogr�ficos ser�o mais vis�veis a partir do terceiro quartel do s�culo dezoito.

As elites locais e nascidas em Pernambuco – conhecidas tamb�m por 

mazombos, em grande propor��o compostas de senhores de engenho assumiram 

naquela capitania desde os prim�rdios de seu povoamento e coloniza��o um 

papel e poder pol�tico de extrema relev�ncia, poder que n�o se extenua em 

meados dos seiscentos, ao contr�rio, adentra o s�culo dezoito com o f�lego o 

suficiente para encarar uma disputa, com ares de revolta, contra uma outra fra��o 

de elite estabelecida naquela capitania, composta em sua maioria por

comerciantes portugueses. 

Epis�dios, enfim, que deram vez � eclos�o da Guerra dos Mascates, em 

uma temporalidade e processo hist�rico bem mais amplo ao do que comumente 

reduz o conflito ao bi�nio 1.710/1.711 como bem demonstra Evaldo Cabral de 

Mello;

A fronda dos mazombos � uma tentativa de preencher a lacuna que 
representa a inexist�ncia de uma hist�ria da Guerra dos  Mascates e do 
meio s�culo que a precedeu, estes cinq�enta anos sendo examinados 
atrav�s de tr�s epis�dios que cobram todo o seu significado � luz do que 
ocorreu depois: a deposi��o do governador Mendon�a Furtado, a 
administra��o do marques de Montebelo e o diss�dio entre os religiosos 
da Congrega��o do Orat�rio. A relev�ncia desses sucessos consiste em 
que desvendam a atua��o de um setor da a�ucarocracia que se 
empenhou por limitar em proveito pr�prio o exerc�cio do poder real na 
capitania e o acesso dos comerciantes rein�is do Recife ao poder local, 
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encarnado sobretudo na C�mara de Olinda, que desde a guerra 
holandesa adquiria certas fun��es supranacionais de representa��o de 
interesses e de gest�o de recursos fiscais.141

A Bahia de Todos-os-Santos sede do governo geral implantado na col�nia 

brasileira sempre incorreu em anacronismos em termos do dimensionamento dos 

poderes locais ali sedimentados. Como sede da col�nia, na Bahia se fixaram a 

c�pula administrativa e de dirigentes coloniais, todos agentes do poder r�gio, 

nobres, fidalgos, burocratas, aptos e �vidos ao cumprimento das determina��es 

do soberano portugu�s, e que em certo sentido dificultariam a expans�o e 

autonomia das c�maras municipais ali constitu�das. 

� bem certo, que ali, na Bahia, al�m do Pernambuco e do Rio de Janeiro 

desde 1.696 se instalaram os ju�zes de fora por nomea��o do rei para a 

presid�ncia das c�maras municipais, sendo que na Bahia, nessa mesma �poca os 

pr�prios vereadores eram escolhidos por nomea��o r�gia; “É em 1696 que são 

criados os primeiros juízes de fora por nomeação do rei: na Bahia, no Rio de 

Janeiro e em Pernambuco, isto é, nas três principais vilas da colônia. Na Bahia 

(capital então do Brasil) foi-se ainda mais longe, pois nessa época deixaram os 

vereadores (membros da Câmara) de ser eleitos, passando a ser escolhidos por 

nomeação régia”. 142

141 Evaldo Cabral de Mello, A fronda dos..., p. 15.

142 Caio Prado J�nior, Hist�ria econ�mica..., p. 52.  No entanto, Evaldo Cabral de Mello aponta 
outra data para a cria��o do cargo de juiz de fora na capitania de Pernambuco; “De praxe, o 
ouvidor exercia tamb�m o cargo de provedor, o que fez at� a cria��o do juiz-de-fora (1701), motivo 
pelo qual intimou o acusado a explicar-se”.  A fronda dos..., p. 65.  Segundo Gra�a Salgado, no 
Brasil-Col�nia o cargo de juiz de fora foi criado em 1696 para o servi�o da c�mara da cidade da 
Bahia de Todos os Santos. Presumivelmente, nas demais vilas em que iam se implantando esses 
cargos (e que n�o foram muitas) os alvar�s de seus regimentos iam especificando a data precisa 
de suas cria��es.  Fiscais e Meirinhos. A administra��o no Brasil Colonial. 2� ed. Rio e Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985, pp. 268-269. 
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Um outro aspecto, que torna exc�ntrico o cotidiano da capitania da Bahia 

em rela��o a outras capitanias da col�nia brasileira foi o fato de na mesma ter se 

configurado, por pouco espa�o de tempo � bem verdade, o juiz do povo, t�pico 

representante dos segmentos populares e mais precisamente do conjunto dos 

of�cios mec�nicos mais organizados nas delibera��es da c�mara municipal 

daquela cidade, excentricidade, que, todavia, revela um grau de autonomia das 

elites locais extensivas aos homens do povo e que marcadamente sempre tiveram 

importante destaque na vida pol�tica daquele locus urbano, tendo como um dos 

exemplos mais significativos disso a gesta da conjura��o de 1798. 143

Por outro lado, tamb�m, ao nos referir � Bahia � ineg�vel que ali, talvez 

justamente por ter sido a sede do governo central implantado no Brasil col�nia, 

ocorresse sistematicamente no decorrer do s�culo dezessete um continuo

processo de acomoda��o dentre as fra��es das elites ali existentes, que via de 

regra envolvia os setores da alta magistratura portuguesa para l� deslocada para 

o fomento das atividades inerentes ao Tribunal da Rela��o, al�m de membros da 

aristocracia s�cio-econ�mica surgida naquela regi�o derivada, sobretudo, dos 

grandes senhores de engenho e posteriormente de comerciantes, ali�s, 

mecanismos hist�ricos e sociol�gicos que foram objetos de an�lises em um 

estudo cl�ssico de Stuart Schwartz;

143 Ainda que na col�nia brasileira assim como na metr�pole europ�ia, o cargo de juiz do povo 
fosse um titulo, uma fun��o honorifica sem quaisquer preceitos formais, jur�dicos ou legais no 
�mbito do Estado mon�rquico portugu�s; “No dia seguinte ordenou o governador que lhe 
apresentassem os seus t�tulos todos os que por nomea��o da coroa ou dos seus antecessores 
exerciam fun��es p�blicas; entre estes apareceu o juiz do povo e logo lhe foi anulado o cargo, por 
falta de exist�ncia legal”. Robert Southey Apud Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 152. E 
tamb�m; “e para conter a popula�a, que elegeu juiz do povo, cargo inexistente tanto em Itamarac� 
como em Pernambuco, mas cuja cria��o era reivindicada em ambas...”. Evaldo Cabral de Mello, A 
fronda dos..., p. 92.
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Nossa premissa básica nesta pesquisa é de que o governo e a sociedade 
no Brasil colonial estruturaram-se a partir de dois sistemas interligados de 
organização. Em um nível havia a administração controlada e dirigida 
pela metrópole, caracterizada por normas burocráticas e relações 
impessoais, que amarrava os indivíduos e os grupos às instituições 
políticas do governo formal. Paralelamente, existia uma teia de relações 
interpessoais primárias baseadas em interesse, parentesco ou objetivos 
comuns que, embora não menos formal, não contava com o 
reconhecimento oficial. Este livro é uma tentativa de examinar o 
relacionamento dinâmico entre esses dois sistemas de organização 
humana durante duzentos e cinqüenta anos de história do Brasil, período 
em que a nação se formou como uma colônia ultramarina de Portugal. 
144

Depois de meados do século dezoito, precisamente em 1.763, a capital da 

colônia americana de administração portuguesa se transferiu para a cidade de 

São Sebastião na capitania do Rio de Janeiro em decorrência, sobretudo, da 

descoberta do ouro nas gerais e em todas as implicações e conseqüências que tal 

fato irá propiciar à colônia brasileira, doravante um dos palcos privilegiados do 

comércio triangular do Atlântico sul, verdadeiro signo de aceleração do tempo 

histórico, a muito já apontado pela historiografia clássica;

A mineração teve na vida da colônia um grande papel. Durante três 
quartos de século ocupou a maior parte das atenções do país, e 
desenvolveu-se à custa da decadência das demais atividades. O afluxo 
de população para as minas é, desde o século XVIII, considerável: um 
rush de proporções gigantescas, que relativamente às condições da 
colônia é ainda mais acentuado e violento que o famoso rush californiano 
do século XIX. Isto já seria o suficiente para desequilibrar a vida do país e 
lhe desequilibrar transformar completamente o aspecto. 145

De qualquer forma, dois séculos se passaram entre o advento da 

centralização administrativa da colônia brasileira em meados do século dezesseis 

e a implantação da nova capital dos trópicos no decorrer das luzes do século 

dezoito. Sendo que as principais capitanias da colônia haviam até então 

144 Stuart B. Schwartz, Burocracia e sociedade..., p. XII. Na verdade, esses apontamentos do autor 
se aproximam em muito da teoria das análises de estruturas convergentes desenvolvidas por 
Russell Wood, questões que mais adiante serão por aqui retomadas. 

145 Caio Prado Júnior, História econômica..., p. 66. 
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sedimentado as suas vidas administrativas e desenvolvido as autonomias de suas 

elites locais de maneiras distintas, em Pernambuco em fun��o da peleja na 

expuls�o dos batavos, na Bahia na acomoda��o e no cruzamento das fac��es de 

suas elites e no Rio de Janeiro na defesa constante da costa atl�ntica americana. 

146

E � nos des�gnios do Portugal restaurado que aqui se estabeleceram as 

vicissitudes da nova pol�tica colonial do imp�rio portugu�s, ainda que nem mesmo 

l� na metr�pole europ�ia os �nimos tivessem sido totalmente apaziguados ou 

estavam un�nimes quanto aos novos rumos pol�ticos do reino, sendo que a 

ascend�ncia tamb�m em solo colonial de setores do clero regular pode ser uma 

pista segura para se observar o grau de autonomia – ou n�o – dos principais da 

terra; 

Embora o novo regime fosse recebido um tanto friamente por uma parte 
da nobreza, que contra�ra la�os de fam�lia com os espanh�is, a ades�o 
entusi�stica e un�nime do povo lembrava os dias �picos em que o 
mestre de Avis fora proclamado rei, como D. Jo�o I. Em 1640, como em 
1385, foi o povo, no verdadeiro sentido do termo, que constituiu a 
espinha dorsal do movimento de independ�ncia; mas D. Jo�o IV 
dispunha de uma classe muito influente de adeptos, com que n�o contara 
o seu antepassado – os jesu�tas. 147

2. 2.1 – Igreja e elites locais: uma rela��o simbi�tica 

146 “A expectativa dos americanos, que ajudaram rijamente a restaura��o, seria no sentido de 
maiores franquias locais. O movimento contr�rio � o que prevalece, com a absor��o dos her�is da 
resist�ncia aos holandeses no estamento portugu�s, esquecidos os servi�os � reconquista. 
Inaugura-se, a partir deste momento, pelas m�os aparentemente ingratas de D. Jo�o IV (1640-
1656), a centraliza��o repressiva, que o regime das minas, na virada do s�culo iria consolidar, 
ferreamente. A passividade complacente da metr�pole diante das c�maras municipais, frente aos 
caudilhos rurais, chega ao fim, bruscamente”. Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 150.  

147 Charles R. Boxer, Salvador de S� e a luta pelo Brasil e Angola. 1602-1686. S�o Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1973, p. 154-5. 
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� de largo conhecimento o alto grau de independ�ncia com que os 

religiosos membros da Companhia de Jesus sempre transitaram nos tr�picos 

brasileiros, desde o seu mais remoto povoamento, autonomia que de t�o

manifesta levou durante a vig�ncia do consulado pombalino a uma atitude radical, 

em principio, inimagin�vel em um reino entranhado de doutrinas cat�licas, a de 

expulsar os inacianos de todos os dom�nios ultramarinos de administra��o 

portuguesa.  Muito embora, essa carapa�a hist�rica n�o esconda verdadeiramente 

as reais inten��es do marqu�s ilustrado, o recrudescimento do centralismo 

mon�rquico. 

De toda forma, faz-se aqui um breve par�ntesis para se analisar alguns 

aspectos hist�ricos e constitutivos da implanta��o da igreja cat�lica em terras 

bras�licas, processo que, grosso modo, � de suma import�ncia para se perceber o 

v�nculo com que Estado e Religi�o se imiscu�ram tamb�m nos tr�picos, assim 

como na metr�pole. Ditados pelos amplos significados temporais e espirituais do 

Padroado portugu�s, que sem sombra de d�vidas foi tamb�m um dos elementos 

formadores das ideologias, mentalidades e consci�ncias de nossas elites, desde o 

in�cio de nossa coloniza��o; “Com o pelourinho se instalava a alfândega e a igreja, 

que indicavam a superioridade do rei, cobrador de impostos, ao lado do padre, 

vigiando as consciências”. 148

Desde 1.460, com a bula Dum tuam expedida pelo papa Pio II, havia o 

direito de se qualificar o soberano portugu�s, � �poca D. Afonso V, de fidel�ssimo, 

tra�o distintivo que caracterizava e dignava os reis portugueses como de extrema 

devo��o � autoridade papal.  Durante o reinado de D. Manuel, a Santa S� 

148 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 149.
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estendeu aos reis portugueses o direito de apresentação para os novos bispados 

de padroado real e para os antigos bispados configurou-se o costume de provê-los 

para os religiosos a quem os reis lusitanos indicassem;

No provimento de canonicatos e dignidades capitulares, vigorava o 
padroado régio nos novos bispados. Nas antigas catedrais permanecia a 
nomeação pontifícia. Mesmo nessas, todavia, foi a Santa Sé, pouco a 
pouco, cedendo em suas prerrogativas, a tal ponto que, no século 
seguinte, poucos eram os beneficiados que não deviam seus cargos à 
munificência régia. Quanto às paróquias, eram providas por 
apresentação do padroeiro, e em muitas não eram nem sequer 
ordenados os titulares que lhes retiravam as rendas. Ficavam regidas por 
simples curas ou capelães com parcos vencimentos. Nas colônias 
vigorou sempre, neste setor, o padroado da Ordem de Cristo. 149

O Padroado português deita as suas raízes históricas nas guerras religiosas

contra os muçulmanos ocorridas no decorrer do medievo europeu, com as quais 

foram organizadas importantes ordens militares destacando-se a Ordem de São 

Tiago da Espada, a ordem de São Bento de Avis e a Ordem dos Cavaleiros dos 

Templos, com o disfarçado, e porque não ambicioso e farisaico fim e intuito, de 

defenderem a cristandade do jugo de povos gentios e ímpios.    

Em 1.319, a Companhia dos Cavaleiros da Ordem de Cristo foi constituída 

sobre as cinzas dos Templários, extinta por determinação do papa Clemente V, 

obtendo desde então inúmeras concessões de ordem espiritual que sedimentaram 

as bases do Padroado português, principalmente quando da expedição da bula 

Inter Coetera pelo papa Calisto III em 13 de março de 1.456, cujos fundamentos 

canônicos irão orientar toda a vida espiritual no período colonial brasileiro.

Decretamos, estatuímos e ordenamos que para sempre a espiritualidade 
e toda a jurisdição ordinária, domínio e poder, nas coisas espirituais 
sómente, nas ilhas, cidades, portos, terras e lugares dos cabos Bojador e 
Não, e além daquela região meridional até o Indo...adquiridas e por 

149 Américo Jacobina Lacombe, A igreja no Brasil colonial In: História Geral da Civilização 
Brasileira. A época colonial. Sérgio Buarque de Holanda (Dir.). Tomo I, v. 2. São Paulo: Difel, 1990, 
p. 51.
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adquirir...toque e pertença a esta milícia e ordem, de futuro para 
sempre...E assim que o prior, na dita milícia possa e deva colar todos os 
benefícios, com cura e sem cura, seculares e religiosos...proferir 
excomunhões, suspensões, privações, interditos e outras sentenças, 
censuras e penas eclesiásticas...decretando que estas ilhas, terras e 
lugares...em nenhuma diocese sejam incluídas. 150

Em Portugal, para o assessoramento dos reis em mat�rias de cunho 

religioso foi criado em 1.532 um tribunal r�gio, a Mesa da Consci�ncia, que 

posteriormente misturando as quest�es de cunho espiritual e temporal ser� 

denominada de Mesa da Consci�ncia e Ordens. 

Esse tribunal que bem a maneira lusitana misturava as quest�es religiosas 

e pol�ticas parece ter atuado de forma incisiva no Brasil, ainda que os legados 

desse entrela�amento espiritual/temporal no �mbito do per�odo colonial brasileiro 

para alguns estudiosos tenham se demonstrado nefastos para o futuro do pa�s;

A religi�o, atrelada, � Coroa imperial, n�o deixou de servir � pol�tica, mas 
� maneira do Antigo Regime, como intermedi�ria entre a palavra escrita 
do Centro e o universo oral da periferia. Onipresente, continuou 
ocupando o lugar de uma ideologia secular, hist�rica por defini��o, 
esbo�ada em tentativas espor�dicas, mas que n�o vingou. Em 
conseq��ncia, a pol�tica, por seu turno, n�o p�de adquirir as dimens�es 
de uma esfera p�blica, permanecendo a rede de intrigas e de ‘partidos’, 
que marcou o passado colonial. Em suma , tanto quanto a documenta��o 
da Mesa da Consci�ncia e Ordens permite avaliar, o Brasil da 
independ�ncia, predestinado a tornar-se o maior pa�s cat�lico da terra: 
revela-se uma na��o de pau-oco. 151

Uma das implica��es de maior expressividade da bula Inter Coetera � a 

que concedia o direito � cobran�a dos d�zimos eclesi�sticos, sendo que a 

150 Teor da bula Inter Coetera Apud Am�rico Jacobina Lacombe, A igreja no Brasil colonial..., p. 54.  
“Descoberto o Brasil, o novo territ�rio ficou sujeito � ordem de Cristo at� a cria��o da diocese do 
Funchal, em 1514, cuja jurisdi��o englobava todas as terras da Am�rica portuguesa. Por�m n�o se 
extinguiu, com isto, a inger�ncia da Ordem de Cristo no ultramar Atl�ntico, uma vez que a pr�pria 
bula de cria��o daquela diocese estabelecia “um duplo padroado nas possess�es de Portugal: um 
secular, o padroado para o beneficio episcopal da diocese funchalense, que competia ao rei 
enquanto rei; e um eclesi�stico, o padroado para os benef�cios menores, que competia ao rei na 
qualidade de gr�o-mestre da Ordem de Cristo”. Gra�a Salgado, Fiscais e..., p. 115. 

151Guilherme Pereira C. das Neves, E receber� merc�: A mesa da Consci�ncia e Ordens. O clero 
secular e a sociedade no Brasil. 1808/1828. Tese de Doutorado, FFLCH/USP, 1994, p. 365. (c�pia 
mimeo). 
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Companhia dos Cavaleiros da Ordem de Cristo adotou a pr�tica da centraliza��o 

das cobran�as dos d�zimos e a pr�tica de um or�amento �nico, em contrapartida a 

vener�vel Ordem de Cristo garantiria para a Santa S� a propaga��o da f� e dos 

dogmas cat�licos nos dom�nios ultramarinos portugueses, sobretudo no Novo 

Mundo da Am�rica para onde, na mentalidade de �poca, o diabo poderia ter se 

escondido quando sa�do corrido das hostes crist�s europ�ias;

Tal fato se explica porque, para os europeus do final da idade M�dia e 
in�cio da �poca Moderna, o devassamento dos espa�os trazia consigo 
sua cristianiza��o e ordena��o segundo padr�es culturais �nicos e 
hegem�nicos, europeus, em ultima inst�ncia. A evangeliza��o da Europa 
expulsara o dem�nio para terras distantes, da mesma forma como a 
intensifica��o do contato entre Oriente e Ocidente havia provocado a 
migra��o das humanidades monstruosas e fant�sticas para a �ndia, a 
Eti�pia, a Escandin�via e, por fim, para a Am�rica. 152

Entre idas e vindas e com a expedi��o de novas bulas papais no decorrer 

do s�culo quinze, em favorecimento aos reis lusitanos, a Ordem de Cristo embora 

tivesse perdido a jurisdi��o episcopal sobre as terras do Novo Mundo; 

”conservava-lhe o Papa expressamente o padroado sobre dignidades, conezias e 

prebendas, al�m das par�quias e capelanias n�o referidas, mas que o uso 

manteve”. 153

Apesar da jurisdi��o espiritual no Brasil-Col�nia pertencer ao bispo de 

Funchal, cabia ao rei portugu�s, como gr�o-mestre da Ordem de Cristo, a 

atribui��o de todos os benef�cios eclesi�sticos nos tr�picos, inclusive o nada 

benem�rito, do ponto de vista dos tesouros reais, encargo de provimento aos 

religiosos que iam prestar seus servi�os espirituais na col�nia. A Ordem de Cristo, 

com seus t�tulos de comendador e cavaleiro, passou a ser uma das merc�s reais 

152 Laura de Mello e Souza, Inferno Atl�ntico. Demonologia e Coloniza��o. S�culos XVI-XVIII. S�o 
Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 24.

153 Am�rico Jacobina Lacombe, A igreja no Brasil colonial..., p. 55. 
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mais cobi�adas pelas elites locais brasileiras, enquanto indiv�duos leigos, ao 

passo que a Ordem de Avis era concedida para cl�rigos e letrados e a Ordem de 

Santiago concedida para os militares. Essas honrarias davam aos seus portadores 

privil�gios de nobreza e praticamente foram concedidas at� a independ�ncia do 

Brasil.

No decorrer do povoamento e coloniza��o do Brasil, os funcion�rios 

eclesi�sticos em grande medida iam se imiscuindo tamb�m em atividades 

espec�ficas da administra��o civil, sin�nimo da estreita rela��o Estado e igreja no 

�mbito da metr�pole portuguesa, numa estranha simbiose entre rei (do Estado 

mon�rquico portugu�s) e gr�o-mestre (da Ordem de Cristo); 

Al�m dos d�zimos eclesi�sticos existiam tamb�m os temporais, de 
propriedade da Coroa, representados pela dizima alfandeg�ria e pela 
d�cima portuguesa. No Brasil, os reis, como gr�o-mestres, n�o cobravam 
os seguintes d�zimos: dos metais e pedras preciosas (recebidos pelos 
reis enquanto reis), das pescarias (considerados direitos do Estado) e os 
pessoais recebidos pelo clero por ocasi�o da desobriga – P�scoa – e 
conhecidos pelos nomes de mi��as e conhecen�as). 154

Todavia, apesar dos encargos do provimento dos seus funcion�rios 

religiosos, possivelmente at� meados dos seiscentos ou com o advento das Minas 

no ocaso dessa mesma cent�ria o Estado portugu�s manteve em seus dom�nios 

coloniais no Atl�ntico sul uma de suas mais rendosas fontes de rendas, o direito 

eclesi�stico para a cobran�a dos d�zimos, situa��o que se prolongar� at� o 

advento do Imp�rio do Brasil, pois como em uma express�o consagrada em nosso 

pa�s “uma m�o lava a outra”;

Quanto ao Brasil, s� em 1534 temos noticia dos primeiros provimentos 
eclesi�sticos. Por alvar� de 5 de outubro de 1534, determinou D. Jo�o III 
que o provedor dos Armaz�ns pagasse a um vig�rio e quatro capel�es, 
que iam para Pernambuco com Duarte Coelho, quinze e oito mil-r�is 
respectivamente. Os ditos eclesi�sticos haviam sido examinados pelo 

154 Gra�a Salgado, Fiscais e..., p. 115.
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bispo de S. Tom�, De�o da Capela Real, prov�velmente comissionado 
pelo metropolita do Funchal, chefe de sua prov�ncia eclesi�stica. 155

Em geral, os provimentos dos cargos eclesi�sticos eram feitos atrav�s de 

uma apresenta��o do monarca portugu�s ou atrav�s de seu representante legal –

o provedor-mor, mais tarde os provimentos eclesi�sticos passaram a ser feitos 

pelos governadores gerais; “Em resumo, o padroado consistiu pr�ticamente no 

controle das nomea��es das autoridades eclesi�sticas pelo Estado e na dire��o, 

por parte deste, das finan�as da igreja. Durante os primeiros anos n�o se 

conhecem interfer�ncias diretas das autoridades civis no terreno espiritual”. 156

Com o advento do Governo Geral no Brasil-Col�nia foi ali implantado o 

primeiro bispado na cidade de Salvador, expedida atrav�s da bula Super Specula 

Militantis Ecclesiae assinada pelo papa J�lio III em 25 de fevereiro de 1.551, 

sendo que a principio os bispos designados para o Brasil teriam jurisdi��o sobre 

todas as demais regi�es daquela col�nia. 

Ap�s a implanta��o do primeiro bispado em terras brasileiras foram criadas 

duas prelazias, uma em Pernambuco e outra no Rio de Janeiro. A jurisdi��o 

dessas prelazias era aut�noma � diocese da Bahia, ainda que seus prelados 

continuassem sujeitos � autoridade do bispo soteropolitano em rela��o a assuntos 

inquisit�rios, de suas correi��es pessoais e agravos quanto a suas senten�as 

155 Am�rico Jacobina Lacombe, A igreja no Brasil colonial..., p. 56. 

156 Ibid., p. 57. “A Coroa portuguesa n�o havia apenas investido o menos poss�vel na col�nia, 
mas havia tamb�m desviado fundos destinados inicialmente a fins coloniais. O caso cl�ssico era o 
d�zimo, inicialmente imposto cobrado sobre os produtos agr�colas, estendido depois a um n�mero 
mais amplo de produtos, cujo prop�sito - como estipulado nos termos do Padroado R�gio - era a 
sustenta��o da igreja e a manuten��o das igrejas no Brasil. Alguns fundos foram usados para este 
fim, mas outros foram desviados e investidos em empreendimentos seculares, e inclusive 
metropolitanos. O pagamento e a coleta dos d�zimos se tornaram fonte inesgot�vel de queixas e 
protestos coloniais". Russel-Wood, Centros e periferias no mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808. 
Revista Brasileira de Hist�ria. S�o Paulo: ANPUH/Humanitas Publica��es, vol. 18, n� 36, 1998. 
Semestral, pp. 187-249, cita��o � p. 193.
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proferidas.  Em 1.676, com a eleva��o do bispado da Bahia � condi��o de 

arcebispado, feito atrav�s da bula Inter Pastoralis Officii pelo papa Inoc�ncio XI, 

foram criados os bispados do Rio de Janeiro, o bispado de Olinda e o bispado do 

Maranh�o. 157

Em 1.719, foi institu�do o bispado na capitania do Gr�o-Par� igualmente 

sufrag�neo ao arcebispado da cidade de Lisboa, sendo que sua �rea de 

abrang�ncia desmembrou-se da diocese do Maranh�o ao qual anteriormente era 

subordinada. Em 1.745, com a expedi��o da bula Candor Lucis Alternae pelo 

papa Bento XIV foram criados os �ltimos bispados no per�odo colonial brasileiro; o 

bispado de S�o Paulo, o bispado de Mariana e mais duas prelazias, a de Goi�s e 

a de Cuiab�.  

Ressalva-se que o bispado de Mariana que abrangia a toda a capitania das 

Minas Gerais antecipava certas especificidades em rela��o � implanta��o da vida 

espiritual naquela capitania se comparadas a outras regi�es da col�nia brasileira. 

Especificidades que j� foram observadas pela historiografia cl�ssica brasileira e 

que de todo o modo continua a orientar os estudiosos das novas gera��es para o 

esp�rito inconfesso de excentricidade do cotidiano das Minas Gerais;

H� uma caracter�stica na forma��o religiosa de Minas: a inexist�ncia 
durante todo o per�odo colonial de ordens e congrega��es religiosas. 
Escandalizados os povos com a atitude menos edificante de alguns 
cl�rigos, contagiados pela cobi�a do ouro, levaram o governo real a 
proibir o estabelecimento de conventos e casas religiosas em todo o 
territ�rio das Minas. No principio do s�culo XVIII erigiram os franciscanos 
alguns hosp�cios, mas n�o conventos. S� no reinado de D. Jo�o VI v�o 
estabelecer-se os lazaristas na Serra do Cara�a. A influ�ncia das ordens 
religiosas, especialmente a dos franciscanos, fez-se sentir atrav�s das 

157 “Com a eleva��o da diocese de Salvador a arcebispado, ficaram-lhe adscritos os bispados do 
Rio de Janeiro e de Olinda, no Brasil, e os de Luanda e ilha de S�o Tom�, na �frica. O do 
Maranh�o, ao contr�rio dos demais, era sufrag�neo do arcebispado de Lisboa (e assim 
permaneceu at� a independ�ncia), no que acompanhava a divis�o civil da col�nia em dois Estados 
– o Brasil e do Maranh�o -, adotada desde 1621.” Gra�a Salgado, Fiscais e ..., p. 116-7.
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missões. È êsse um aspecto chocante na formação mineira. Até mesmo 
do ponto de vista arquitetônico há talvez qualquer coisa no catolicismo 
em Minas (quando comparado ao baiano, por exemplo), que nos faz 
sentir a falta da nota características das grandes comunidades religiosas.
158

A criação do bispado na capitania das Minas Gerais em seis de dezembro 

de 1.745 também incorreu em outras peculiaridades, diferentemente das demais 

dioceses estabelecidas nos domínios ultramarinos portugueses a sede daquela 

diocese não foi fixada em Vila Rica, junto a sede administrativa do governo da 

capitania, mas sim em uma outra vila, a do Ribeirão do Carmo, que assim teve 

que ser elevada a categoria de cidade, pois os bispos equiparados aos nobres de 

primeira grandeza não podiam ser vilões ou residentes em vilas.

Igualmente nobre, conforme os estatutos nobiliárquicos portugueses,

doravante o governador da capitania das Minas Gerais residiria em uma vila e o 

bispo em uma cidade.  Todavia, duas centúrias e inúmeras vicissitudes separavam 

a implantação da primeira diocese em solo colonial brasileiro e a criação do 

bispado de Mariana. 

Os jesuítas tiveram um papel decisivo para a criação do primeiro bispado 

em terras brasileiras, consta que o padre Manoel da Nóbrega redigiu inúmeras 

missivas a seus superiores na metrópole portuguesa atentando para a 

necessidade premente da presença de uma autoridade da igreja com o fim de 

conter os péssimos hábitos dos religiosos que corriam para os trópicos, ao passo 

que na mesma altura a América de dominação hispânica já contava com dezenas 

de dioceses. 

158 Américo Jacobina Lacombe, A igreja no Brasil colonial ..., p. 66. 
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As ações tridentinas da Companhia de Jesus em solo colonial brasileiro 

basicamente compreenderam dois aspectos principais, no terreno das missões 

jesuíticas e da evangelização dos índios, que marcadamente deram origem e 

fundação a muitas reduções e aldeias, que posteriormente originaram-se em vilas 

e cidades. E no campo da educação, no estabelecimento de colégios, que, grosso 

modo, se constituíram na base cultural e intelectual de toda a colônia, portanto, 

semeadora das ideologias de nossas elites coloniais;

O papel dos jesuítas na colonização do Brasil e da América em geral 
ocupa um lugar de destaque e sem precedentes na história das missões 
cristãs. Ninguém ignora qual tenha sido a parte dos missionários na obra 
de penetração da civilização ocidental entre os povos mais primitivos. 
São eles que formam na vanguarda, preparando o terreno com a 
domesticação dos naturais. Assim foi na Europa oriental com os frades 
dos séculos XV e XVI, e assim é hoje ainda entre as populações asiáticas 
e africanas; antes dos capitais europeus ou norte-americanos aparece o 
crucifixo dos missionários. 159

A restauração portuguesa e o conseqüente reinado de D. João IV, 

assessorado pelos inacianos, efetivamente proporcionou aos soldados da 

Companhia de Jesus um trânsito ainda mais amplo na colônia brasileira, que na 

verdade não acrescentaram muitas novidades na relação entre Estado e igreja no 

decorrer do período colonial brasileiro, com exceção é claro das novidades que o 

advento do consulado pombalino causaria aos jesuítas a partir de meados dos 

setecentos.

Desde o inicio de implantação das dioceses brasileiras, a própria relação 

dos signatários da igreja católica com os agentes do poder régio e das insurgentes 

elites locais no Brasil colonial sempre haviam se transcorrido dentro da mais 

159 Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Colônia e Império. 13ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1983, p. 25.  A primeira edição desse livro foi feita em 1933, por isso o autor se referia 
as ações missionárias dos jesuítas ainda em curso nos continentes da Ásia e da África.
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possível e estreita normalidade, um conflito aqui e outro acolá, naturais dentro dos 

quadros de colonização do ultramar português.

Exceção feita, talvez, ao primeiro bispo entronizado nos trópicos, D. Pedro 

Fernandes Sardinha, que por ser um sujeito muito culto e carola, registra-se que 

obteve o título de mestre pela Sorbonne e que fôra colega de Calvino, então 

católico convicto e; “segundo parece, professor de Sto. In�cio e Sim�o Rodrigues. 

Era homem inteligente e digno, que gozou durante muito tempo da amizade e do 

apoio dos jesu�tas com os quais veio depois a indispor-se. Esteve depois em Goa 

onde ocupou a vigararia geral, e onde se aproximou de D. Jo�o de Castro e de S. 

Francisco Xavier.” 160

Chegado ao Brasil, o bispo Sardinha de imediato estabeleceu conflitos com 

os jesuítas, inconformado com os hábitos dos índios de andarem praticamente 

nus, inclusive, e principalmente, quando das reuniões evangelizadoras, bem como 

na permissão dadas pelos jesuítas aos índios uso de seus cânticos e danças 

próprias em cerimônias e procissões não litúrgicas da igreja, sendo que alguns 

estudiosos aí apontam o espírito renascentista do bispo, impróprio, no que tange a 

catequização indígena, com o espírito tridentino dos jesuítas.

Posteriormente, em uma querela com o capitão-general da capitania da 

Bahia de Todos-os-Santos, provocada por questões de ordem pessoal com o filho 

do governador, acabou por determinar a saída do bispo do Brasil, quando no 

retorno a metrópole a sua embarcação naufragou na costa nordestina, quando em 

terra os náufragos foram capturados e mortos por índios Caetés adeptos da 

antropofagia.  Contudo; “n�o se pode apontar mais qualquer exemplo de conflito 

160 Américo Jacobina Lacombe, A igreja no Brasil colonial..., p. 58. 
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da natureza daquele surgido com o primeiro bispo. Com todos os demais, 

concorda o Pe. Serafim Leite, ‘a harmonia foi perfeita’ em rela��o � Companhia de 

Jesus”. 161

Apesar de n�o querer me estender e aprofundar em reflex�es que apontam 

a trajet�ria de implanta��o da igreja cat�lica em solo colonial brasileiro, at� 

mesmo porque tamanha ambi��o n�o cabe dentro de meus conhecimentos 

hist�ricos sobre o tema e tamb�m porque o objetivo geral do presente trabalho � 

outro, ainda que perif�rico �quele, � ineg�vel que tanto o clero secular quanto o 

clero regular foram institui��es de import�ncia sine qua non para a sedimenta��o 

cultural, pol�tica e mesmo ideol�gica de nossas das elites locais, no decorrer de 

praticamente todo o processo de nossa coloniza��o.

2. 2. 2 – Temporalidades distintas: dimens�es hist�ricas e historiogr�ficas  

Algumas das temporalidades e processos hist�ricos que at� o momento 

tenho me referido, a implanta��o do Governo Geral em solo colonial brasileiro, a 

restaura��o mon�rquica portuguesa em solo europeu, o advento aqui da 

economia da minera��o lan�am luz, como vimos, � introdu��o de um problema; o 

da constitui��o e o perfil das elites locais brasileiras, que, verdadeiramente, se 

torna uma tarefa �rdua e espinhosa, na medida em que o conhecimento hist�rico 

produzido sobre o tema � ao mesmo tempo vasto e amplo, mas tamb�m 

161 Ibid., p. 60. 
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fragmentado em dezenas de estudos e apontamentos, em olhares e 

interpreta��es cl�ssicas e revisionistas de nossa historiografia.

Neste �nterim � oportuno que lancemos os olhos, e talvez pela diversidade 

de autores com distintas matrizes te�ricas at� o momento utilizadas em minhas 

reflex�es j� o venho fazendo, para uma s�ntese historiogr�fica do per�odo colonial 

brasileiro, necess�ria tanto para o ajuste de meus recortes te�rico-metodol�gicos 

sobre o objeto do tema proposto em si, quanto at� mesmo para endossar uma 

defesa critica quanto � linhagem historiogr�fica ora em uso. 

Talvez, nesse aspecto, creio estar em profiss�o de f� com o m�todo 

hist�rico quando, principalmente, dentro de um determinado objeto de estudo

observamos a interdepend�ncia de muitas vari�veis hist�ricas, nesse caso, e 

exemplificando uma delas, a estreita rela��o no per�odo colonial brasileiro entre as 

a��es do clero regular, os jesu�tas, sobretudo, e a formata��o ideol�gica de suas 

elites locais, diferentemente do que costumeiramente faz, por exemplo, a grande 

maioria dos cientistas sociais; “O problema maior, no entanto, � que os 

historiadores n�o pensam em termos de vari�veis independentes e dependentes. 

Admitimos a interdepend�ncia das vari�veis, quando tra�amos suas interconex�es 

atrav�s do tempo. Classific�-las em categorias separadas n�o nos � muito �til”. 162

Ainda em rela��o �s adequa��es das discuss�es historiogr�ficas para um 

delineamento das sobreposi��es ou rela��es das elites coloniais brasileiras com 

162 John Lewis Gaddis, Paisagens da Hist�ria. Como os historiadores mapeiam o passado. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003, p. 70. Neste livro, o autor discute alguns conceitos e paradigmas 
epistemol�gicos importantes para o dom�nio do m�todo hist�rico e especificamente no capitulo 4 
faz uma consistente defesa do m�todo dos historiadores em rela��o ao m�todo da grande maioria 
dos cientistas sociais.  Longe de entrar nessa pol�mica, apenas ressalvo que a utiliza��o de 
determinados autores provenientes de outras �reas das ci�ncias humanas em minhas reflex�es de 
forma alguma me afasta do m�todo hist�rico, tais autores s�o utilizados, ao contrario, como 
endosso ao pr�prio m�todo hist�rico.
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os agentes do poder r�gio aqui institu�do e tamb�m com os representantes 

eclesi�sticos – seculares ou n�o – lembramos que v�rias teses e disserta��es t�m 

sido redigidas nas �ltimas d�cadas, principalmente e no �mbito dos programas de 

p�s-gradua��o das principais universidades brasileiras, trabalhos que, grosso 

modo, pontuam as amplas especificidades regionais que marcaram o per�odo 

colonial brasileiro. 163

Quest�es como os dos poderes locais, verdadeiramente aparecem cada 

vez mais postas e elucidadas dentro das condicionantes s�cio-econ�micas e 

culturais que marcaram o povoamento e coloniza��o das diversas �reas 

integrantes da mais importante col�nia atl�ntica portuguesa a partir dos meados 

dos seiscentos ou da restaura��o mon�rquica portuguesa ou quando ainda, com a 

morte do padre Ant�nio Vieira em 1.697, simbolicamente se precisa o ocaso do 

quinto imp�rio portugu�s;

A morte dos Palmares de Alagoas, seguida de suas mil ressurrei��es 
col�nia afora, a descoberta do Eldorado no interior do Brasil ou os 
tremores de terra em Lisboa tamb�m podem ser lidos simbolicamente [...] 
O Eldorado abria possibilidades in�ditas para o imp�rio, indicando que 
seu destino futuro n�o deveria ser escrito no Oriente, e sim no Atl�ntico 
Sul, impondo, dessa forma, a ocidentaliza��o. O terremoto, virando tudo 
de pernas para o ar, exigia reconstru��es concretas e sugeria 
reformula��es no abstrato plano das id�ias e dos conceitos.
Acontecimentos, enfim, que marcaram o universo mental da �poca e 
empurraram o imp�rio para mudan�as decisivas. Acabara a era do reino 
de Portugal feito por Deus, marcado por mentalidade predominantemente 

163 “A integra��o de todas essas abordagens historiogr�ficas tornou poss�vel uma leitura mais 
cr�tica da din�mica das rela��es de poder travadas no mundo colonial. Se h� muito tempo Boxer 
havia enfatizado o car�ter sustentativo das C�maras Municipais, em termos da Constitui��o e da 
perman�ncia caracter�stica do Imp�rio colonial portugu�s, o debate ent�o em curso parece ter 
tornado cada vez mais claras a forma e a for�a dessa din�mica local no interior das tramas que 
teceram a sociedade colonial portuguesa em seu sentido mais amplo. A natureza desse 
sentimento de pertencimento tem sido cada vez mais objeto de estudos em termos da din�mica 
das rela��es de poder local verificadas na Am�rica portuguesa”. Maria de F�tima Silva Gouv�a, 
Redes de poder na Am�rica..., p. 300.  
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religiosa, e come�ava o tempo do reino de Portugal para os homens –
que, n�o fosse assim, deixariam de ser vassalos fieis. 164

Verdadeiramente, os meados do s�culo dezessete redesenham uma nova 

formata��o geogr�fica, econ�mica e social para o imp�rio colonial portugu�s, em 

especial para a col�nia brasileira, que ouso em chamar de o novo imp�rio colonial 

portugu�s, que com todas as suas vicissitudes pode-se datar entre 1.640/1.808, 

entre a restaura��o portuguesa e a chegada da fam�lia real portuguesa nos 

tr�picos americanos.  

Ali�s, as novas gera��es da historiografia portuguesa tamb�m t�m 

produzido diversas teses sobre v�rios aspectos da coloniza��o portuguesa no 

Brasil, aspectos, que em olhares distintos aos nossos, podem induzir a uma n�o 

percep��o de nossas especificidades e num sentido mais amplo, em seu uso 

indiscriminado, at� mesmo negligenciar a historiografia brasileira, pois como bem 

lembrou Laura de Mello e Souza em seu luminoso livro sobre pol�tica e 

administra��o na Am�rica portuguesa; “Não existem, em história, explicações 

definitivas nem verdades acabadas, e todas as linhagens que examinei trouxeram, 

ao longo do tempo, contribuições de peso. Não existe, da mesma forma, 

inocência, e no estudo da política e da administração os posicionamentos 

ideológicos pesaram de modo particular”. 165

Do litoral ao sert�o as elites coloniais brasileiras se acotovelaram e se 

acomodaram nas depend�ncias das c�maras municipais, casa de homens bons, 

164 Laura de Mello Souza e Maria Fernanda Baptista Bicalho. 1680-1720. O imp�rio deste mundo. 
S�o Paulo; Companhia das Letras, 2000, p. 18-19. A express�o ocaso do quinto imp�rio � titulo do 
capitulo 1 desse livro.

165 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 75. 
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que com o acender das luzes da cent�ria setecentista, se estender�o nos longos 

bra�os da administra��o colonial, sendo que o advento e a entrada em cena das 

Minas, no drama de interioriza��o do Brasil, onde, ali, em seus sert�es, os 

homens vis n�o se contentar�o, inicialmente, com apenas condecora��es, t�tulos 

e honrarias, pois ali; 

A terra parece que evapora tumultos, a água exala motins; o ouro toca 
desaforos, desfilam liberdade os ares; vomitam insolências as nuvens; 
influem desordens os astros; o clima é tumba de paz e berço da rebelião; 
a natureza anda inquieta consigo e, amotinada lá por dentro, é como no 
inferno. 166

Elites coloniais, elites locais, nobreza da terra, principais da terra, naturais 

da terra ou simplesmente s�ditos coloniais, s�o muitas as express�es 

designativas para os segmentos de homens que gradativamente ir�o - se n�o 

contrapor – se diferenciar ideologicamente (mas n�o ser inconfidente) aos 

preceitos dos homens nascidos no reino e ungidos pelo Estado mon�rquico 

portugu�s. Designa��es que em si j� revelam, ou antecipam, essas ideologias 

diferenciadas, como a que cr� em uma nobreza da terra. 

Talvez, a mais abrangente e definidora e coeva � a utilizada por um ouvidor 

da capitania da Bahia, Luis dos Santos Vilhena, que se refere a ‘homens que 

vivem em col�nia’, porque ela tanto aglutina as elites locais e naturais da terra, 

como as elites coloniais provenientes da metr�pole portuguesa ou mesmo de 

outros Estados europeus, fato n�o incomum no �mbito da �poca colonial 

brasileira.

Os conflitos ou acomoda��es das fra��es ou fac��es das elites coloniais 

brasileiras de modo algum podem obscurecer a no��o de que ela vai se perpetuar 

166 Conferir Conde Assumar APUD Laura de Mello e Souza, Os desclassificados do ouro: a 
pobreza mineira no s�culo dezoito. Rio de Janeiro: Graal, 1982, p. 106.  
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no poder aos moldes de uma aristocracia, que adentrar� e participar� 

decisivamente dos processos da emancipa��o pol�tica da col�nia. Elites locais, 

claro, que quanto mais distantes dos portos e seus termos, das faixas litor�neas 

da col�nia se tornam mais brutas, menos cultas e aptas e propensas a n�o se 

deixarem ornar somente de t�tulos e condecora��es, pois nos sert�es brasileiros a 

realidade distancia-se ainda mais da civiliza��o europ�ia. Ali � mais peia e 

chibata.

2. 3 – Do litoral ao sert�o: A constitui��o das elites locais na hinterland bras�lica

As incurs�es explorat�rias rumo ao interior da col�nia brasileira datam de 

longa data em um processo de povoamento, que posteriormente traduziu-se na 

busca do apresamento ind�gena ou na procura intransigente, beirando as raias da 

obsess�o, pelos metais e tamb�m pedras preciosas, atividades que 

gradativamente foram rasgando as entranhas da terra, deixando como rastro 

caminhos serpenteados em sua geometria. 

Todavia, antes de discutirmos as vicissitudes relativas ao processo de 

interioriza��o da col�nia brasileira e o gradual e cont�nuo processo de 

adentramento de seu sert�o, � necess�rio que pontuemos algumas quest�es 

conceituais que evocam a rela��o entre as faixas da costa brasileira e o seu 

interior, portanto em uma rela��o entre o litoral e o sert�o brasileiro.
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Tais reflexões nos remetem, invariavelmente, a uma discussão conquanto a 

relação entre os centros e as periferias existentes não somente no âmbito da 

colônia brasileira, bem como no âmbito de todo o império colonial português, na 

medida em que interligados, a partir da metrópole européia, a todos os seus 

continentes integrantes; África, Ásia e América, em relações mercantis 

triangulares, que, enfim, bem ilustram as engrenagens do sistema mercantilista de 

então.

O eixo ou ponto central ou convergente das estruturas econômicas do 

império colonial português sofrerá uma drástica transformação com a chegada da 

família real portuguesa ao Brasil em inícios do século XIX, até ali, entretanto, a 

correlação entre os centros e as periferias do império português iam se 

modificando, na medida em que o peso econômico de um ou mais de seus 

domínios ultramarinos iam se enfraquecendo ou, ao contrário, se fortalecendo. 

Neste aspecto, como a colônia brasileira passou, em determinado momento, a ser 

a ponta de lança das expectativas mercantilistas da metrópole, aqui, também, por 

suas injunções econômicas de ordem interna, ocorriam significativas 

transformações nas relações entre os seus principais centros e periferias.

Muito embora se possa verificar a existência de variados enfoques e 

abordagens conceituais na relação entre centros e periferias econômicas, 

sobretudo, é notadamente possível demarcar essa relação econômica em sua 

infra-estrutura material, mas que traz e arrasta consigo outros aspectos das 

superestruturas ideológicas, conforme, mediante e a partir de um ponto 

privilegiado, assim, determinando-se um centro, as suas periferias se delimitam, 

abrangendo-se em aspectos espaciais e temporais, e possibilitando a leitura de, 
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às vezes, um complexo sistema de inter-relações sócio-econômicas e culturais. 

Pois as periferias se formatam a partir de um determinante econômico e podem 

assumir, posteriormente, uma diferenciação cultural com todos os 

desdobramentos a que isso acarreta.    

Assim observamos algumas vicissitudes nas quais a relação entre os 

centros e as periferias vigentes durante o colonial brasileiro vivenciou, e que de 

uma forma até muito pouco relativizada, vai a encontro de algumas reflexões mais 

amplas apontadas por Russell-Wood; 

Primeiro, tomando Portugal como centro e o Brasil como periferia, serão 
discutidas as políticas e atitudes metropolitanas em relação à colônia, 
bem como a dinâmica deste relacionamento entre 1500 e 1822. O termo 
"metropolitano" abarca o rei, os ministros, os conselhos de Estado, e os 
interesses de Lisboa que - em termos políticos, demográficos, sociais, 
comerciais, e enquanto um grande núcleo urbano - eram preeminentes 
no período considerado. 167

A partir de sua descoberta o Brasil se tornou periférico aos interesses da 

metrópole portuguesa por praticamente toda a centúria quinhentista, inclusive, 

mesmo substituindo o sistema das capitanias hereditárias pelo do Governo Geral, 

passando ainda pelas peculiaridades advindas quando do surgimento da União 

Ibérica, peculiaridades, aliás, nos quais as repercussões, implicações jurídicas e 

administrativas advindas da união dos reinos, em suas conseqüências para a 

colônia brasileira, ainda se constata um tema pouco explorado pela historiografia 

brasileira.

No decorrer do século dezessete a relação centro-periferia entre a 

metrópole portuguesa e sua colônia americana passou gradualmente por um 

processo de mutação, ainda que o Brasil se configurasse como uma área 

167 Russel-Wood, Centros e periferias..., p. 189. 
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perif�rica aos interesses metropolitanos, a col�nia passa a ser considerada "a j�ia 

mais cara da coroa portuguesa", condi��o que na cent�ria anterior era dada �s 

col�nias orientais portuguesas, nos seiscentos a depend�ncia econ�mica da 

metr�pole portuguesa (e porque n�o de todo o imp�rio colonial portugu�s) para 

com a col�nia brasileira passa a ser uma condi��o de certa maneira 

inquestion�vel e historicamente irrevers�vel. 

Nos setecentos o processo de transforma��o na rela��o centro-periferia, 

entre Portugal e Brasil, atinge os seus n�veis mais elevados, expressivos e 

extremos, ainda e a despeito de que as contradi��es e os antagonismos da 

administra��o colonial portuguesa no Brasil j� dessem mostra de seu 

esgotamento e sua inevit�vel ruptura, isso se levarmos em conta o alto grau de 

autonomia econ�mica alcan�ado por partes das elites locais e naturais da terra e 

mesmo da pr�pria autonomia que aqui alcan�aram v�rios dos representantes 

r�gios. 

Assim sendo, reflexo da import�ncia econ�mica da col�nia brasileira para o 

poderio do imp�rio colonial portugu�s, aqui, o status jur�dico foi al�ado � condi��o 

de vice- reino.168 Posteriormente, a chegada da fam�lia real adia ou empurra pra 

frente as contradi��es econ�micas entre os colonos e os rein�is. As injun��es 

europ�ias; a pol�tica napole�nica, etc., momentaneamente, arrefece no Brasil as 

contradi��es entre as suas elites coloniais. 

168 “Enquanto apenas no s�culo XVIII tornara-se lugar comum a outorga do t�tulo de vice-rei ao 
mais importante representante da Coroa no Brasil, o mesmo j� vinha sendo praticado na �ndia 
desde o s�culo XVI. Al�m disso, os vices-reis da �ndia exerciam uma maior autoridade do que 
aquela conferida aos governadores-gerais e vice-reis no Brasil, cuja autoridade na pr�tica estava 
restrita aos limites da capitania-geral na qual residiam. Conferir: Russell-Wood, Centros e 
periferias..., p. 190. 
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Por outro lado, no Brasil, a pr�pria constitui��o e o desenvolvimento de 

suas elites locais passaram a refletir, em certos aspectos, algumas caracter�sticas 

que levavam em considera��o, para efeito de cristaliza��o de seus status sociais, 

n�o somente as atividades econ�micas nas quais estavam inseridas e os 

desdobramentos s�cio-pol�ticos que isso acarretava, mas tamb�m ir�o exigir, e 

cristalizar, um formato e um padr�o b�sico no que diz respeito ao seu perfil �tnico-

racial, aspectos que em um todo ir�o marginalizar n�o somente o negro e o �ndio, 

mas tamb�m ir� colocar em tona os limites sociais da mesti�agem tipicamente 

brasileira.  Assim, pontuando uma esp�cie de hierarquiza��o �tnica e racial; 

Do ponto de vista do centro, existia uma grada��o da popula��o do Brasil 
e sua crescente aloca��o em c�rculos cada vez mais perif�ricos, na 
medida em que se desviava dos ideais metropolitanos. Isto era baseado 
em uma combina��o de nascimento e ra�a, aprofundando-se caso a 
pessoa possu�sse algum ancestral de origem escrava: pessoas nascidas 
em Portugal eram vistas no Brasil, embora de descend�ncia portuguesa 
por parte de pai e m�e eram de alguma forma isentadas [...] No caso da 
mistura de sangue, aquelas de ancestrais amer�ndio-portugu�s - e, 
portanto, livres do estigma da escravid�o – eram preferidas em rela��o 
�quelas com ancestrais de origem portuguesa-africana ou africana-
amer�dia. Amer�ndios eram preferidos em rela��o aos africanos. Crist�os-
novos eram perseguidos em termos religiosos, mas n�o t�o 
marginalizados como eram as pessoas com misturas de ra�as. Ciganos 
eram exclu�dos da sociedade. 169

Outro aspecto que parece ainda pouco explorado pela historiografia � 

aquele no qual se impunham restri��es na pr�tica para a ascens�o das elites 

locais a cargos p�blicos dentro dos escal�es superiores do Estado mon�rquico 

portugu�s e tamb�m dentro do alto clero da igreja cat�lica. Parece, de fato, que a 

inexist�ncia de la�os de parentesco ou v�nculos de liga��es clientelistas com os 

169 Russell-Wood, Centros e periferias..., p. 195-196.  Tamb�m neste sentido, Laima Mesgravis 
aponta uma hierarquia pautada em padr�es �tnico-raciais e profissionais no �mbito do per�odo 
colonial brasileiro; “Essa estrutura legalmente hierarquizada da sociedade sofreu poucas 
altera��es at� a independ�ncia e, mesmo ap�s a institui��o formal de uma constitui��o liberal, os 
costumes, os valores, a mentalidade enfim, continuaram a restringir a ascens�o de comerciantes, 
negros e mulatos.” Os aspectos estamentais..., p. 803. 
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poderosos da corte portuguesa dificultava a investidura em cargos régios de maior 

poder e prestígio. 170

Em uma relação diametralmente oposta, no âmbito do período colonial 

brasileiro os mecanismos de ascensão profissional, e conseqüentemente 

ascensão política, característica dos padrões hierárquicos do Antigo Regime 

português, eram mais comuns para os magistrados e membros do poder judiciário 

em um todo e que de certa forma apontam até certas originalidades conforme um 

estudo clássico de Stuart Schwartz. 

Desde a reinstalação do Tribunal da Relação na Bahia em 1.652 até a 

criação, em 1.751, do segundo Tribunal Superior Brasileiro houve uma rápida 

adaptação burocrática da magistratura nos trópicos.  Ao que tudo indica as 

relações pessoais e de parentesco passaram a agir como forma decisiva no 

processo de ascensão social dos magistrados em atuação na colônia. Situações 

que colocam no horizonte histórico o nascimento do apadrinhamento e as 

interpenetrações cada vez mais aprofundadas das redes de interesses 

clientelistas no Brasil. 171

De toda forma, com raras exceções, a maioria dos magistrados em 

desempenho no período colonial brasileiro até quase o fim do século XVIII eram 

nascidos em Portugal, o que não os impedia de adentrarem aos círculos mais 

íntimos das elites locais através de relações pessoais, sendo o casamento com as 

filhas dos senhores de engenho, e posteriormente com as descendentes dos 

170 Russell-Wood, Centros e periferias..., p. 204. Uma expressiva exceção pode ser a de Salvador 
Correia de Sá e Benevides, que foi um dos importantes membros do Conselho Ultramarino. Laura 
de Mello e Souza, O sol e a sombra, p. 88-92.

171 Stuart Schwartz, Burocracia e sociedade..., pp. 251-252.
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comerciantes mais pr�speros, os meios mais comuns para isso. � necess�rio, 

contudo, melhor pontuar esses mecanismos em centros tradicionais das faixas 

litor�neas da costa brasileira, assim como Olinda e Rio de Janeiro, por exemplo, 

na medida em que os estudos mais conhecidos apontam essa tend�ncia para a 

cidade de Salvador.  

Como no �mbito do per�odo colonial, as cidades e vilas situadas no interior 

da col�nia, portanto em seus sert�es, n�o contavam com a presen�a desses 

tribunais, esses mecanismos de interpenetra��es pessoais n�o deixaram 

quaisquer marcas na pr�tica e mentalidade de suas elites locais, ainda que, dentre 

os aventureiros paulistas, os desbravadores das Minas e de parte dos sert�es 

brasileiros fosse comum a pr�tica da endogamia. 172

De toda forma, voltando aos mecanismos de adapta��o da magistratura 

aos meios e c�rculos de poder das elites locais baianas, uma outra maneira 

comum de se fazer adentrar no espa�o social das elites soteropolitanas era a 

partir da pr�tica religiosa. Ainda que os membros pertencentes a magistratura 

fossem impedidos de se inscreverem nos c�rculos das ordens terceiras das elites 

locais, eles acabavam por inserirem-se como membros diretores das 

Miseric�rdias, que na verdade, era um verdadeiro clube social dos homens 

poderosos da cidade de Salvador. 173

Muito se tem escrito sobre o papel dos hospitais da Miseric�rdia tanto no 

reino como na col�nia, sua import�ncia n�o somente para o acolhimento dos 

172 Segundo o vocabul�rio e etimologia de �poca, a express�o sert�o significava; “Regi�o, 
apartada do mar, e por todas as partes, metida entre terras”. Raphael Bluteau, Vocabul�rio 
Portuguez e Latino. Coimbra, 1712/1728.  

173 Stuart Schwartz, Burocracia e sociedade..., p. 253. 
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necessitados, expostos e velhos, como tamb�m para a assist�ncia de variados 

segmentos social nos momentos das doen�as e enfermidades. Bem como, se tem 

entendido que as Miseric�rdias se apresentavam como institui��es de n�tido 

poderio econ�mico, que poderia abrir caminhos para o crescimento material de 

seus membros.

Como muitas institui��es religiosas do Brasil colonial, a Miseric�rdia 
oferecia facilidades de cr�dito, emprestando dinheiro a 6 � % juros 
normais de �poca, para empreendimentos seguros como a constru��o de 
casas e compra de terras. O fato de ser membro da Miseric�rdia e de ter 
um papel ativo no seu conselho provavelmente oferecia certas vantagens 
econ�micas para um magistrado, fosse atrav�s do seu acesso a dinheiro, 
fosse atrav�s do poder que poderia usar no interesse de amigos ou 
correligion�rios. 174

A inser��o dos magistrados em desempenho, na Bahia, nas Miseric�rdias 

daquela capitania e as suas inser��es nos cargos da provedoria daquelas 

institui��es por determinado per�odo pode indicar um momento de transi��o entre 

o dom�nio da antiga aristocracia dos senhores de engenho e a entrada em cena, 

com mais vigor e nitidez s�cio-pol�tica e econ�mica dos indiv�duos oriundos do 

setor mercantil. 175

Essas engrenagens e mecanismos de simbiose social s�o marcadamente 

expressos em uma �rea especifica da col�nia brasileira, na Bahia, sede n�o 

174 Stuart Schwartz, Burocracia e sociedade..., p. 255.

175 Russell-Wood, Fidalgos e Filantropos. Bras�lia: UNB, s/d. Muito embora: “O exame cuidadoso 
dos desembargadores que ocuparam esse cargo (de provedor), entretanto, indica que se os 
fazendeiros estavam se retirando, eles sabiam muito bem como lutar na retaguarda. Os oito 
desembargadores que foram provedores entre 1609 e 1716 eram, sem exce��o, nascidos no 
Brasil ou casados com brasileiras. Em geral, as esposas desses magistrados eram filhas de 
fazendeiros, e alguns dos pr�prios ju�zes tinham fazendas sendo, portanto, como Crist�v�o de 
Burgos e Dion�sio de Azevedo e Arevalos, senhores de engenho. �, portanto, dif�cil encarar como 
retraimento dos fazendeiros se o cargo era ocupado por homens como as acima descritos. Ao 
contr�rio, fica claro que, apesar da posi��o e do prestigio de um desembargador, s� aqueles que 
estivessem intimamente ligados � col�nia teriam acesso aos altos cargos da Miseric�rdia. Mais 
ainda, essa situa��o evidencia formas de integra��o da elite dos magistrados e da oligarquia do 
a��car que contestam a sua classifica��o como grupos distintos e concorrentes.” Stuart Schwartz, 
Burocracia e sociedade..., p. 255.
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somente do Governo Geral como, até 1.751, sede do único tribunal judiciário 

brasileiro de segunda instância. Portanto, e com provável certeza, essas misturas 

de interesses comuns em distintos setores das elites coloniais não se efetivaram 

em Pernambuco e Rio de Janeiro, por exemplo.

A questão que se coloca, e não sem pontuar sua complexidade, é a de que 

entre a segunda metade dos seiscentos e a segunda metade dos setecentos, 

muito embora o papel do Brasil no âmbito do império colonial português tenha 

passado por um processo de mutação econômica levando o Brasil a ser o centro 

ou palco privilegiado de seus interesses, o que levou a um rearranjo na relação 

centro-periferia no império português, é inegável que aqui, internamente, também 

seja possível observar certos rearranjos ou transformações na relação entre as 

suas formações sócio-econômicas já consolidas.

Os núcleos urbanos e as vilas fixadas nas faixas litorâneas da costa 

brasileira, principalmente, Olinda (e depois também Recife), Salvador e Rio de 

Janeiro, irão, num espaço de tempo até curto, se levados em consideração os 

parcos e precários meios de comunicação de época, oscilar e disputar entre si a 

hegemonia como centro principal da colônia brasileira e conseqüentemente

estabelecer as suas periferias. 

Na faixa litorânea continua onde se localizam essas localidades, ao longo 

do período destacado, eram em cada uma de suas respectivas regiões e 

capitanias o seu centro sócio-político, econômico e cultural principal, cada qual 

estabelecendo também as suas respectivas periferias regionais. Atrelados ao 

desenvolvimento de setores econômicos e produtivos específicos e todos com 

seus portos abertos e ligados a metrópole. Portanto, e pelo dimensionamento 
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continental da colônia brasileira, pela posição geográfica de cada um daqueles 

núcleos coloniais, pelas especificidades de cada uma de suas atividades 

econômicas, etc., é possível falar em centros e periferias coloniais brasileiras, 

centros entre si, lutando para ser o centro hegemônico, talvez não de uma forma 

aberta, deliberada ou consciente.

As elites locais estabelecidas nas faixas litorâneas da costa brasileira vão 

assumindo suas características gerais, enquanto homens bons, e especificas, 

enquanto núcleos regionais, mediante uma série de injunções históricas pelas 

quais passaram o processo de colonização e povoamento do Brasil, decorrentes 

de vicissitudes conjunturais pelas quais passaram o império colonial português. 

Creio que até então, no âmbito do período colonial brasileiro, o significado 

de centro estendia-se a todos os núcleos urbanos situados nesse perímetro 

litorâneo por diversas razões e algumas já apontadas. Acrescente-se que os 

governadores das capitanias reais tinham força política igual ou parecida com a do 

governador geral, esse que, dividia ainda o palco das atenções internas com o 

Tribunal da Relação incrustado em Salvador. 

Para a Coroa portuguesa o importante era que os esforços econômicos da 

colônia satisfizessem as expectativas mercantilistas do reino. Neste aspecto, creio 

que a opção e estratégia da Coroa portuguesa em se fazer ouvir o maior número 

possível de súditos coloniais e de aceitar níveis bem altos de autonomias dos 

governadores frente ao vice-rei era um procedimento político extremamente 

racional. Pois nada mais coerente do que fragmentar para bem melhor poder 

dominar.

A questão que se aponta é como, economicamente, os centros coloniais da 



156

faixa litorânea da costa brasileira se relacionavam com as suas respectivas 

periferias, e essas com os demais centros coloniais e com as periferias em 

processo de abertura nos sertões brasileiros. Bem como as demais áreas 

periféricas do império português, principalmente as da África, em Angola e 

Moçambique, sobretudo, que antecipam a importância do Atlântico sul como palco 

privilegiado das engrenagens econômicas do império colonial português, isso a 

partir o ocaso seiscentista, se relacionavam com a colônia brasileira. 

A descoberta do ouro de aluvião nas entradas dos sertões do centro sul da 

colônia brasileira e o monopólio do tráfico negreiro português com base nos portos 

de Luanda, Benguela e Cabinda proporcionou a cidade de São Sebastião do Rio 

de Janeiro tomar um lugar de destaque dentro das relações econômicas e 

mercantis não só no Brasil, mas em todo o âmbito do império colonial português, 

que assim se tornou, verdadeiramente, o centro econômico por excelência na 

colônia brasileira, eclipsando em definitivo Pernambuco e Bahia;

Se o século XVII representou o apogeu do prestígio e da influência 
política dos senhores de engenho enquanto classe, em finais desta 
centúria e ao longo da seguinte assistiu-se à emergência no Brasil das 
comunidades mercantis, que vigorosamente passaram a implementar a 
defesa de seus próprios interesses e a desafiar a supremacia, até então 
incontestável, dos comerciantes metropolitanos. Salvador e Recife ainda 
mantinham sua preeminência, mas o Rio foi se estabelecendo como um 
importante empório comercial no trato com as capitanias do norte, assim 
como com o Rio da prata e Angola. 176

De forma emblemática, a transferência da capital de Salvador para o Rio de 

Janeiro em 1.763 coroa todo esse corolário econômico. Passa a haver, então, um 

centro na colônia brasileira, a cidade do Rio de Janeiro, e os outros núcleos 

urbanos já estabelecidos nas faixas litorâneas, Olinda, Recife e Salvador, 

176 Russell-Wood, Centros e periferias..., p. 210.



157

sobretudo, ainda como caranguejos agarrados � praia, tornam-se, se n�o �reas 

perif�ricas de fato, porque ainda continuavam com grande import�ncia econ�mica

e social, estrat�gica para a col�nia brasileira, at� mesmo porque dada a dimens�o 

continental do Brasil e as mesmas dificuldades de comunica��o que se arrastar�o 

por um longo tempo ainda, n�o ocorreu um esvaziamento dr�stico desses centros 

coloniais.

Em um desenho esquem�tico t�nhamos a rela��o Metr�pole-Col�nia, l� o 

centro, aqui a periferia. No �mbito end�geno, Rio de Janeiro tornou-se o centro e 

os demais n�cleos litor�neos as suas periferias, ainda que esses mesmos n�cleos 

urbanos se constitu�ssem em centros menores em rela��o � gravita��o das �reas 

pr�ximas a si ou em seu entorno, e que pertenciam juridicamente �s suas 

respectivas capitanias reais. Complexidades geopol�ticas, geogr�ficas e 

econ�micas que somadas � diversidade social dos v�rios segmentos coloniais e � 

diversidade sociol�gica do conjunto das elites coloniais a primeira vista 

desanimam as reflex�es do historiador.

No meu tratamento das ‘periferias’, irei recorrer a tr�s termos utilizados 
pelos ge�grafos: ‘Umland’, ‘Hinterland’ e ‘Vorland’. Por ‘Umland’, quero 
designar uma regi�o imediatamente cont�gua a um n�cleo. Para o Brasil 
colonial litor�neo, as ‘Umland’ eram caracterizadas pelo clima moderado, 
solos de diferentes composi��es, apropriados para uma variedade de 
cultivos, alturas pluviom�tricas adequadas e previs�veis, acesso � m�o-
de-obra, e - mais importante – proximidade com os mercados e com um 
porto de exporta��o. Elas tinham liga��es culturais, pol�ticas, econ�micas 
e sociais com o n�cleo/centro. ‘Hinterland’ implica em uma dist�ncia 
maior, mas em uma continuidade territorial entre o ponto nuclear de 
referencia e a ‘hinterland’, assim como em um relacionamento – cobrindo 
o espectro de fr�gil a forte – a ser definido entre os dois. Em minha 
proposta, isto n�o inclu� a ‘Umland’, na mesma medida em que estes dois 
espa�os n�o dividem fronteiras comuns. ‘Vorland‘ refere-se a localidades 
que n�o dividem fronteiras comuns. ‘Vorland’ refere-se a localidades que 
n�o t�m continuidade territorial com o n�cleo, mas em rela��o �s quais o 
n�cleo tem uma intensa conex�o, constituindo um relacionamento 
significante. Os portos aparecem dentro dessa categoria. No Brasil 
colonial dois exemplos de relacionamento t�o pr�ximo podem ser 
observados entre Bahia e o Golfo de Benin, ou entre o Rio de Janeiro e 



158

Angola ou mesmo Mo�ambique. Aquilo que constitui uma ‘umland’, uma 
‘hinterland’ e uma ‘vorland’. Ulamd’ � algo subjetivo, dependendo da 
perspectiva ou das percep��es de um individuo ou grupo 177

Um outro aspecto que tamb�m pode ser analisado no tocante a rela��o 

metr�pole/col�nia (centro-periferia) � aquele no qual se disp�e sobre 

determinadas estruturas ou institui��es ausentes na col�nia, notadamente as que 

colocam freio no desenvolvimento da vida intelectual das elites locais, situa��o 

que n�o ser� sentida, por exemplo, nas �reas de coloniza��o hisp�nica na 

Am�rica;

A posi��o de col�nia do Brasil trazia algumas limita��es para a vida 
intelectual. As condi��es de fronteira, a falta de imprensa e o fracasso no 
estabelecimento de uma universidade na col�nia, tudo isso se combinou 
para reprimir as buscas intelectuais ou para dirigi-las para a metr�pole. O 
sistema portugu�s de administra��o colonial, que tornava cada �rea 
dependente de Lisboa e centralizava  a administra��o nas m�os da Cora 
deixando poder m�nimo para as institui��es intermedi�rias, tinha seus 
paralelos na �rea intelectual e cultural. Os autores no Brasil tinham que 
obter licen�a de publica��o, acontecendo o mesmo para os editores da 
metr�pole. Estudantes que quisessem freq�entar a universidade 
enfrentavam a longa viagem para Portugal. 178

Na col�nia brasileira, em seu processo de interioriza��o, ultrapassando as 

invis�veis linhas divis�rias do Tratado de Tordesilhas, rumo �s terras que deveriam 

pertencer aos espanh�is, configurava-se um distanciamento f�sico (e cultural) 179

de suas faixas litor�neas, parodiando Raymundo Faoro, como se alguns daqueles 

177 Russell-Wood, Centros e periferias..., p. 220.

178 Stuart Schwartz, Burocracia e sociedade..., p. 256.

179 Semanticamente, a palavra sert�o pode tamb�m ter o significado de “lugar inculto, geralmente 
afastado de povoa��es ou terrenos cultivados”. Francisco Fernandes Francisco; Pedro Celso Luft; 
E. Marques Guimar�es, Dicion�rio Brasileiro Globo. 51� Ed. S�o Paulo: Editora Globo, 1999. � 
poss�vel, que em determinado momento, quando no processo de povoamento e interioriza��o da 
col�nia brasileira, a no��o de sert�o tamb�m tenha al�ado o significado (na mentalidade de �poca) 
de n�o somente um lugar n�o cultivado – inculto, mas um lugar j� com n�tidas diferen�as culturais 
em rela��o �s regi�es das faixas litor�neas da col�nia, onde seus homens eram mais r�sticos, 
portanto menos cultos. 
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caranguejos tivessem se libertado do marasmo escaldante da praia. 180

Pode-se concluir, at� mesmo por s�ntese hist�rica que, durante a �poca 

colonial brasileira, a pecu�ria se efetivou como uma atividade econ�mica 

secund�ria e acess�ria, tanto em rela��o � agricultura de exporta��o da cana-de-

a��car quanto � economia da minera��o do ouro e das pedras preciosas. Mas se 

deve a ela a ocupa��o e o povoamento de uma extensa �rea geogr�fica, que se 

estende das caatingas do nordeste �s campinas da regi�o sul, passando pelo 

centro oeste, em um processo de povoamento anterior mesmo ao advento da 

economia da minera��o. 

A expans�o devida � cria��o sempre se deu por contig�idade a partir de 
um centro de irradia��o; as �reas pastoris do Brasil colonial apresentam, 
portanto, um povoamento cont�nuo, se bem que ralo, n�o havendo 
desertos de homens como acontece nas �reas de minera��o, onde existe 
entre os diversos n�cleos de povoamento uma solu��o de continuidade. 
Foi a cria��o de gado que nos deu “a segunda dimens�o da terra
brasileira”, no dizer de Nelson Werneck Sodr�, muito antes de se 
iniciarem os estabelecimentos nas regi�es de minera��o. Devido �s 
dificuldades de transporte no Brasil colonial a pecu�ria constituiu, al�m 
da minera��o, � �bvio, a �nica atividade rendosa para os sert�es, pois o 
gado a si pr�prio se transposta.181

As �reas onde se desenvolveu a pecu�ria no per�odo colonial brasileiro, as 

da caatinga da regi�o nordeste e das campinas da regi�o sul, muito embora com 

paisagens e humores clim�ticos altamente distintos uns dos outros apresentam 

um fator em comum.  Nos sert�es nordestinos a pecu�ria, tradicionalmente, foi

desenvolvida voltada para as necessidades de abastecimento de carne para o 

consumo humano e de gado para o transporte de cargas nos engenhos da cana-

180 A bem da verdade hist�rica, essa alegoria dos homens se manterem presos � costa brasileira, 
como caranguejos agarrados � praia, se deve a um cronista coevo, Frei Vicente do Salvador, que 
escreveu sobre a Hist�ria do Brasil em 1627.

181 Teresa Schorer Petrone, As �reas de cria��o de gado In S�rgio Buarque de Holanda (dir.), 
Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira. A �poca colonial. 2� volume. S�o Paulo: DIFEL, 1960, 
Tomo I, p. 218. 
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de-a��car. As �reas das campinas da regi�o sul, tendo como base a vila de 

Curitiba com destino aos extremos meridionais, se povoaram mediante o 

oferecimento de carne para o consumo daquelas popula��es, bem dispersas � 

bem verdade, habitantes de toda a faixa costeira da regi�o sul.

Um fato novo veio anunciar uma mudan�a de rumo no desenvolvimento em 

ambas �s �reas de economia da pecu�ria na �poca colonial brasileira. Com efeito, 

o advento da minera��o do ouro e das pedras preciosas nos sert�es das Gerais 

redirecionou as expectativas s�cio-econ�micas daquelas �reas assinaladas para o 

novo palco das aten��es econ�micas da col�nia brasileira. 

Assim, tanto o sul como o nordeste pecu�rios se tornaram faixas continuas 

ou hinterlands �s zonas de economia mineradora. O que, em contrapartida, 

refor�a o privil�gio que o Rio de Janeiro ter� como centro colonial em rela��o as 

cidades de Recife e a Salvador. 182

Cabe apenas ressaltar, que o advento da pecu�ria no Brasil deu origem a 

um sistema interessante, no que diz respeito �s suas peculiaridades s�cio-

econ�micas. � not�vel, que diversas �reas coloniais se destacaram no 

abastecimento e fornecimento da carne e animais para as necessidades de 

transporte e carga principalmente quando do advento da minera��o aur�fera, ainda 

182 Tamb�m, em rela��o � pecu�ria, outros fatores ajudaram a colocar o centro sul na assun��o da 
vanguarda brasileira e, por conseguinte colocar o Rio de Janeiro como centro privilegiado da 
col�nia brasileira e, que, tamb�m, definiu o estabelecimento de novas periferias coloniais. “Al�m 
dessas duas grandes �reas pastoris, tivemos no Brasil colonial mais alguns n�cleos menores de 
cria��o, entre os quais destacamos a Ilha de Maraj�, que abastecia principalmente Bel�m do Par�, 
o sul de Minas Gerais, onde surgiu a cria��o em fun��o da minera��o, os Campos dos Goitacases, 
que tinham como centro consumidor o Rio de Janeiro. Finalmente, n�o se deve esquecer que os 
n�cleos mineradores de Goi�s e de Mato Grosso tamb�m deram origem a uma cria��o em menor 
escala. De todas essas �reas, a mais importante foi a do sul de Minas, que, ali�s, apresentava os 
m�todos mais adiantados da col�nia”. Teresa Schorer Petrone, As �reas de cria��o de gado..., p. 
220. 
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em fins da centúria seiscentista. 

Ocorre, que de uma maneira mais ou menos uniforme, a contar com as 

nuances das áreas coloniais onde a criação do gado se estabeleceu, é possível 

destacar o surgimento de um individuo intrínseco às atividades da pecuária, 

pautadas de um amplo caráter de rusticidade, pois criar e conduzir a boiada pelos 

sertões adentro não era uma tarefa fácil, dado a natureza indócil e inóspita, o 

sempre possível ataques de índios, o aparecimento de bandidos, a emboscada de 

salteadores, a tocaia de ladrões de gado, etc. 

O boiadeiro (ou vaqueiro) individuo tipificado daqueles sertões coloniais, se 

distanciava em muito aos moldes dos homens criados na costa, digamos homens 

de bons modos e costumes refinados para a época em relevo. Nos sertões a 

imposição da força mais física do que mental, da destreza no uso do laço e do uso 

das armas brancas para a proteção e defesa contra toda sorte de situações 

constituiu e deu origem a um homem bruto, que em sua cosmologia sertaneja 

também ajudou a cristalizar uma cultura especifica à cultura do litoral, nos sertões 

não se impõe frescuras do regozijo das formações litorâneas, conforme se pode 

depreender da análise de um autor coevo e anônimo.

Sua majestade podia se valer dos homens de São Paulo, fazendo-lhes 
honras e mercês, que as honras e os interesses facilitam os homens a 
todo o perigo, porque são homens capazes para penetrar todos os 
sertões, por onde andam continuamente sem mais sustento que caças do 
mato, bichos, cobras, lagartos, frutas bravas e raízes de vários paus, e 
não lhes é molesto andarem pelos sertões anos e anos, pelo hábito que 
têm feito daquela vida. 183

Impedidos por bando real de ser praticada em áreas onde predominava a

cultura da cana-de-açúcar, a pecuária desenvolveu-se a no mínimo 50 léguas de 

183 José Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial. 7ª ed. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/Edusp, 1988, p. 151. 
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distancia da costa brasileira, articulando um sistema econômico que dispensava 

tanto uma grande concentração humana quanto um baixo poder inicial de 

investimento, a pecuária exigia apenas a aquisição de uma pequena quantidade 

de sal para a manutenção da saúde da boiada.  

Inicialmente a criação de gado desenvolveu-se próximo a periferia da 

cidade de Salvador, expandindo-se, posteriormente, para Sergipe, quando atingiu 

a margem direita do rio São Francisco. A pecuária foi seguindo então o curso 

natural do São Francisco, quando, depois, em um sentido inverso rumou em 

direção aos sertões que adentravam as passagens para as recém descobertas 

Minas;

Os primeiros ocupadores do sertão passaram vida bem apertada; não 
eram os donos das sesmarias, mas escravos ou prepostos. Carne e leite 
havia em abundancia, mas isto apenas. [...] De couro era a porta das 
cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama  para 
os partos; de couro todas as cordas, a borracha para carregar água, o 
mocó ou alforje para levar comida, a maca para guardar roupa, a mochila 
para milhar cavalo, a peia para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, 
as broacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os bangüês para 
cuturme ou para apurar sal; para os açudes, o material de aterro era 
levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com 
seu peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz. 184

Mais do que interessante, pois na verdade tais características cotidianas se 

referem a uma historicidade emblemática para a colônia brasileira, que se refere 

ao seu processo de interiorização, traduzidas na ocupação de seus sertões, 

processo que foi iniciado com a atividade da pecuária. Posteriormente, com o 

advento da economia da mineração do ouro e pedras preciosas, no ocaso dos 

seiscentos e sua cristalização durante a centúria setecentista, os sertões 

brasileiros passam a também dividir esse espaço econômico com a pecuária, que, 

antes da descoberta do ouro de aluvião, se restringia a capitania da Bahia em 

184 Ibid., p. 170-171. 
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direção às regiões e áreas mais setentrionais.

Estende-se o sertão da Bahia até a barra do rio de São Francisco, oitenta 
léguas por costa; e indo para o rio acima, até a barra que chamam de 
Água Grande, fica distante da Bahia da dita barra cento e quinze léguas; 
de Centocê, cento e trinta léguas; de Rodelas por dentro, oitenta léguas; 
das jacobinas, noventa; e do Tucano, cinqüenta. E porque as fazendas e 
os currais do gado se situam aonde há largueza de campo, e água 
sempre manante de rios ou lagoas, por isso os currais da parte da Bahia 
estão postos na borda do rio de São Francisco [...] E, posto que sejam 
muitos os currais da parte da Bahia, chegam a muito maior número os de 
Pernambuco, cujo sertão se estende pela costa desde a cidade de Olinda 
até o rio de São Francisco oitenta léguas. 185

Na verdade, o dimensionamento coevo dos sertões brasileiros, atrelado a 

uma área especifica, e que grosso modo, estende-se da Bahia ao interior do 

Pernambuco, remete-nos ao entrelaçamento de algumas questões básicas; 

primeiro a de que, em finais dos seiscentos, a capitania do Rio de Janeiro, 

mantinha sua população ainda mais fixada em suas faixas litorâneas, sendo que 

rumo ao interior, verificava-se a presença e fixação de uma rala população, e que 

envolve um perímetro de longas dimensões, onde se situam, por exemplo, tanto o 

Campos dos Goitacazes como a São Paulo da Piratininga. 

É possível, portanto, inferir que a noção de sertão na época colonial 

brasileira tem a ver muito menos com áreas distantes da costa, e que, portanto, 

poderíamos chamar de áreas de fronteiras abertas, do que com áreas que ainda 

não se enquadravam a um conjunto determinado e especifico de ocupação 

econômica, como a pecuária ou a mineração, por exemplo. Portanto, significava o 

sertão brasílico uma área física ou um espaço econômico secundário (ou satélite) 

185 André João Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 3ª ed. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/Edusp, 1982, p. 199.  Em uma conversa informal, a Profa. Laima Lembrou de passagem, 
também, que nos séculos XVIII e XIX o couro irá se tornar um item importante nas pautas de 
exportações brasileiras, oscilando entre o quarto e quinto lugar, uma vez que a urbanização 
acelerada da Europa criou uma população citadina que cada vez mais usava sapatos em vez de 
tamancos. Sendo que havia ainda as demandas de couro para a fabricação de móveis, de arreios 
para os animais, de correias para as engrenagens fabris, enfim a procura pelo couro ocupava 
anteriormente o papel da borracha, do plástico e demais materiais sintéticos posteriores. 
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n�o localizado nas faixas litor�neas da costa brasileira e que se abriam, 

gradativamente, a um determinado tipo de explora��o econ�mica e 

conseq�entemente de um gradual povoamento humano. 

As �reas em que inicialmente se fixaram o gado eram sert�es, as �reas em 

que posteriormente se constituiu a economia da minera��o tornaram-se sert�es.

As �reas em que se efetivava o apresamento ind�gena nunca se tornaram um 

sert�o. E esses dimensionamentos somente podem ser visivelmente definidos 

quando se observa do ponto de vista hist�rico a rela��o e as mudan�as entre os 

centros e as periferias coloniais brasileiras.

De toda forma, iam-se configurando de forma n�o continua �s povoa��es 

da costa brasileira novas forma��es sociais impulsionadas por determinantes 

econ�micos, sendo que os grupos e segmentos sociais que se envolver�o 

naquelas atividades ser�o os principais respons�veis pelo nascimento de uma 

nova mentalidade cultural incrustada nos sert�es do Brasil, a principio marcada 

pela rusticidade e contesta��o, mas que posteriormente, digamos, domesticada, 

pelas a��es do Estado absolutista portugu�s, mas tamb�m por press�es de 

setores da elite local, ser�o as respons�veis pelo nascedouro de uma 

culturalidade muito expressiva nos rumos da hist�ria do pa�s. 186

Ao especificarmos as origens s�cio-econ�micas e culturais dos 

descobridores das Minas, e tamb�m de seus mais ilustres povoadores, iremos, 

retrocedendo no tempo e no espa�o, adentrarmos nas formas e meios nos quais 

186 “Estes dois grupos contribu�ram de diferentes formas, em termos de suas especificidades, em 
favor da economia colonial, e desempenharam um importante papel no desbravamento do interior 
do Brasil, apesar de perif�ricos em rela��o ao conjunto da sociedade colonial – tendo mesmo se 
constitu�do para al�m dela.” Russell-Wood, Centros e periferias..., p. 213.
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os paulistas constitu�ram e constru�ram as suas a��es povoadoras em um espa�o 

geogr�fico definido, distanciado do mar e, portanto, de seus modos e formas 

sociol�gicas espec�ficas de ser e agir. Ainda que a dire��o rumo inversa a costa, 

ali�s, rota sempre espinhosa dada �s dificuldades de transpor a muralha que 

separava aqueles dois n�cleos de povoamento, fosse antes mesmo de 

caracterizar uma forma definitiva de explora��o econ�mica e ocupa��o 

demogr�fica (ou um sert�o) ser considerada uma periferia. Mas quando ali se 

descobre o ouro, a sua explora��o provocar� um povoamento vertiginoso, que 

transformar� a fisionomia econ�mica daqueles sert�es.

Lan�ado o grito de descoberta do ouro, desencadeou-se para os sert�es 
das Gerais uma torrente imigrat�ria que tem poucos paralelos na hist�ria 
da humanidade. Caudais humanos procuraram a regi�o das minas, 
partidos de todas as dire��es. O vilarejo de Piratininga despojou-se da 
nata de seu potencial humano. Os elementos mais vigorosos e ativos 
emigraram. Transformou-se numa cidade fantasma, de janelas e portas 
fechadas, ruas desertas. O mesmo aconteceu a Taubat�, Guaratinguet�, 
Itu, Jacare�, Moji das Cruzes, Atibaia, Jundia�, Parna�ba e demais vilas 
vicentinas.  187

“Buscar o remédio para a sua pobreza”, “buscar o seu remédio”, “buscar a 

sua vida”, “o seu modo de lucrar”, segundo uma obra cl�ssica da historiografia 

brasileira eram express�es correntes nos testamentos dos bandeirantes paulistas 

do s�culo XVII. 188 Tais express�es demonstram o car�ter eminentemente 

materialista dos homens que, com base no planalto de Piratininga, outrora 

considerada uma muralha instranspon�vel, lan�aram suas incurs�es para o interior 

da col�nia em busca de �ndios para o cativeiro.  

187 Mafalda P. Zemella, O abastecimento da capitania das Minas Gerais no s�culo XVIII. 2� ed. S�o 
Paulo: Hucitec/Edusp, 1990, p. 45.

188 Myriam Ellis, As bandeiras na expans�o geogr�fica do Brasil In: S�rgio Buarque de Holanda 
(Dir.), Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira. 14� Ed. Tomo I Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, 
V. 1, p. 277. 
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É bem verdade, que a Serra do Mar tornou-se uma muralha natural para um 

contato mais permanente com a Vila de São Vicente, com o porto e, portanto, com  

centro, o mais próximo, da colônia brasileira. São Paulo da Piratininga era uma 

região periférica, retrato do encontro de culturas variadas, onde, inclusive, 

predominava, ao invés do idioma português, a chamada língua geral, misto de 

português e tupi-guarani.  É inegável, que ali, em pleno seiscentos, e em variados 

aspectos, a formatação de suas elites locais se deram distintas às elites fixadas na 

costa brasileira, sendo que o bandeirante oscilou, dentro da tradição oral e da 

historiografia, ora herói ora bandido, discussão que, entretanto, não entra em 

pauta de discussão em minhas reflexões. 

Sem grande recurso material e inadequado para o cultivo da cana-de-

açúcar o povoamento da Piratininga deu-se pautado em uma policultura de 

subsistência baseada no trabalho do escravo indígena, que em fuga contra a 

escravidão iam cada vez mais adentrando rumo ao interior, levando em seus 

rastros os paulistas, que acabaram assim por formatar um negócio, que deu 

origem a um colono diferenciado, ainda que;

Excetuando o período das incursões bandeirantes às missões jesuíticas, 
os resultados do apresamento não foram vultosos. Um engenho de 
açúcar do Nordeste, por exemplo, rendia mais do que uma expedição 
apresadora. Diante dos sacrifícios, do desgaste humano, dos riscos sem-
par corridos pelo bandeirante, era fraco o rendimento econômico de uma 
bandeira. O tráfico de índios, salvo curtos períodos, não constituiu um 
comércio lucrativo. É o que provoca a pobreza da Capitania de São 
Vicente e a sua limitada produção. Contribuiu, entretanto, de alguma 
forma, para manter o modesto padrão de vida do paulista, bem como o 
seu interesse pelo apresamento.189

Cabe ressaltar, também, que no processo de povoamento do planalto da 

Piratininga e no desenvolvimento de toda a cultura bandeirante e paulista em um 

189 Ibid., p. 279.
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todo ganhou terreno, de forma in�dita na col�nia at� ent�o, o mesti�o, fruto das 

rela��es, nem sempre consensuais, entre portugueses e �ndias, chamados de 

mamelucos, e que foram exaltados na literatura como os bra�os respons�veis pelo 

desbravamento do interior e tido, tamb�m, como elementos constituintes dos 

primeiros troncos das fam�lias paulistas;

Da uni�o do branco com a �ndia, surgiu o mameluco ind�mito que trazia, 
como heran�a do pai reinol, aquela �nsia de aventura e de agita��o que 
o levara a desvendar o “mar tenebroso”; e da m�e guarani, o pendor para 
a vida n�made, a sede de penetrar nos sert�es, desvendar os seus 
mist�rios, partilhar de sua vida �spera e bravia. O mameluco paulista 
nasceu talhado para o bandeirismo. A heran�a biol�gica fez com que ele 
compreendesse melhor o determinismo rigoroso do meio f�sico planaltino 
que o impossibilitava de produzir g�neros de clima quente, em 
concorr�ncia com o Nordeste, sendo que os de clima temperado n�o 
interessavam � Metr�pole, que j� os possu�a. 190

Esse vi�s amer�ndio na constitui��o da elite local paulista � um aspecto 

interessante no discernimento das especificidades entre as elites coloniais 

brasileiras, sendo notadamente distintos os perfis �tnico-raciais das elites 

incrustadas no litoral vicentino e na zona perif�rica da Piratininga, j� que ali at� 

certa altura de seu povoamento e coloniza��o existiu certa toler�ncia a inclus�o 

de segmentos sociais pautados na n�o pureza racial, elemento, portanto, contr�rio 

� mentalidade nobili�rquica portuguesa e europ�ia de �poca. Estes aspectos 

somente foram poss�veis, a meu ver, por duas quest�es principais. 

A primeira se remete a uma quest�o de ordem pr�tica, o processo de 

miscigena��o racial no in�cio do povoamento do interior paulista era uma 

tend�ncia quase que natural naquela �poca, na medida em que, at� meados do 

s�culo XVI, havia um n�mero muito diminuto de mulheres brancas na regi�o. 

Posteriormente, com o crescimento e aumento da popula��o branca e com a 

190 Mafalda P. Zemella, O abastecimento da capitania..., p. 34.
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ado��o da pr�tica da endogamia esse processo de mesti�agem foi um tanto 

atenuado, pelo menos nas camadas mais altas da sociedade, sendo que a 

descend�ncia amer�ndia no conjunto de suas elites locais foi minimizada e 

alcan�ando um n�vel ainda maior de toler�ncia, mesmo para a assun��o de 

cargos p�blicos nas c�maras municipais, no decorrer dos s�culos XVII e inicio do 

XVIII, quando se estabelece limites quanto � integra��o de novos elementos nas 

camadas dominantes, assim a permissividade ou a inclus�o de mesti�os, e isto 

incorporou a ascend�ncia amer�ndia, orbitava em torno da defini��o dos pardos de 

quarto grau, quest�o que mais adiante ser� retomada. 191

A segunda quest�o lan�a m�o de uma abordagem conceitual e que, 

portanto, se torna uma hip�tese. A partir do momento em que na forma��o s�cio-

econ�mica desenvolvida no planalto do Piratininga, na “boca do sert�o” conforme 

alude alguns textos hist�ricos, se estabeleceu uma periferia em rela��o a um 

n�cleo ou centro da col�nia (que tanto podia ser S�o Vicente, Rio de Janeiro, ou 

Salvador, dependendo da extens�o ou abrang�ncia econ�mica que se queira 

mensurar), � poss�vel deduzir que no surgimento dessas periferias apare�am 

conseq�entemente novos perfis e paradigmas culturais e mesmo novos perfis 

�tnico-raciais, porque como as periferias estendem-se a partir de centros 

consolidados em algum momento elas ir�o criar seus pr�prios valores, adaptando-

se �s suas condi��es locais, e de toda ordem. Assim, � poss�vel entender no

191 “A tend�ncia ao fechamento do estamento dominante � ascens�o de novos elementos foi 
agravada com a restri��o crescente, desde o s�culo XVI, e consolidada no seguinte, � penetra��o 
dos ‘crist�os novos, dos negros e mulatos”. Laima Mesgravis, Os aspectos estamentais..., p. 802. 
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estabelecimento das periferias o surgimento de novos padr�es ideol�gicos. 192

A coloniza��o e povoamento do Brasil, a partir da cristaliza��o de formas 

de explora��o econ�micas distintas, fundamentadas, sobretudo, no sistema 

agr�rio, e direcionadas para o mercado externo, mas tamb�m na pecu�ria, essa 

sim dentro de uma din�mica de nascimento de um mercado consumidor interno, 

associada, posteriormente, como polos abastecedores � pr�tica extrativista do 

ouro e pedras preciosas, ou seja, da economia da minera��o em um todo, 

atividade econ�mica que tanto ser� direcionada ao mercado europeu quanto 

aquecer�, internamente, a sociedade colonial em todos os seus aspectos e 

significados, mesmo os que levam aos descaminhos e contrabando. 

Em uma abordagem materialista hist�rica e dial�tica, apontar�amos em seu 

n�vel infra-estrutural as atividades econ�micas dos engenhos da cana-de-a��car, 

da cria��o do gado vacum e da economia minerat�ria como os elos e mecanismos 

respons�veis pelo implemento das for�as produtivas na col�nia  e que, enquanto 

germens fundadores de nossa economia marcar�o o futuro do pa�s. Entretanto, o 

estabelecimento dessas engrenagens econ�micas paralelamente deu vez � 

constitui��o, e n�o poderia ser ao contr�rio, do povoamento da col�nia brasileira; 

“[...] era preciso ampliar essas bases, criar um povoamento capaz de abastecer e 

manter as feitorias que se fundassem, e organizar a produ��o dos g�neros que 

192 Como ressaltei, trata-se de uma hip�tese, que, contudo, foge aos objetivos e linhas gerais de 
minhas pesquisas, estudos e reflex�es, contudo, em rela��o ao m�todo hist�rico � prof�cuo 
visualizar essas abordagens emp�ricas; “H� um limite claro separando, por um lado, os objetos de 
pesquisa nas ci�ncias naturais e, por outro, nas ci�ncias sociais e na hist�ria: os �ltimos tratam de 
pessoas, e os primeiro n�o. No entanto, esse limite n�o � muito claro, quando se trata de m�todos 
de pesquisa, pois aqui as “novas” ci�ncias do caos e da complexidade, com suas imagens 
ret�ricas v�vidas e vocabul�rio acess�vel – um vocabul�rio certamente mais acess�vel do que 
encontramos nas ci�ncias sociais – podem nos fornecer, pelo menos metaforicamente, novas 
formas de explicar as peculiaridades do comportamento humano: por mol�culas, como elas s�o, 
com mentes pr�prias”. John Lewis Gaddis, Paisagens da hist�ria..., p. 130.  
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interessavam seu comércio. A idéia de povoar surge daí e só daí”. 193

Contudo, o reflexo das engrenagens econ�micas e produtivas constitu�das 

na �poca colonial brasileira, em suas superestruturas ideol�gicas, originou o 

nascedouro de distintas elites coloniais, de acordo com a caracter�stica e o modus 

operanti das atividades econ�micas que as circundavam e tamb�m em fun��o do 

espa�o geogr�fico onde se fixaram, se no litoral ou nos sert�es, se no centro ou 

na periferia. E parecem-nos em rela��o �s elites perif�ricas, quest�es que mais 

nos interessa, que o espa�o pol�tico e administrativo em n�vel de suas localidades 

– as c�maras municipais – ser�o ainda mais abrangentes, agregadores e 

singulares.

Os estabelecimentos dos n�cleos urbanos na col�nia brasileira seguiam 

uma l�gica econ�mica, ainda que para a sua constitui��o formal dependessem do 

aval do rei, embora possa haver diferen�as conceituais no entendimento de um 

centro e de um n�cleo;

A princ�pio devo declarar o que entendo como “centro”ou “n�cleo”. Para o 
rei e o colono, um centro era associado a um n�cleo urbano. No mundo 
portugu�s isto correspondia � categoria de vila ou cidade. Com a 
exce��o de Salvador, que j� f�ra fundada como uma cidade, vilas eram 
criadas e a elas poderia ser posteriormente outorgado o cobi�ado status
de cidade. A cria��o de tais entidades era uma prerrogativa real. As vilas 
refletiam uma resposta r�gia a uma situa��o resultante de um 
povoamento anterior e espont�neo, promovido por colonos 
individualmente, e cujo crescimento at� determinado ponto, fazia com 
que a Coroa julgasse necess�rio prover a organiza��o de um governo 
municipal. 194

Segundo Russell-Wood, distingui-se uma periferia a partir da exist�ncia de 

um ponto de refer�ncia que � um centro, esses, para se imiscu�rem na condi��o 

de multi-funcionais, ou seja, de n�cleos, associam a si v�rios aspectos da esfera 

193 Caio Prado J�nior, Hist�ria Econ�mica..., p. 14. 

194 Russell-Wood, Centros e periferias..., p. 217. 
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da vida social; tais como os significados e abrangências de centros 

administrativos, eclesiásticos, mercantis, demográficos, estratégicos para a 

defesa, etc. Ainda que eu creia que as periferias, no âmbito de nosso período 

colonial, pudessem se ligar a mais de um centro ou, no sentido inverso, os centros 

pudessem estabelecer periferias em seu entorno, o que é mais consensual. 

O surgimento da economia da mineração no ocaso dos seiscentos 

proporcionou na região das Gerais um significativo processo de mutação não 

somente na relação entre os centros e as periferias coloniais brasileiras, mas 

também na formação de novos perfis de suas elites locais, que podem bem ser

denominadas de elites periféricas, se observarmos que essas novas formações 

sócio-econômicas se desgrudaram das formações já constituídas em suas regiões 

litorâneas. Talvez aí, emblematicamente, o Brasil criou-se.
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Capítulo 3 – Poderes locais, representatividade e estrutura das c�maras 

municipais na comarca de Vila Rica

E tamb�m, Doroteu, contra a pol�cia
franquearam-se as portas, a que subam

aos distintos empregos, as pessoas
que v�m de humildes troncos. Os tendeiros, 

mal se v�em capit�es, s�o j� fidalgos; 
seus n�scios descendentes j� n�o querem 

conservar as tavernas, que lhes deram
os primeiros sapatos e os primeiros
capotes com capuz de grosso pano.

Que imp�rio, Doroteu, que imp�rio pode
um povo sustentar, que s� se forma 

de nobres sem of�cios?

As Cartas Chilenas 

3.1 - A configura��o espacial da capitania das Minas Gerais

A configura��o espacial da capitania independente das Minas Gerais 

efetivou-se ou come�ou a tra�ar os seus contornos definitivos muito antes da sua 

pr�pria cria��o, do ponto de vista formal e jur�dico, em 02 de dezembro de 1.720, 

quando foi desmembrada da capitania de S�o Paulo e Minas do Ouro, sendo o 

seu primeiro governador D. Louren�o de Almeida. 

Desvendando o seu passado, a primeira expedi��o exploradora que se t�m 

not�cia que adentrou os sert�es bras�licos na regi�o em que futuramente seria 

criada a capitania das Minas Gerais foi reputada a um espanhol por nome 

Francisco Bruzza de Spinozza residente na capitania da Bahia, na cidade de S�o 

Salvador.  Essa expedi��o teria se realizado no ano de 1.554, quando o 
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aventureiro castelhano, acompanhado por um s�q�ito de homens, inclusive por 

um padre jesu�ta, por nome Jo�o de Aspilcueta Navarro, teria chegado �s 

margens dos rios Jequitinhonha e Pardo em dire��o a Serra das Almas e que, 

segundo os relatos feitos posteriormente pelo jesu�ta expedicion�rio ao 

governador Mem de S�; “sempre por caminhos pouco descobertos, em partes no 

espa�o de quatro ou cinco l�guas, passamos cinq�enta vezes, contadas por 

�guas e muitas vezes se me n�o socorressem morreria afogado”. 195

N�o logrando �xito em seus intentos originais de se achar metais e pedras 

preciosas a referida expedi��o que pelo relato do inaciano revela a natureza 

in�spita da regi�o serviu, pelo menos, para apontar e tra�ar os primeiros 

caminhos, rotas e entradas para aqueles ermos sert�es bras�licos.

Em 1.561, tem-se not�cia da organiza��o de uma nova expedi��o de 

car�ter explorat�rio, organizada por Vasco Rodrigues Caldas, tamb�m sa�da da 

Bahia, com dire��o aos sert�es da futura capitania das Minas Gerais, que teria 

sido impedida de adentrar aqueles rinc�es por for�a de ataques de ind�genas 

hostis. Algum tempo depois, em 1.568, uma nova expedi��o minerat�ria foi 

organizada em Porto Seguro por Martim Carvalho.  Os resultados, igualmente �s 

expedi��es anteriores, foram de absoluto fracasso na tentativa de se encontrar o 

vil metal.  

Igual sorte tamb�m obteve uma expedi��o organizada em 1.573 por 

Sebasti�o Fernandes Tourinho, com base tamb�m em Porto Seguro, que, todavia 

teria alcan�ado e mapeado os vales dos rios Doce, Guandu e Jequitinhonha. 

195 Augusto de Lima J�nior, A capitania das Minas Gerais. Belo Horizonte/S�o Paulo: 
Itatiaia/Edusp, 1978, p. 18.
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Com base na capitania do Esp�rito Santo, o aventureiro Marcos de Azeredo 

Coutinho teria organizado uma expedi��o, que adentrando a margem direita do rio 

Doce teria descoberto esmeraldas que foram posteriormente encaminhadas para 

an�lises na metr�pole portuguesa, onde teria se constatado a sua pureza, sendo 

que; “As esmeraldas deixaram, por�m, de ser um mito, sendo que as enviadas por 

Marcos de Azeredo, depois, de lapidadas, foram postas na coroa de Nossa 

Senhora da penha, conforme consta de lembretes do Conselho Ultramarino do 

ano de 1712.” 196

Posteriormente, coube a uma bandeira sa�da de S�o Paulo e organizada 

pelo lend�rio bandeirante Fern�o Dias Paes Leme, entre 1.674 e 1.681, o 

detalhamento das passagens e caminhos que melhor se direcionavam a regi�o 

das Minas, fato que apressou e tornou cada vez mais comum a presen�a de 

aventureiros naquelas paragens, sendo que j� havia um consenso, e mesmo uma 

orienta��o anterior por parte das autoridades metropolitanas, de que os melhores 

caminhos para se chegarem � regi�o onde se encontrava o ouro e as gemas 

preciosas em abund�ncia eram os que saiam da parte meridional da col�nia 

brasileira, ou seja, aqueles que tinham por base a vila de S�o Paulo da Piratininga 

e n�o as rotas, caminhos e passagens comumente sa�dos da Bahia e do Esp�rito 

Santo.

[...] Foi essa obsess�o que induziu o governo de Portugal a determinar a 
Dom Francisco de Sousa, ent�o governador-geral do Brasil, que se 
transportasse para o Sul, em busca de melhores caminhos, para que se 
atingisse o ponto j� identificado pelos invasores da Bahia e do Esp�rito 
Santo. [...] Segundo Orvile Derby, interpretando o roteiro deixado pelo 
flamengo William Climmer, que tomou parte nessa expedi��o, seguiu ela 
pelo Vale do Para�ba, atravessou a Mantiqueira e ganhando o planalto do 
Rio Grande, chegou �s cabeceiras do S�o Francisco, na Serra da 

196 Ibid., p. 19-20.
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Canastra, em cuja regi�o supuseram, os aventureiros, encontrar as 
buscadas montanhas. Ocorrida essa entrada em 1601-1602, fica tra�ado 
o tronco do caminho, que seria, logo ap�s, continuamente trilhado pelos 
ca�adores de �ndios, precursores da grande Bandeira de Fern�o Dias, 
que foi a definitiva descobridora das Minas Gerais, e a origem de seu 
povoamento. 197

Esse fato, talvez, j� prenunciava a ambi��o e desejo de os paulistas serem

reconhecidos como os pioneiros e desbravadores das Minas, muito embora, como 

vimos as primeiras expedi��es de car�ter explorat�rio tenham originalmente se 

iniciado na parte setentrional da col�nia e, com certeza, todas elas haviam 

ajudado a firmar in�meros marcos geogr�ficos rumo a regi�o das Minas, bem 

como haviam ceifado as vidas de muitos de seus integrantes.   

De toda a forma, reputa-se ao bandeirante paulista Ant�nio Rodrigues 

Arz�o ser o descobridor do ouro das Gerais em uma expedi��o ocorrida por volta 

do ano de 1.693, sendo que no retorno da expedi��o a localiza��o precisa dos 

ribeiros da chamada Casa da Casca foi passada a um seu concunhado, 

Bartolomeu Bueno de Siqueira, que posteriormente teria definitivamente 

encontrado o ouro em maiores quantidades nas encostas do rio Itaverava.

Dele se afirma, que em 1693, tendo ido a prear �ndios naqueles sert�es, 
e vendo alguns ribeiros com disposi��o de ter ouro’, gra�as a sua 
experi�ncia nas minas ‘que se tinham descoberto em S�o Paulo, Curitiba 
e Paranagu�’ f�z certos exames com pratos de pau ou estanho, 
apurando ao todo tr�s oitavas de ouro. E mais teria alcan�ado se n�o 
f�ra o gentio, que o for�ou a romper o sert�o com seus homens, rumo � 
capitania do Esp�rito Santo, de onde passou para S�o Paulo, achacado e 
enfermo. 198

Ainda h� outra vers�o para a descoberta do ouro das Gerais, na verdade 

n�o muito divergente dessa primeira vers�o aqui descria, que reputa a um 

197 Augusto de Lima J�nior, A capitania das Minas Gerais..., p. 20.

198 S�rgio Buarque de Holanda, Metais e pedras preciosas In: Hist�ria Geral da Civiliza��o 
Brasileira, Tomo I, 2� volume, p. 259.
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bandeirante paulista chamado Duarte Lopes, integrante da famosa expedi��o de 

Fern�o Dias Paes, o m�rito de ter encontrado ouro um profus�o durante essa 

incurs�o explorat�ria. Assim, com as prov�veis not�cias divulgadas por Duarte 

Lopes, teria se organizado uma bandeira, em 1.694, direcionada � regi�o da Casa 

da Casca, nas quais participaram, dentre outros, Manuel de Camargo, Bartolomeu 

Bueno da Siqueira, Miguel d’Almeida e Jo�o Lopes de Camargo, que acabaram 

por encontrar consider�veis veios aur�feros nas cercanias do rio Itaverava. Assim 

sendo; “Êsse informe não é inconciliável, segundo se pode ver, com o anterior, 

uma vez que Bartolomeu Bueno, um dos cabos da entrada, bem poderia ter 

recebido a novidade do ouro por duas vias diferentes, isto é, do Arzão e de Duarte 

Lopes. A primeira versão encontra-se pormenorizadamente exposta num 

manuscrito do códice Costa Matoso [...]. 199

Entretanto, nessa linha de racioc�nio hist�rico, sou de opini�o de que a 

primeira vers�o, que reputa ao bandeirante Ant�nio Rodrigues Arz�o o 

descobridor dos primeiros ribeiros de ouro das gerais, ser mais fidedigna uma vez 

que entre o retorno de Duarte Lopes, em 1.681, e a sa�da da expedi��o para a 

Casa da Casca, em 1.694, ter se passado 13 anos e dificilmente, pela febre 

delirante que o ouro provocava nos aventureiros paulistas, essa bandeira 

demoraria tanto tempo para ser organizada, sendo que aquelas expedi��es 

explorat�rias eram necess�rias para a pr�pria sobreviv�ncia dos paulistas, 

embora aqui n�o se atribua a essas incurs�es, do ponto de vista hist�rico, nenhum 

valor de grandiosidade conquistadora, povoadora ou �pica. 

199 Ibid., p. 260.



177

Segundo o Bando Real de 1570 que se denominou de Lei de 
Ordenanças, nas zonas rurais, em vez de Companhias de Ordenanças, 
de duzentos e cinqüenta homens, como se fazia nos lugares mais 
povoados, organizava-se uma bandeira. A bandeira tinha uma formação 
similar de uma companhia, sendo seus componentes divididos em 
esquadras, reunindo-se os que estavam até uma légua da sede do 
capitão-mor. Foi essa a origem das bandeiras paulistas, que com um 
capitão e seus cabos, operaram o descobrimento e devassamento do 
território de Minas Gerais. É puramente fantasiosa e até pueril a 
afirmativa de que os grupos paulistas marchavam pelos sertões 
carregando uma bandeira de pano. A expressão bandeira é oriunda da 
organização alemã, quando os camponeses e homens de armas tinham 
de acorrer para junto do castelo do senhor feudal, para se colocarem sob 
sua bandeira, isto é o pendão com a insígnia e os brasões do castelão.  
200

Entendo, entretanto, que duas questões podem ser colocadas a partir 

dessas afirmativas feitas por Augusto de Lima Júnior e que, de certa forma, são 

compartilhadas por muitos segmentos da historiografia brasileira. A primeira diz 

respeito que mesmo que as bandeiras fossem uma adaptação, aliás, constantes 

nas Ordenações do Reino, e, portanto, previstas em lei, para as áreas rurais ou 

sertanejas da colônia brasileira das Companhias de Ordenanças, elas se tornaram 

bem mais distintas e especificas em solo brasílico, uma vez que as bandeiras 

integravam em si indivíduos de matizes étnico-raciais muito mais variados, sendo 

que as Companhias de Ordenanças eram corpos milicianos destinados somente à 

incorporação de indivíduos brancos. 

A outra questão é a de que seria mais razoável supor que o termo bandeira 

seja, semanticamente, muito mais uma variante ou desdobramento do termo 

Bando do que propriamente um arremedo das referidas instituições alemãs, cabe, 

contudo, a historiografia brasileira contemporânea melhor investigar e aprofundar 

dentro de uma documentação mais sistemática e contundente essas proposições, 

200 Augusto de Lima Júnior, A capitania das Minas Gerais..., p. 21. 
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inclusive lançando-se mão de perspectivas e fundamentos mais amplos da 

filologia e semântica.

Ainda, em relação à descoberta do ouro nas Gerais, o padre jesuíta Antonil 

que andou e viveu pela capitania das Minas Gerais durante a centúria 

setecentista, aponta em seus relatos e apontamentos que, pela tradição oral, a 

descoberta do ouro se devia a um mulato, cujo nome e origens infelizmente foi 

omitido em suas descrições;

Há poucos anos que se começaram a descobrir as minas gerais dos 
Cataguás, governando o Rio de Janeiro Artur de Sá; e o primeiro 
descobridor dizem que foi um mulato que tinha estado nas minas de 
Paranaguá e Curitiba. Este, indo ao sertão com uns paulistas a buscar 
índios e chegando ao cerro Tripuí desceu abaixo com uma gamela para 
tirar água do ribeiro que hoje chamam do Ouro Preto, e, metendo a 
gamela na ribanceira para tomar água, e roçando-a pela margem do rio, 
viu depois que nela havia granitos da cor do aço, sem saber o que eram, 
nem os companheiros, aos quais mostrou os ditos granitos, souberam 
conhecer e estimar o que se tinha achado tão facilmente, e só cuidaram 
que aí haveria algum metal não bem formado, e por isso não conhecido. 
Chegando, porém, a Taubaté, não deixariam de perguntar que casta de 
metal seria aquele. E, sem mais exame, venderam a Miguel de Sousa 
alguns granitos, por meia pataca a oitava, sem saberem eles o que 
vendiam, nem o comprador que cousa comprava, até que se resolveram 
a mandar alguns dos granitos ao governador do Rio de Janeiro, Artur de 
Sá; e fazendo-se exame deles, se achou que era ouro finíssimo. 201

Tais relatos, pautados na oralidade de época, se fazem com riquezas de 

detalhes (ou pela capacidade de eloqüência do autor), muito embora possamos 

inferir que o referido mulato, e por isso da omissão de seu nome, fizesse parte de 

algumas daquelas antigas expedições exploratórias, ou bandeiras, que 

adentraram aqueles sertões incautos, podendo mesmo esse mulato anônimo ter 

feito parte da expedição do bandeirante Antônio Rodrigues Arzão, a quem se 

reputaram os méritos de todos os seus achados e descobertas. 

A expressão bandeirante refere-se aos aventureiros que participaram de 
expedições armadas pelo interior do Brasil entre os séculos XVI e XVIII. 

201 André João Antonil, Cultura e opulência..., p. 164.
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Mas foi denomina��o somente difundida nos s�culos XVIII, pois antes 
eram eles conhecidos como ‘gente de S�o Paulo’ e ‘paulistas’. 
Inicialmente, os paulistas se organizavam em bandeiras para combater 
estrangeiros e ind�genas, depois se dedicaram ao apresamento e 
cativeiro de �ndios e � busca de minas aur�feras e pedras preciosas. 
Entradas e bandeiras s�o termos quase sin�nimos. Entrada possui, por 
vezes, acep��o mais gen�rica, referindo-se a expedi��es originadas de 
diversas partes do Brasil, formada por iniciativa oficial ou particular, ao 
passo que bandeira se remete �s expedi��es dos paulistas. 202

Todavia, as jornadas que deram in�cio � explora��o do ouro incrustado 

naqueles rinc�es revelaram-se ao mesmo tempo tanto um processo abrupto, em 

seu car�ter demogr�fico, que em menos de um quarto de s�culo, ap�s os 

primeiros achados, povoou de forma anteriormente inimagin�vel aqueles sert�es.

Possu�a a capitania, nessa data (1.720), cerca de duzentos e cinq�enta 
mil habitantes dos quais, aproximadamente cem mil brancos, cinq�enta 
mil escravos africanos e aproximadamente cem mil pardos e mesti�os. 
Em 1738 continuava o crescimento vertiginoso da popula��o que or�ava, 
ent�o, em mais de trezentas mil almas, existindo companhias de 
ordenan�as nas seguintes localidades que eram centros de intenso 
trabalho mineiro [...]. 203

Exageros de estimativas demogr�ficas e populacionais � parte, o fato � que 

as Companhias de Ordenan�as implantadas naquela regi�o d�o-nos um ind�cio 

seguro do processo de normatiza��o pelo qual passou aquela sociedade 

mineradora, mecanismo que por sua vez substituir� do ponto de vista legal a 

organiza��o das bandeiras paulistas de cunho defensivo, e que de um ponto de 

vista geral marcar� o in�cio de uma nova forma��o s�cio-econ�mica e cultural nos 

sert�es bras�licos. 204

202 Ronaldo Vainfas (org.), Dicion�rio do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 
2000, p. 64. Muito embora, eu seja da opini�o que o termo entrada se refira, tamb�m, a todas as 
expedi��es de car�ter b�lico ou explorat�rio que adentrava ou “entrava” nos sert�es bras�licos, 
tanto sa�das das partes meridionais ou setentrionais da col�nia brasileira.    

203 Augusto de Lima J�nior, A capitania das Minas Gerais..., p. 40.

204 As Companhias de Ordenan�as criadas na Comarca de Vila Rica abrangiam os seus dois 
principais n�cleos urbanos e seus respectivos termos. Na Vila do Carmo: Passagem, Morro, 
Ant�nio Pereira, Camargos, Inficionado, S�o Sebasti�o, S�o Caetano, Furquim, Barra, Sumidouro, 
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Entretanto, a concentração veloz de uma quantidade tão grande de 

pessoas naquele espaço geográfico resultou e deu margem de imediato às suas 

primeiras crises intestinas e que se caracterizaram em terríveis e agonizantes 

períodos de fome generalizada como a ocorrida entre os anos de 1.697 e 1.698, 

provocando um impressionante relato do então governador da capitania do Rio de 

Janeiro Artur de Sá e Menezes;

He sem duvida que rendera muy grande quantia se os myneiros tiverão 
minerado este anno, o que lhes não foi posivel pella grande fome que 
experimentarão eu chegou a necessidade a necessidade a tal extremo 
que se aproveitarão dos mais immundos animais e faltandolhes estes 
para poderem alimentar a vida, largarão as minas e fugirão para os 
Mattos com os seus escravos, a sustentarençe com as frutas agrestes 
que nelles achavão [...].205

E outra onda de fome generalizada foi marcante entre os anos de 1.700 e 

1.701, conforme também se depreende de uma carta recebida pelo mesmo 

governador Arthur de Sá e Menezes;

[...] e que por falta de mantimentos se haviam retirado muitos mineiros 
para a montaria, para terem com que sustentar a sua gente, e outros 
para suas casas para voltar em Março assim pelos mantimentos que já 
deixavam plantados, como pelo, que haviam mandado buscar aos 
curraes da Bahia e Pernambuco, o que será grande adjutório, para se 
poderem lavrar as ditas minas [...]. 206

Segundo Mafalda Zemella, um conjunto de fatores foram os responsáveis 

diretos pelas crises de fomes e problemas de abastecimento das primeiras 

populações fixadas na região das Minas Gerais, problemas que foram sendo 

Brumado, Pinheiro, Bacalhau, Guarapiranga e Itacolomi. Em Vila Rica: Ouro preto, Antônio Dias, 
Sítio do Padre Faria, Taquaral, Santo Antônio de Itabira, São Bartolomeu, Cabeceiras de Santa 
Bárbara, Ouro Branco e Itatiaia. Augusto de Lima Júnior, A capitania das..., p. 40.   

205 Carta do governador da capitania do Rio de Janeiro, Artur de Sá, datada de 20 de maio de 
1698. In: Registro Antigo da Coleção Governadores do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Volume 
VI, folha 117. Apud Basílio de Magalhães. Expansão geográfica do Brasil colonial. 3ª ed. São 
Paulo: Nacional, 1978, p. 162.

206 Carta de João de Lencastre enviada ao governador Artur de Sá e Menezes em 22 de setembro 
de 1700. In: Documentos históricos, vol. XI, p. 283. Apud: Mafalda P. Zemella, O abastecimento da 
capitania das Minas Gerais no século XVIII, p. 199.
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contornados de maneira mais definitiva entre a primeira e quinta d�cada do s�culo 

XVIII, quando a produ��o aur�fera das Minas Gerais atingiu seus picos mais altos 

e que de acordo com um cronista coevo foi o ouro o respons�vel direto pela 

regulariza��o das correntes abastecedoras naquela regi�o;

Por�m, tanto que se viu abund�ncia do ouro que se tirava e a largueza 
com que se pagava tudo o que j� l� ia, logo se fizeram estalagens e logo 
come�aram os mercadores a mandar �s minas o melhor que chega nos 
navios do Reino e de outras partes, assim de mantimentos, como de 
regalo e de pomposo par se vestirem, al�m de mil bugiarias de Fran�a, 
que l� tamb�m foram dar. E, a este respeito, de todas as partes do Brasil, 
se come�ou a enviar tudo o que d� a terra, com lucro n�o somente 
grande, mas excessivo. E n�o havendo nas minas outra moeda mais que 
ouro em p�, o menos que se pedia e dava qualquer cousa eram oitavas.
207

Os condicionantes de fatores apontados pela historiadora pode ser 

sintetizado em alguns pontos b�sicos, que aqui se destaca; na enorme dist�ncia 

das Minas dos principais centros produtores dos artigos de consumo, na escassa 

produ��o desses produtos no �mbito interno da regi�o das Minas, na inexist�ncia 

de uma tradi��o mercantil mais vigorosa na col�nia brasileira, na escassez de 

meio circulante para o aquecimento das atividades comerciais, na inexist�ncia 

e/ou nas prec�rias vias de comunica��o para com a regi�o das Minas (ali�s, uma 

situa��o comum em quase toda a col�nia), nos limitados meios de transportes, na 

limita��o t�cnica da �poca para a conserva��o dos alimentos mais perec�veis, nas 

dificuldades na importa��o de artigos manufaturados do estrangeiro e nos altos 

tributos comprados como direitos de entrada na regi�o das minas. 208

207 Andr� Jo�o Antonil, Cultura e opul�ncia..., p. 169/170. Em rela��o ao n�vel da produtividade na 
extra��o aur�fera na capitania das Minas Gerais ver: Virg�lio Noya Pinto, O ouro brasileiro e o 
com�rcio Anglo-Portugu�s. 2� ed. S�o Paulo: Nacional, 1979, p. 114 et passim. 

208 Conferir principalmente o Cap�tulo VII “Cr�tica do Abastecimento das Gerais” da referida obra de 
Mafalda P. Zemella, O abastecimento da capitania..., pp. 191-208.
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Do ponto de vista das tensões políticas, ocorridas logo após os descobertos 

de seus grandes veios auríferos, os episódios mais emblemáticos foram os que 

dizem respeito às disputas entre os paulistas e os portugueses para o controle e 

hegemonia das Minas, que eclodiram em um famigerado conflito conhecido por 

Guerra dos Emboabas. 

De imediato, lembremos, de passagem, que a partir de meados dos 

seiscentos a exploração daqueles sertões foi fomentada a partir das expedições e 

jornadas dos paulistas, que tanto fixados em São Paulo da Piratininga quanto em 

Taubaté tornaram-se os povoadores originais daquelas regiões. Constituídos há 

tempos em um núcleo povoador sui generis na colônia, inclusive, conforme dito 

anteriormente, pautado em um processo de miscigenação entre homens 

portugueses brancos e mulheres índias. 

A mestiçagem dali derivada se não representou um aspecto novo no 

processo de colonização e povoamento do Brasil, pelo menos redefiniu um papel 

mais importante para o mameluco típico daquelas paragens, sendo que antes da 

chegada mais expressiva e contundente dos escravos negros na região, quando 

do advento das Minas, é possível inferir que mestiços, pardos ou mamelucos 

tivessem o mesmo significado e abrangência semântica. 

Todavia, depreende-se que os paulistas tinham não somente a idéia fixa de 

terem sido os desbravadores daqueles sertões, uma vez que tendo se fixado 

desde longa data na região posterior a Serra do Mar, quando constituíram ali uma 

extensão povoadora (ou uma periferia) da distante costa vicentina. Periferia que 

fez também ali se constituir uma elite local com padrões culturais diferenciados de 

outras elites locais já constituídas na colônia brasileira, que, por sua vez, 
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manifesto em n�veis ideol�gicos e mentais espec�ficos, os fazia pensar serem os 

“donos do peda�o”, da�, por exemplo, em termos de poderes locais a peti��o 

despachada ao rei pela C�mara Municipal de S�o Paulo pedindo a hegemonia 

para si da posse das minas rec�m descobertas.

A posse das minas havia sido garantida aos seus descobridores pelo ato 
real de mar�o de 1694, que deles exigiu apenas o quinto devido � Real 
Fazenda. E quando a c�mara paulistana, em 7 de abril de 1700 
endere�ou ao monarca portugu�s longo e expressivo memorial em que 
solicitava n�o fossem doadas datas de terras nas minas sen�o aos 
moradores da vila de S�o Paulo e das vilas anexas, que ‘foram os 
descobridores e conquistadores das ditas minas, a custa de suas vidas e 
gasto de suas fazenda sem disp�ndio da fazenda real”, podemos ver, 
nesse ato, como que um pren�ncio da grande rivalidade que, da� a algum 
tempo, eclodir� na regi�o mineira, a marcar de modo caracter�stico e 
inilud�vel o sentimento de antagonismo entre duas fac��es igualmente 
interessadas no dom�nio da regi�o e cujas conseq��ncias ditar�o novos 
rumos e abrir�o novas perspectivas � atividades mineradora da gente de 
S�o Paulo. 209

Caso, a reivindica��o dos paulistas fosse acatada pelo rei portugu�s e 

fomentada pelo governador da capitania do Rio de Janeiro, Artur de S� e 

Menezes, cuja jurisprud�ncia, � �poca, compreendia as futuras capitanias de S�o 

Paulo e capitania das Minas Gerais, haveria tal sorte de revoltas e contesta��es 

por parte dos aventureiros e mineradores n�o paulistas que a emenda sairia pior 

do que o soneto para a Coroa portuguesa. 

Pois, para a regi�o das Minas se dirigiram indiv�duos de todas as partes da 

col�nia brasileira e do pr�prio reino, indiv�duos, inclusive, com cabedal o suficiente 

para o investimento na onerosa m�o-de-obra escrava africana e para a montagem 

da estrutura hidr�ulica necess�ria para a extra��o do ouro nas encostas dos rios, 

209 Odilon Nogueira de Mattos, A guerra dos Emboabas, In: S�rgio Buarque de Holanda (Dir.), 
Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira, Tomo I, 1� volume, p. 297-298.
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uma vez que o ouro constante nos leitos dos rios ou o ouro de aluvi�o j� havia se 

escasseado antes mesmo do advento dos setecentos. 210

Conforme demonstrado acima, a regi�o das Minas foi palco de v�rias 

expedi��es de car�ter explorat�rio, provavelmente algumas sequer com registros 

hist�ricos, expedi��es quer sejam chamadas de entradas ou bandeiras, e que 

desde praticamente os meados do s�culo XVI, quando eram oriundas 

principalmente da Bahia, � �poca sede e capital da col�nia brasileira, algumas 

patrocinadas e orientadas pelas autoridades rein�is e, possivelmente, fiscalizadas 

(ou vigiadas) por portugueses residentes na capital soteropolitana. 

As rotas, entradas e caminhos rumo � regi�o das Minas foram o produto 

dos esfor�os de diversas expedi��es explorat�rias, a principio sa�das das regi�es 

setentrionais posteriormente das regi�es mais meridionais da col�nia brasileira, e 

que, em n�o menos de um s�culo e meio de esfor�os e tentativas, coroaram tais 

empresas, que proporcionaram aos paulistas o ineditismo da descoberta dos 

grandes veios aur�feros, mas que n�o ofuscam nem tampouco negligenciam, 

historicamente, a organiza��o e tentativas de aventureiros oriundos de outras 

regi�es coloniais que n�o somente a de S�o Paulo da Piratininga ou de Taubat�.

O isolamento a que os paulistas haviam se configurado no povoamento de 

uma regi�o long�nqua da costa brasileira, a forma como eles se organizaram em 

210 “A melhora no sistema de explora��o e, por conseguinte, no rendimento das minas, deu-se 
lentamente e deveu-se, talvez, em grande parte, � contribui��o de pr�ticos chegados como os 
forasteiros, ou mandados vir expressamente pelas autoridades portugu�sas. Neste caso estavam, 
por exemplo, aqu�les quatro mestres na arte de minerar a que alude a carta r�gia de 26 de janeiro 
de 1700 em resposta � de S� e Menezes, pedindo a vinda de mineiros pr�ticos. Seriam �stes, 
prov�velmente, os que Pedro Taques nomeia em sua Informa��o S�bre as Minas de S�o Paulo, 
acrescentando, todavia, que ficaram mal contentes com o sal�rio que lhes atribuiu”. S�rgio 
Buarque de Holanda, Metais e pedras preciosas, In: Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira, Tomo 
I, 2� volume, p. 273.
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termos de suas bases produtivas e econ�micas, as rela��es entre os centros e as 

periferias coloniais brasileiras, a montagem de novos perfis e padr�es s�cio-

culturais e a inevit�vel atra��o que o ouro provocou nos indiv�duos; colonos e 

rein�is, e os pr�prios interesses fiscais da Coroa portuguesa de certa forma 

ilustram ou antecipam os primeiros conflitos de interesses surgidos na regi�o das 

Minas.

Assim, no processo de r�pida ocupa��o da regi�o das Minas os 

descobridores paulistas ir�o se reunir em torno de seus interesses materiais 

contra os demais indiv�duos atra�dos pela sanha mineradora e que por eles ser�o 

chamados de Emboabas, express�o de significado impreciso, de m�ltiplas 

varia��es etimol�gicas, mas que podemos sintetizar, em n�vel da mentalidade dos 

paulistas, no significado de intruso, de forasteiro, de individuo n�o oriundo daquela 

regi�o perif�rica colonial ou daqueles sert�es bras�licos; 

Emboaba era, segundo Capistrano de Abreu, uma das designa��es dos 
rein�is na l�ngua geral. Termo muito utilizado pelos paulistas no sert�o da 
Bahia e de Minas Gerais para designar todos os que vinham de fora, 
acabou por designar a guerra civil travada entre paulistas e os grupos 
rec�m-chegados � regi�o das Minas, entre 1707 e 1709. 211

211 Ronaldo Vainfas, Dicion�rio de hist�ria colonial..., p. 270. “Naquelas brenhas t�o alongadas do 
litoral devia haver poucos portugueses; � prov�vel, quase certo, estivessem em minoria nos 
combates: mas a alcunha, al�m de afrontosa, resolvia uma quest�o dif�cil: como chamar os 
advers�rios, em sua maioria gente da ribeira do S�o Francisco, se muitos vieram de S�o Paulo ou 
procediam de paulistas, eram baianos os de uma, pernambucanos os de outra margem? 
Chamavam emboabas a todos os que n�o sa�ram de sua regi�o explica Rocha Pitta”.  Jos� 
Capistrano de Abreu, Cap�tulos de hist�ria colonial..., p. 192. Emboaba seria ent�o uma express�o 
depreciativa associada aos forasteiros e que segundo o aqui j� citado Dicion�rio Brasileiro Globo 
significa; “Nome vulgar de um g�nero de ave que tem penas at� os dedos”, essa imagem, ent�o, 
seria uma alus�o ao uso de botas por parte dos portugueses que, assim sendo, seriam j� 
identificados na mentalidade ideol�gica dos paulistas como os lideres dos forasteiros, o que 
proporciona uma expressiva conota��o nativista ao conflito, quest�o, grosso modo, que t�m sido 
negada pelos estudiosos do tema. Ainda, podemos mais uma vez endossar as quest�es entre a 
rela��o centro e periferia que circundaram o conflito, caracterizado em uma oposi��o 
atraso/progresso entre paulistas e emboabas; “J� os advent�cios, batizados pelos paulistas de
emboabas – palavra cujo significado � obscuro mas tinha ineg�vel conota��o pejorativa - , iam 
introduzindo t�cnicas novas mais sofisticadas, desviando o curso dos rios e exigindo investimentos 
mais vultuosos”. Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 82. “A palavra ‘emboaba’ significa, 
segundo a vers�o mais aceita, ave de cal�as, ou pinto cal�udo. Foi aplicada aos forasteiros porque 
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Acredita-se que a ocupa��o e explora��o aur�fera das minas rec�m 

descobertas vinham sendo feitas com regularidade pelos paulistas quando os 

problemas de abastecimento e log�stica dos n�cleos mineradores transformaram-

se nas mencionadas crises de fome generalizada, fazendo com que os paulistas 

recuassem momentaneamente e quando de seus retornos encontraram as minas 

ocupadas (ou invadidas) por mineradores baianos e portugueses, sobretudo.

Desde os primeiros anos do povoamento das Gerais, tornaram-se 
intensas as comunica��es com os sert�es da Bahia, atrav�s de S. 
Francisco, em cujas margens se abriram as maiores fazendas de gado do 
s�culo XVII. A Bahia era mesmo um dos centros de abastecimento das 
Minas Gerais e o com�rcio entre essas duas regi�es foi objeto de 
cuidados especiais por parte do Governo do Rio de Janeiro, tendo em 
vista, sempre a repress�o do contrabando. Assim, por exemplo, com a 
Bahia s� o com�rcio de gado era permitido, atendendo ao fato de que 
nem S�o Paulo, nem Rio de Janeiro se achavam em condi��es de 
abastecer de carne as cidades mineiras. 212

Se ocorrido de fato tal recuo paulista, para n�o morrerem todos � m�ngua 

junto aos regatos de ouro, quando retornaram encontraram l� outros mineradores, 

que o �dio moment�neo dos paulistas e a tradi��o hist�rica eternizaram em 

Emboabas. Mas o fato � que de onde vieram esses mineradores vieram tamb�m 

uma ineg�vel log�stica como suporte �s atividades da minera��o; gado, v�veres de 

toda esp�cie, ferramentas, oficiais mec�nicos, etc., enfim vieram recursos que a 

materialmente carente “gente paulista” n�o tinha na �poca condi��es de investir, 

assim as rusgas entre paulistas e forasteiros tornaram-se inevit�veis.

usavam botas, ao contr�rio dos demais. ‘Forasteiros’ eram portugueses, baianos e todos os 
oriundos de Pernambuco, Rio, etc., considerados pelos paulistas como intrusos que lhes vinham 
tomar o que lhes pertencia. Cl�udio Manoel da Costa no ‘Fundamento’, falando sobre essa fase 
hist�rica, usa a express�o Buab�, grifando-a [...]”. Fritz Teixeira de Salles, Vila Rica do Pilar. Belo 
Horizonte/S�o Paulo: Itatiaia/Edusp, 1982, p. 60.

212 Odilon Nogueira de Mattos, A guerra dos Emboabas, In: S�rgio Buarque de Holanda (Dir.), 
Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira, Tomo I, 1� volume, p. 299.
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Os epis�dios que marcaram esse conflito estenderam-se em uma sucess�o 

de acontecimentos que envolvem uma s�rie de fatos que n�o somente 

desencadearam um conflito traum�tico e violento, bem como em que se assistiu o 

surgimento de lideran�as com perfis s�cio-econ�micos bastante pujantes e 

perturbadores tanto para a manuten��o da hegemonia paulista quanto para a 

manuten��o da autoridade da Coroa portuguesa. 

Indiv�duos como o criador de gado (e pode-se dizer sertanista) Manuel 

Nunes Viana e do frei comerciante Francisco de Menezes 213 devem ser notados 

como integrantes e defensores de um amplo conjunto de interesses comerciais na 

regi�o das Minas, que extrapolam n�o somente a meros e mesquinhos conflitos 

entre as origens daqueles indiv�duos, se paulistas ou forasteiros, � o que se pode 

depreender das mem�rias de um cronista coevo, Bento Fernandes Furtado de 

Mendon�a, estabelecido em Taubat�;

Frei Francisco de Meneses e Frei Conrado, tendo a fatal lembran�a do 
monop�lio do tabaco, empregaram 30 arrobas de ouro na compra de 
toda a quantidade desse artigo, para vend�-lo as varas � raz�o de 4 a 5 
oitavas de ouro cada hua, caso conseguisse arrematar este contrato pela 
medi��o de alguns reinois influentes, encontrando por�m oposi��o por 
parte dos paulistas, desistiram do intento. Tentaram depois igual 
monop�lio de carne verde, indicado o m�todo de arremata��o dos 
a�ougueiros. 214

A Guerra dos Emboabas tornou-se tema de muita pol�mica e controv�rsia 

dentre os cronistas que a relataram, muitos deles certamente imbu�dos de um 

esp�rito e car�ter de pouca imparcialidade, e dentre os historiadores e 

213 Esse ligado a outros s�cios, inclusive religiosos, que intrigam ainda mais o papel, sen�o da 
igreja, mas de eclesi�sticos estabelecidos na regi�o das Minas. Odilon Nogueira de Mattos, A 
guerra dos Emboabas, In: S�rgio Buarque de Holanda (Dir.), Hist�ria Geral da Civiliza��o 
Brasileira, Tomo I, 1� volume, p. 300-301.

214 “Primeiros descobridores das minas de ouro da Capitania de Minas Gerais”, nota compilada 
pelo Cel Bento Fernandes Furtado de Mendon�a e resumida por J. P. da Silva Pontes, In: RAPM, 
vol. IV, p. 95. Apud Mafalda P. Zemella, O abastecimento da capitania..., cita��o � p. 204. 
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pesquisadores que de uma forma geral sempre careceram de fontes documentais 

mais consistentes e necess�rias para uma melhor contextualiza��o do conflito. 

De toda a forma, o conflito envolveu ou colocou em lados opostos luso-

brasileiros, rein�is e colonos, que sob o arb�trio nem sempre preciso ou imparcial 

das autoridades metropolitanas foi dando contornos �s especificidades da 

coloniza��o portuguesa nos tr�picos;

O episodio emboaba continua enigm�tico at� hoje, talvez por encanar as 
contradi��es daquele come�o de s�culo, quando metr�pole e col�nia 
formatavam um s� corpo mas j� carregavam em si possibilidades 
inconcili�veis, imposs�veis contudo de serem divisadas pelos 
contempor�neos. Os paulistas, que se achavam vassalos fi�is, zelosos 
guardi�es da tradi��o, sa�ram do epis�dio como vil�es, e dessa forma 
entraram para a mitologia – delinq�entes “que sem temor de Deus nem 
respeito �s leis, vivem como feras e morrem como brutos”. Inversamente, 
os emboabas, que ensaiaram o primeiro governo aut�nomo da Am�rica, 
tiveram a simpatia das autoridades administrativas e do Conselho 
Ultramarino, onde, no Reino, a nova pol�tica do Imp�rio ia se 
desenhando, seja a partir dos esbo�os fornecidos pelos conflitos 
coloniais, seja na busca do almejado equil�brio europeu, transformado em 
corol�rio pol�tico em 1713-14, com o Tratado de Ultrecht. 215

Cabe apenas ressaltar que do ponto de vista pr�tico, ou jur�dico-

institucional como queiram, os acontecimentos da Guerra dos Emboabas (como 

bem poderia ser a “Guerra dos Paulistas”) determinou por carta r�gia de 09 de 

novembro de 1.709 a cria��o da capitania de S�o Paulo e Minas do Ouro e que 

somada � carta r�gia datada de 11 de Julho de 1.711, que elevou a Vila de S�o 

Paulo de Piratininga � categoria de cidade, podem ser consideradas expressivas 

concess�es das autoridades rein�is para acalmar um pouco os �nimos dos 

paulistas, ainda que a presen�a de portugueses na regi�o em pouco espa�o de

tempo n�o chegasse �s raias do incontrol�vel para as autoridades metropolitanas.

[...] sobre o particular da muita gente deste Reino que passa as minas, 
tomou Sua Majestade a resolu��o de mandar promulgar uma ley para

215 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 84.
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que nam fossem mais pessoas que as necess�rias para o com�rcio, e 
que s� a estas se desse passaporte, e as que l� forem sem, que lhes 
sejam remetidas presas para o Reino como melhor se declara pela ley 
[...]. 216

Todavia, parece-nos que o aparente apaziguamento das tens�es originadas 

no epis�dio dos emboabas significou ou indicou novo marco para o 

acomodamento nas rela��es entre os poderes locais na regi�o das Minas, que 

passaram a ser sistematizadas e normatizadas dentro de um esp�rito do direito 

romano j� cristalizado no �mbito do Estado mon�rquico portugu�s. 217

N�o por acaso no decorrer de 1.711 foram concedidos os forais de vilas aos 

primeiros n�cleos urbanos surgidos na regi�o das minas aur�feras; Mariana, Ouro 

Preto e Sabar�, e n�o tamb�m por acaso tais forais foram concedidos pelo 

governador Ant�nio de Albuquerque que foi o mediador dos conflitos entre 

paulistas e emboabas. 

Mais do que pacificar os �nimos dos mineradores era necess�rio criar as 

estruturas administrativas daqueles n�cleos urbanos, e com a cria��o das vilas 

vieram o estabelecimento das onipresentes c�maras municipais para o 

acomodamento de fun��es e objetivos triplos; a diminui��o das rixas entre luso-

brasileiros, a acomoda��o das elites locais e o estabelecimento de um locus

216 Carta encaminhada pelo Secret�rio da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendon�a Corte Real, 
para Aires de Saldanha de Albuquerque, Lisboa, 17 de mar�o de 1.720. AHU - Arquivo Hist�rico 
Ultramarino, caixa 2, documento 57. (Documenta��o digitalizada, CD 02).

217 Recentemente Adriana Romeiro publicou um livro sobre a guerra dos emboabas, onde procura 
pontuar os principais interesses pol�ticos e ideol�gicos que permearam as reflex�es dos principais 
autores que t�m escrito e opinado sobre o conflito desde o s�culo XVIII. Em sua opini�o, tanto os 
emboabas quanto os paulistas deixaram para a sociedade das Minas Gerais uma esp�cie de 
legado do “aprendizado da rebeldia”, tanto que a cent�ria setecentista, em Minas Gerais, foi 
marcada por in�meras rebeli�es, conflitos e motins, sendo que para a autora n�o por acaso o 
letrado Cl�udio Manuel da Costa escreveu versos sobre o conflito emboaba. Adriana Romeiro, 
Paulistas e emboabas no cora��o das minas: id�ias, pr�ticas e imagin�rio pol�tico no s�culo 18. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. (Cole��o Humanitas).
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estrat�gico para servir de base para o lan�amento de impostos para a boa 

observ�ncia da coisa p�blica;

Aos sete dias do m�s de dezembro do anno de mil setecentos e dezoito 
nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto em casas da 
C�mara presente o Juiz Ordin�rio o capit�o Manoel de Mattos Fragozo, 
Vereadores o Goarda Mor Domingos Francisco de Oliveira, o Capit�o 
Francisco da Costa Oliveira, e o Procurador da C�mara o Sargento Mor 
Ant�nio Martins Lana todos para deferirem os requerimentos das partes e 
atenderem ao bem da Republica e acordaram o seguinte [...]. 218

� poss�vel inferir que o continuo processo de funda��o das vilas mineiras 

tivessem n�o somente dado condi��es de um conv�vio mais harmonioso entre os 

mineradores oriundos das diversas partes da col�nia como de aventureiros 

oriundos do reino e que, em conseq��ncia, iam, por sua vez, criando novos 

cargos governativos;

[...] estes moradores que andam minerando por todos estes matos, 
costumam fazer povoa��es naquelas partes onde se acham as suas 
conveni�ncias, e atr�s delas concorrem tantas gentes, que dentro em 
quinze dias est� uma povoa��o formada e muito numerosa, e como esta 
gente � toda cheia de ambi��o, � preciso acudir-lhe logo com oficial que 
os governe e a quem eles respeitem, e a n�o terem o tal oficial n�o 
haveria em que houvessem mortes e outras desordens ...]. 219

A cria��o da capitania de S�o Paulo e Minas do Ouro e a eleva��o de S�o 

Paulo da Piratininga � categoria de cidade certamente tamb�m determinou a 

fixa��o maior de paulistas com melhores padr�es s�cio-econ�micos e culturais 

naqueles per�metros e os mineradores paulistas mais brutos, herdeiros da 

ind�mita (e mameluca) cultura dos bandeirantes seiscentistas tiveram, no decorrer 

218 C�dice C�mara Municipal de Ouro Preto - CMOP N�. 04 fls. 69. Ou como exemplo da 
necessidade de registro por partes das c�maras municipais da concess�o (ou aforamento) das 
terras aos interessados, base de controle da concess�o das terras p�blicas e base de lan�amento 
de formas variadas de tributos; “Manoel Pereyra de Azevedo aforou ao Senado da C�mara bra�a e 
meya de terras sitta no morro que confronta com a sesmaria e parte com Manoel Gon�alves Cruz 
de que quer pagar por ano [...]”. C�dice C�mara Municipal de Ouro Preto - CMOP N�. 07 Fls. 49 
(15/05/1719).

219 Carta do governador Louren�o de Almeida ao rei Dom Jo�o V, 06 de agosto de 1.724. Revista 
do Arquivo P�blico Mineiro – RAPM, Volume 31, 1980, p. 190.
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dos setecentos, que buscar novas áreas e regiões auríferas adentrando ainda 

mais por outros sertões brasílicos;

Os reveses sofridos pelos paulistas na guerra civil de 1708-1709 incita-os 
a procurar novos rumos para a sua expansão. Dentro de alguns anos 
novos veios auríferos serão revelados, em Cuiabá e em Goiás, 
incorporando essas extensas regiões do centro-oeste brasileiro à área de 
sua influência e garantindo, para Portugal, a posse definitiva de tão 
dilatados territórios, quando, em 1750, tiveram de ser delimitadas as 
fronteiras entre a América espanhola e a América portuguesa. 220

De uma forma geral, a documentação produzida na comarca de Vila Rica, 

comarca cuja criação, aliás, foi realizada a partir da provisão de seis de abril de 

1.714, feita pelo então governador Brás Baltasar da Silveira, basicamente retrata a 

continuidade do processo de normatização das engrenagens e mecanismos 

administrativos e jurídicos das vilas e arraiais mineiros, bem como, e não poderia 

ser ao contrário, a tentativa de apaziguamento das tensões cotidianas e do 

controle da criminalidade de uma forma geral dentre seus variados segmentos 

sociais, que apesar de comuns e corriqueiras não podiam somente ser resolvidas 

na base da ponta da faca e no uso da pólvora, como nos episódios dos 

emboabas. 221

220 Odilon Nogueira de Mattos, A guerra dos Emboabas, In: Sérgio Buarque de Holanda (Dir.), 
História Geral da Civilização Brasileira, Tomo I, 1º volume, p. 306. 

221 Ressalta-se, que até a eclosão do conflito dos emboabas e até a criação formal das primeiras 
comarcas na região das minas, em 1.714, o principal espaço econômico e administrativo situava-se 
na região povoada no entorno do Rio das Velhas, onde se fundou a Vila Real de Nossa Senhora 
da Conceição do Sabará e onde, no decorrer do conflito, residia o líder paulista Borba Gato. 
Posteriormente, a área que engloba a comarca de Vila Rica passou a ser o principal centro 
econômico, político e administrativo da região das Minas, onde se fixava a maior parte de sua 
riqueza.  Alguns estudos têm sido feitos acerca do perfil e concentração da riqueza na capitania 
das Minas Gerais. Cita-se aqui: Carla Maria Carvalho de Almeida, Homens ricos, homens bons: 
produção e hierarquização social em Minas Geral colonial (1750-1822). Tese de Doutorado em 
História. Niterói, UFF, 2001 e Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representação social nas Minas 
Gerais: um perfil dos homens mais ricos (1713-1750). Dissertação de Mestrado em História. Belo 
Horizonte: UFMG, 2007.
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Neste sentido, � poss�vel perceber que o permanente contato das c�maras 

municipais com as autoridades metropolitanas, a despeito da media��o de 

ouvidores e governadores, nos indica, de fato, a cristaliza��o dos poderes locais 

nas vilas e arraiais localizados na comarca de Vila Rica, a mais importante 

comarca implantada na futura capitania das Minas Gerais. Na verdade, Minas 

Gerais se fez capitania aut�noma antes de sua cria��o formal em 1.720.

Os mineradores e comerciantes, portugueses, pernambucanos ou 
baianos, eram um grupo social novo, uma for�a nascente que se opunha 
� for�a antiga dos bandeirantes. Minas nasceu, portanto, de uma 
economia citadina e mercantilista e n�o rural ou agr�ria, como 
Pernambuco, por exemplo, cuja base eram os engenhos de a��car e sua 
aristocracia rural. Isso determinou, nas Minas Gerais, a forma��o de uma 
classe m�dia citadina peculiar e prevalecente na forma��o cultural e 
pol�tica de toda a prov�ncia. � uma classe m�dia visceralmente 
democr�tica, anti-autorit�ria, irreverente, que n�o cr� no excesso de 
autoridade nem no preconceito de nobreza sangu�nea. A luta dos 
emboabas e paulistas teve influencia decisiva nesta cristaliza��o cultural 
de Minas. Mesmo durante o s�culo XIX, quando a infra-estrutura 
econ�mica se desviou da sua destina��o industrial, permaneceu 
predominante no homem mineiro, seu perfil democr�tico, na sua postura 
irreverente, seu mal-estar frente � prepot�ncia ou � autoridade. O partido 
liberal foi, no s�culo XIX, a maior express�o pol�tica da gente mineira. 222

A despeito de tudo isso, a cristaliza��o dos aparatos administrativos e 

burocr�ticos vai se sucedendo favoravelmente na regi�o das Minas, na comarca 

de Vila Rica, suas principais vilas; Vila do Ribeir�o do Carmo e Vila Rica, v�o se 

estruturando, e suas respectivas c�maras municipais v�o assumindo as fun��es e 

inger�ncias a si pertinentes, dimensionando � suas elites locais os seus pap�is 

comuns em todo o �mbito do imp�rio colonial. 

222 Fritz Teixeira de Salles,  Vila Rica..., p. 72. A cita��o confirma, em Minas, o nascimento de 
uma cultura pol�tica diferenciada a dos paulistas e de outras regi�es j� sedimentadas na col�nia, 
muito embora, parece-nos que o autor tenha exagerado nas tintas quanto � efetiva��o de uma 
tend�ncia liberal da pol�tica mineira nos s�culos vindouros, at� mesmo porque ficou marcante a 
frase de um dos presidentes da prov�ncia das Minas Gerais, Ant�nio Carlos, “fa�amos a revolu��o, 
antes que o povo a fa�a”.
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N�o que os conflitos desapare�am nas Minas, ao contr�rio, os motins de 

1.720 foi um exemplo claro, e cl�ssico, disso, mas creio que tais conflitos 

doravante apontavam para outros elementos, os ressentimentos fiscais passaram 

a ser as causas e contrariedades mais not�veis para os segmentos s�cio-

econ�micos mais abastados da regi�o ou pelo menos para as elites locais que 

n�o souberam diversificar os seus neg�cios; “Mineração, comércio e arrematação 

de contratos eram, em suma, as principais atividades capazes de proporcionar 

enriquecimento na primeira metade do século XVIII”. 223

A cria��o das primeiras vilas mineiras pautou-se nesse sentido de 

ordenamento ou normatiza��o social, vilas, surgidas, muitas das vezes, em s�tios 

pouco prop�cios a um processo de urbaniza��o mais eficaz, porque localizadas 

em morros, em declives pouco afeitos a implanta��o de uma urbs grega ou 

mesmo associadas �s caracter�sticas defensivas das vilas e cidades implantadas 

na costa brasileira. 

E descaradamente, as autoridades n�o assumiam essas incoer�ncias na 

concess�o dos forais de vilas em locais pouco prop�cios, como o governador 

Ant�nio de Albuquerque ao reunir o povo e divulgar a not�cia da cria��o de Vila 

Rica naquele sitio disforme de Ouro Preto; “hua nova povoação, e Villa para que 

seus moradores, e os mais de todo o distrito pudessem viver arregalados, e 

sugeitos com toda alva forma às Leys da Justiça, como S. Mag. Manda [...] pois 

223 Essas s�o algumas das considera��es que Karla Paranhos da Mata tece em seus estudos 
sobre o perfil dos indiv�duos que se enriqueceram na primeira metade do s�culo XVIII na capitania 
das Minas Gerais, sobretudo na Vila do Ribeir�o do Carmo e seu termo e na comarca do Rio das 
Velhas. Riqueza e representa��o social nas Minas Gerais: um perfil dos homens mais ricos (1713-
1750), p. 69.
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era Sitio de maiores convimencias, que os Povos tinham achado para o 

Comércio”. 224

Os principais n�cleos urbanos da comarca de Vila Rica, a Vila do Ribeir�o 

do Carmo (posteriormente, em 1.745, elevada � condi��o de cidade com o nome 

de Mariana) e Vila Rica (posteriormente conhecida como Ouro Preto) estavam 

localizadas muito pr�ximas entre si, e parece que pelo menos durante todo o 

primeiro meado dos setecentos rivalizaram em praticamente todas as esferas 

sociais, ainda que Vila Rica tivesse sempre maior visibilidade e mais se destacou, 

sendo escolhida capital e sede da capitania das Minas Gerais quando de sua 

autonomia em 1.720, apesar da Vila do Ribeir�o do Carmo ter alcan�ado os forais 

de vila anteriormente, exatamente tr�s meses antes do que a vila rival.

Ali�s, o pioneirismo de eleva��o do arraial do Carmo � condi��o de vila, em 

08/04/1711, portanto somente 90 dias antes do que da eleva��o de Vila Rica, em 

04/08/1711, e 107 dias a menos do que a cria��o da Vila Real de Nossa Senhora 

da Concei��o do Sabar�, em 17/07/1711, era motivo de orgulho para os oficiais 

camaristas da Vila do Ribeir�o do Carmo;

Registo de huma certidam...Dom Louren�o de Almeyda do Conselho de 
Sua Magestade Procurador e Capitam General das Minas certifico em 
como a C�mara da Villa do Carmo por ser a primeira e mais antiga dentro 
destas Minas em todas as juntas e ocasi�es em que foi presizo 
juntar...c�maras das mais villas deste governo tanto na dita vila como 
nesta do Ouro Preto foi ella a quem tem o primeyro lugar, a que primeyro 
passou e a que em tudo as .....deste governo preferio pella razam de sua 
antiguidade passa o referido na verdade o que afirmo a juramento dos 
Santos Evangelhos e por mais ser pedida a prezente a mandei a passar 
e sellar com o signal de minhas armas e o asigney. Villa Rica vinte e 
quatro de Junho de 1728 annos. Dom Louren�o de Almeyda lugar 

224 C�dice SG N�. 06 fls. 21 v Apud  Fritz Teixeira de Salles, Vila Rica.., p. 80.
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do......e nam se consta vila mais antiga e mandei certidam que bem 
fielmente e haver da verdade a que tresladei a qual certifico e [...]. 225

Todavia, essas situações nos levam a inferir, que no processo de 

ordenamento social pelo qual passou os núcleos urbanos da região das Minas, 

após o término dos conflitos referentes à Guerra dos Emboabas, deixavam ainda à 

mostra e abertas algumas feridas, que não foram totalmente cicatrizadas com o 

fim do conflito. Persistiram em rivalidades, muitas das vezes mesquinhas, 

fomentadas pelas elites locais estabelecidas em ambas as vilas daquela comarca, 

que, muito embora aqui não se possa demonstrar, indicam que os paulistas 

tenham se estabelecido mais na Vila do Ribeirão do Carmo e os emboabas mais 

em Vila Rica. O que aparentemente determinou a ambos os núcleos urbanos o 

desenvolvimento de perfis sócio-econômicos e culturais distintos e que, por sua 

vez, parece ter também determinado uma recorrente rivalidade no campo temporal 

e igualmente no campo espiritual, sempre alimentado pelas autoridades 

metropolitanas, que por sua via alimentava, no intimo, as veleidades daquelas 

elites locais.

Uma distinção precisa ser feita entre vilas ou cidades com papéis multi-
funcionais e aquelas cuja proeminência era atribuída a uma única faceta. 
Ribeirão do Carmo, em Minas Gerais, ilustra este último caso: ela foi 
elevada à categoria de cidade, sendo renomeada Mariana por ocasião da 
criação (1745) da Sé episcopal. Para além desta função eclesiástica, 
Mariana não constituía um núcleo. Entretanto, sua vizinha Vila Rica do 
Ouro Preto não obteve o status de cidade, apesar de ter sido sede do 
governo da capitania geral de Minas Gerais, de nela ter se instalado a 
casa de fundição, a casa da moeda e a residência de altos oficiais e da 
magistratura. Com uma população de 20.000 habitantes na década de 
1740, era celebrada pela riqueza e elegância de sues prédios públicos, e 

225 Códice CMM Nº. 07 fls. 20. Aliás, o pequeno espaço de tempo na expedição dos forais as 3 
primeiras vilas da capitania das Minas Gerais demonstre, talvez, a intenção das autoridades em 
agradar a um ou outro segmento social especifico da região mineradora, uma vez que esses forais 
poderiam ter sido redigidos em uma única penada, entretanto, essa questão deve ser melhor 
entendida, caso a documentação permita, pela historiografia, sendo que confessadamente não me 
adentrei nesses méritos.  
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pelo estilo de vida opulento que alguns desenvolveram com base no ouro 
extra�do.226

Ainda que, e apesar dessas rivalidades entre os principais n�cleos urbanos 

estabelecidos na comarca de Vila Rica, o processo de cristaliza��o e 

assentamento das esferas jur�dico-administrativas e o desenvolvimento das 

potencialidades s�cio-econ�micas n�o somente daquela comarca em si, mas 

praticamente de toda a capitania das Minas Gerais, necessitasse que os “�dios e 

malqueren�as” surgidos no decorrer do processo de ocupa��o das Minas, entre os 

paulistas e os forasteiros fossem sendo minimizados com o decorrer do tempo;

Em 1710 ou 1711, inicia-se em Vila Rica, uma vida nova, mais ordenada 
e urbana, mais civilizada mesmo, pois a ordem administrativa, imposto 
primeiro pelos emboabas, projeta-se numa harmonia h�bil entre poder de 
ultramar e a vontade do povo que almeja paz para o trabalho e sossego 
para seus lares. Estes j� n�o s�o mais apenas palho�as primitivas de 
aventureiros. Dez anos haviam-se passado, iniciara-se a estratifica��o 
social. A rede de interesses e contatos comerciais, sentimentais e 
afetivos, estende suas ra�zes, ligando homens, escravos e problemas. 
[...] A popula��o dos arraiais j� se polarizara em grupos sociais, as 
primeiras irmandades estavam em funcionamento nas matrizes e 
capelas, algumas figuras haviam consolidado seu prestigio social e 
econ�mico. Muitos desses homens eram nouveau-riches bisonhos, como 
Henrique Lopes, dono do chamado Pal�cio Velho, que hospedou 
Assumar em 1717. Outros eram indiv�duos de alta arg�cia e muita 
aud�cia, com ineg�vel poder de lideran�a ou iniciativa. � o caso da 
simp�tica personalidade de Paschoal da Silva Guimar�es. Com ele, que 
era o principal da vila, hospedara-se Albuquerque. Havia tamb�m outros 
mineradores enriquecidos e v�rios comerciantes. O com�rcio constitu�a 
atividade altamente rendosa. 227

Assim sendo, � poss�vel inferir que a premente atua��o funcional das 

c�maras municipais, por interesse da Coroa portuguesa, estabelecidas no 

processo de configura��o espacial da capitania das Minas Gerais foi um dos 

principais fatores determinantes no processo de constitui��o e acomoda��o de 

suas elites locais (que iam respectivamente se distinguindo em cada regi�o e 

226 Russell-Wood, Centros e Periferias..., p. 220.

227 Fritz Teixeira de Salles, Vila Rica..., p. 75-76.
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comarca da capitania, a despeito das adversidades passadas) naquelas 

institui��es p�blicas. 

A necessidade na melhoria das condi��es da infra-estrutura b�sica dos 

n�cleos urbanos mineradores e dos caminhos que os ligavam entre si, premissa 

tamb�m b�sica da ocupa��o econ�mica daqueles sert�es bras�licos, teriam 

doravante que se sobrepor �s diferen�as culturais e aos antagonismos pol�ticos,

econ�micos e ideol�gicos do passado recente e do ponto de vista funcional as 

arestas em certa medida iam sendo contornadas, � o que parece ter ocorrido, por 

exemplo, na rela��o entre as c�maras municipais das vilas do Ribeir�o do Carmo 

e Vila Rica;

C�pia de huma carta que os oficiais desta C�mara escreveram a C�mara 
de Vila Rica sobre ser conveniente abrir hum caminho destas minas para 
as novas com utilidade do servi�o de Sua Majestade que os goarde 
muitos anos [...]. 228

Ao longo de praticamente todo o primeiro meado do s�culo XVIII, as 

c�maras municipais da comarca de Vila Rica procuraram, a partir de suas 

atribui��es funcionais, estabelecerem os procedimentos de ordenamento das 

formas e meios de se viver naqueles n�cleos urbanos, preocupados mais em ter,

tamb�m, o controle das atividades mercantis daquelas localidades;

228 C�dice C�mara Municipal de Mariana – CMM N�. 07 (1729/1730) Fls. 23. “Acordar�o mandar as 
....... para fazerem caminhos, estradas e pontes nos distritos desta villa”. C�dice C�mara Municipal 
de Marina – CMM N�. 02 Fls. 228. Na verdade, desde o inicio as c�maras municipais da comarca 
de Vila Rica vinham tentando sobrepor os interesses p�blicos, ou de bem comum, aos interesses 
de particulares, independentes, em certos casos, aos cargos e fun��es desempenhadas por esses; 
“Aos 03 dias do m�s de novembro de 1712 nesta Villa de Senhora do Carmo em casas donde se 
costuma fazer verea��o pella n�o haver ainda da C�mara sendo presente o Capit�o Francisco 
Ribeiro de Andrade Juiz Ordin�rio e o Capit�o Sebasti�o Alves de Farias o Ajudante Pedro Texeira 
Cerqueira Vereadores Capit�o Ant�nio Pereira Machado Procurador para definirem os 
requerimentos das partes da� determinar�o o seguinte. Acordar�o mandar desimpedir o caminho 
da freguezia de S�o Sebasti�o que o padre Manoel Pires tapou por ser conveniente a serventia 
delle aos moradores da dita freguezia [...]”. C�dice C�mara Municipal de Marina – CMM N�. 02 Fls. 
16.
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Aos quatro dias do m�s de Janeiro de mil setecentos e dezessete anos 
em casas donde se costuma fazer verea��o pellas n�o haver ainda da 
C�mara [...] Acordar�o mandar passar Editais e firmados para que todos 
os moradores desta villa e seus districtos que uz�o de vendas e logeas, 
venh�o tirar licen�as da C�mara e afilar balan�as, marcas e medidas 
pelos padr�es do .... a penna da ley.[...] Acordar�o tomar conhecimento 
das vendas que havia registro na C�mara; livros, posturas, ordens, e 
regimentos por dispozi��es de ordenan�a e capit�es deixados em 
correi��o pelo dezembargador e ouvidor...[...]. 229

Em se tratando dessa mat�ria, refor�a-se que nos n�cleos urbanos do 

per�odo colonial brasileiro o controle no exerc�cio das atividades de natureza 

comercial notabilizou as atividades da almota�aria, fun��es de natureza 

administrativa que remontam � metr�pole portuguesa � �poca de sua 

Reconquista. 

Se tent�ssemos buscar as origens da institui��o da almota�aria seria f�cil 
tra�ar a linha de filia��o que vai do edil curul romano ao agoranome 
bizantino e ao muhtasib, depois crist�o. Contudo, essas genealogias 
mais confundem do que esclarecem, pois, da mesma forma que os 
crist�os, os mu�ulmanos s�o herdeiros e continuadores das tradi��es 
greco-romanas. Basta-nos, desse modo, examinar o almotac� do ponto 
de vista da continuidade, entre as administra��es das cidades pr� e p�s-
reconquista. 230

O cargo dos almotac�s foi estabelecido nas vilas mineiras desde a 

concess�o de seus primeiros forais, ilustrando que em meio a uma sociedade 

ca�tica e conflitante a imposi��o de fun��es de natureza burocr�tica e 

administrativas vinha a encontro com o processo de apaziguamento das tens�es 

locais. 

Os almotac�s eram cargos t�o importantes e complexos que suas fun��es, 

regulamentadas nas Ordena��es manuelinas de 1.521, tinham a dura��o de 

apenas dois meses e eram nomeados pelos oficiais camaristas, portanto eram 

cargos constantemente renovados pelas c�maras municipais.

229 C�dice C�mara Municipal de Marina – CMM N�. 02 Fls. 256 e 328.

230 Magnus Roberto de Mello Pereira, Almuthasib – Considera��es sobre o direito de ..., p. 372.
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Aos primeiro do m�s de Mayo de 1713 nesta Villa de Nossa Senhora do 
Carmo e Albuquerque que nas casas donde se costuma fazer verea��o 
pella n�o haver ainda da C�mara sendo presente o Juiz Ordin�rio e 
Oficiais da C�mara apareser�o presentes o Capit�o Joseph Vidal de 
Negreiros e Francisco Menezes Moreira eleitos para almotac�s desta villa 
as merc�s de Mayo e Junho pr�ximo a quem pello dito juiz foi dado o 
juramento dos Santos Evangelhos de ..... e verdadeiramente servirem os 
ditos cargos guardando todo o servi�o de Deos e Sua Majestade direito a 
partes o sagrado da justisa o qual tomado assim por elles o prometer�o 
fazer e nesta forma lhe foi dado juntamente posse de que fiz termo em 
asignar�o com o dito juiz e eu Jo�o de Madureira Pinto escriv�o da 
C�mara o escrevi [...]. 231

Parece-nos, que o clima de animosidade mais acirrada entre os 

mineradores paulistas e os forasteiros tiveram como marco final os epis�dios 

relativos � sedi��o de Vila Rica de 1.720, que muito embora tenha se manifesto 

muito mais a partir dos ressentimentos fiscais e tribut�rios surgidos em meio aos 

mineradores independentes �s suas origens, demonstram ainda algumas rusgas 

do passado revelado no fato de o ouvidor da comarca de Vila Rica, Martinho 

Vieira, odiado pelos sediciosos, ter se refugiado na Vila do Ribeir�o do Carmo, 

local de resid�ncia do ent�o governador, o conde de Assumar, de onde se 

organizou a fria e sangrenta rea��o contra os insubordinados de Vila Rica; 

Os “homens bons” de Mariana nunca foram de muitas bravatas. A 
tradi��o dessa vila, n�o se sabe por que, � bem mais oportunista que a 
de Vila Rica ou Sabar�. [...]. Devemos considerar ainda que, por esta 
�poca, os paulistas j� haviam voltado aos postos chaves da 
administra��o em virtude da carta r�gia de 27 de mar�o de 1715, que 
determina a prefer�ncia em cargos p�blicos dos paulistas sobre os 
rein�is. V�-se, pois, que o predom�nio emboaba chegou at� 1715 e que a 
luta destes continuou durante o governo Assumar. De resto, os paulistas 
atuaram contra os revolucion�rios de armas em punho, mas delatando-
os. Atuaram como policiais a servi�o da coroa, do fisco e do conde. 232

231 C�dice C�mara Municipal de Mariana – CMM 02 Fls. 45. No citado livro organizado por Gra�a 
Salgado, Fiscais e Meirinhos..., consta �s p�ginas 134, 265 e 361 que os referidos cargos de 
almotac�s eram eleitos mensalmente pelos oficiais das c�maras municipais brasileiras.  Eram 
cargos e fun��es importantes, pois interessavam at� aos indiv�duos que j� haviam exercido 
fun��es hierarquicamente mais distintas ou honrosas; “ Acordar�o elleger para almot�cez para 
servirem os mezes futuros de Mayo e Junho Jo�o Rabelo Perdig�o que acabou de exercer o cargo 
de Juiz Ordin�rio nesta vila anno passado e o Capit�o Pereyra Ramo [...]”.C�dice C�mara 
Municipal de Mariana – CMM 02 (1712/1730).

232 Fritz Teixeira de Salles, Vila Rica..., p. 85-86. Na ocasi�o, as desaven�as pol�ticas e 
administrativas entre o governador e o ouvidor eram comuns, ainda que, no momento da sedi��o, 
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No in�cio das atividades da minera��o, os tributos cobrados sobre a 

extra��o aur�fera eram baseados na cobran�a do quinto real, ou seja, vinte por 

cento do total do ouro arrecadado por cada minerador. Uma das estrat�gias da 

Coroa portuguesa ap�s o t�rmino da Guerra dos emboabas para a regi�o 

mineradora era a implanta��o de Casas de Fundi��o de ouro, mecanismo que aos 

olhos das autoridades portuguesas garantiria um maior controle na produ��o do 

ouro e tamb�m na vigil�ncia contra as usuais evas�es e descaminhos, al�m de 

outras implica��es na economia da �poca.

O custo da extra��o do ouro estava muito abaixo de seu valor de 
mercado. Esta enorme diferen�a entre o disp�ndio das “catas” e o pre�o 
finalmente obtido no mercado europeu suscitou a instala��o de uma 
pesada estrutura fiscal-administrativa e militar da metr�pole, erguida 
sobre a atividade mineradora, em particular, e sobre a Col�nia, em geral. 
A pol�tica de fiscaliza��o portuguesa, entretanto, jamais conseguiu evitar
que os impostos fossem burlados e que o ouro escapasse do 
contrabando. O Estado obrigava que fosse levado � Casa da Moeda de 
Lisboa todo o ouro em p�, ou em barra que chegasse do Brasil, onde 
seria comprado pelo seu “justo valor”. 233

ambos portugueses, tenham unido for�as a bem da coroa portuguesa, o que bem ilustra, como em 
situa��es ocorridas em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, a distin��o, por origem, de 
determinadas facetas das elites locais mineiras. Ainda, que as desaven�as entre governadores e 
ouvidores mineiros tenham sido recorrentes ao longo de todo o s�culo XVIII, conforme se 
depreende de uma afirma��o do governador D. Rodrigo Jos� de Menezes, em 1.781, sobre o 
papel dos ouvidores; “Estes indiv�duos, ordinariamente levantados do p� da terra e sempre vindos 
para semelhantes lugares por primeira ou segunda instancia, v�o bebendo uns dos outros 
m�ximas de independ�ncia totalmente incompat�veis com a boa ordem social. Ao mesmo tempo 
em que a sua jurisdi��o se n�o deve contemplar mais que na pura distribui��o da justi�a e que as 
suas expedi��es n�o devem ser mais que em mat�rias judiciais, eles se intrometem na 
administra��o pol�tica que n�o pode pertencer mais aos governadores, arrogando-se, cada um na 
sua comarca, uma autoridade sem limite, afetando uma total independ�ncia dos governadores a 
quem nunca d�o outro nome mais que o de General para assim designarem que eles n�o t�m 
outra inspe��o que n�o seja a tropa, desconhecendo, ou tendo por irris�rias, as palavras 
expressas das patentes com que Sua Majestade nos honra em que manda �s justi�as nos 
obede�am como a seus governadores [...] Daqui nasce a desordem que precisamente h� de existir 
em um corpo sem cabe�a.”  Apud Carla Anastasia, O ensandecido Seixa. Usurpa��o e jurisdi��o: 
conflitos intra-autoridade nas Minas setecentistas. In: Hist�ria e Cidadania. XIX  Simp�sio Nacional
de Hist�ria-ANPUH, realizado em Belo Horizonte – MG em Julho de 1997. S�o Paulo: Humanitas 
Publica��es/FFLCH-USP, 1998, Vol. I, pp.  133-151. Cita��o � p�gina 133. 

233 Maria B�rbara Levy, Elementos para o estudo da circula��o da moeda na economia colonial. In: 
Revista de Estudos Econ�micos, n�. 13 (especial). S�o Paulo: FEA/USP, 1983, pp. 825-840. 
Cita��o � 834. 
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Entretanto, aos olhos dos mineradores a implanta��o das Casas de 

Fundi��o n�o era um bom neg�cio, na medida em que dificultaria as transa��es 

cotidianas feitas � base do padr�o do ouro em p�, al�m de elevar os custos finais 

para os mineradores;

[...] as casas de fundi��o exigiam longas viagens; o ouro em barra era de 
dif�cil uso comercial; o controle sobre o contrabando seria maior, os 
descontos sofridos em nome das impurezas do metal seriam maiores, a 
burocracia e a corrup��o obrigariam os mineradores a despesas com 
propinas, etc., a fim de que fosse o seu ouro quintado e certificado com a 
desejada presteza. 234

No in�cio dos setecentos e com o continuo processo de ordenamento social 

pelas quais passou a regi�o das Minas, imposto pelo Estado portugu�s, a gradual 

e efetiva participa��o das elites locais assentadas em suas principais c�maras 

municipais reivindicou que a forma de cobran�a dos impostos fosse feita a partir 

do sistema de oitavas por bateia em servi�o, na qual os tributos seriam cobrados 

mediante o n�mero de escravos utilizados por cada minerador em suas datas ou 

lavras minerais, s� n�o se sabe se esse sistema iria isentar os faiscadores, 

mineradores que trabalhavam s�s, do pagamento dos tributos, j� que; “o

234 Fritz Teixeira Salles, Vila Rica..., p. 82. “O Regimento de 1702, principal documento legal a 
regular a atividade extrativa mineral nas Gerais, surgiu como reflexo da conforma��o da exist�ncia 
de ouro na Col�nia. Entretanto, a legisla��o mineira n�o se resumiria a esse regimento; ao longo 
do s�culo XVIII a Coroa contemplou a Col�nia com vast�ssima cole��o de normas. De modo geral, 
a legisla��o mineira visava atender primordialmente os interesses da Cora; na verdade, a 
explora��o de ouro, prata e pedras preciosas constitu�a, por assi dizer, um neg�cio do rei. [...] Pelo 
Regimento de 1702, comunicada a descoberta de uma �rea explor�vel, o Superintendente das 
Minas – principal agente da Coroa quanto aos assuntos pertinentes ao ouro – devia atrav�s do 
guarda-mor, reparti-la entre mineiros interessados ‘regulando-se pelos escravos que cada um tiver 
que em chegando a doze escravos e da� para cima, far� reparti��o de uma data de trinta bra�as 
conforme o estilo e �quelas pessoas que n�o chegarem a ter doze escravos lhes ser�o repartidas 
duas bra�as e meia por cada escravo para que igualmente fiquem todos lucrando da merc� que 
lhes fa�o’. ”. Francisco Vidal Luna, Minera��o: M�todos extrativos e legisla��o. In: Revista de 
Estudos Econ�micos, n�. 13 (especial). S�o Paulo: FEA/USP, 1983, pp. 845-859. Cita��o � 846 e 
847. 
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faiscador, indiv�duo a labutar isoladamente – em geral, sem escravo algum, servia-

se de um �nico instrumento de trabalhar: a bateia”. 235

Por�m, segundo a Coroa portuguesa a ado��o desse referido sistema de 

cobran�a esbarraria em alguns obst�culos;

Um desses obst�culos estava em que os mineiros sonegavam 
constantemente a declara��o dos escravos e carij�s que tinham em 
servi�o, seguindo nisso os conselhos e recomenda��es dos 
eclesi�sticos, para os quais, e assim o diziam, o quinto era tributo e alei 
que manda pag�-lo n�o podia obrigar a ningu�m em consci�ncia. 236

Houve uma tentativa da ado��o do sistema de bateia em servi�o pelo 

capit�o general Braz Baltazar da Silveira, mas as 10 oitavas de ouro estabelecidas 

causaram contesta��es, em 1.715, em Morro Velho, Caet� e Sabar�. Com as 

negocia��es e para se evitar a implanta��o das Casas de Fundi��o as c�maras 

municipais mineiras propuseram uma contribui��o anual de 30 arrobas, reduzida 

para 25 arrobas, em 1.717, em um acordo firmado na Vila do Ribeir�o do Carmo, 

cabendo a Vila Rica a contribui��o de quase a metade desse valor, 12 arrobas, 

sendo que a Coroa portuguesa ainda teria pra si os direitos das Passagens que 

por bando real pertenciam �s c�maras municipais brasileiras.

Esses esfor�os ilustram n�o somente a atua��o mas a preocupa��o das 

c�maras municipais na defesa dos interesses dos mineradores, na verdade, 

infere-se, que na defesa de seus pr�prios interesses uma vez que a maioria dos 

oficiais camaristas al�m de se constitu�rem em parcelas das elites locais e a 

despeito da maioria de suas patentes militares estavam todos intrinsecamente 

envolvidos com os neg�cios da minera��o. 

235 Francisco Vidal Luna, Minera��o..., p. 848.

236 S�rgio Buarque de Holanda, Metais e pedras preciosas, Hist�ria Geral da Civiliza��o Brasileira, 
Tomo I, 2� volume, p. 284-285.
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Todavia, esforços em vão, a lei de 11/02/1719 estabeleceu a construção 

das Casas de Fundição em três vilas situadas na região das Minas; Vila Rica, 

Sabará e Vila do Príncipe, a primeira sede da comarca de Vila Rica e as outras 

duas vilas integrantes da comarca do Rio das Velhas, sendo Sabará a sua sede. 

Estranha-se o fato, de naquele momento, não ter se previsto a implantação de 

uma Casa de Fundição para a comarca do rio das Mortes. Posteriormente, pela 

extensa dimensão territorial da comarca do rio das Velhas, e pelo perigoso 

isolamento em que vivia a população estabelecida ao norte das Gerais, foi criada 

pela provisão régia de 17/02/1720 e pelo bando de 26/04/1721 a comarca do 

Serro do Frio, sendo a Vila do Príncipe a sua sede. 237

Pouco tempo depois, em 1.729, próximo à comarca do Serro do Frio 

estabeleceu-se a implantação do Distrito Diamantino, provavelmente a partir das 

informações repassadas pelos ouvidores dessa comarca as autoridades 

metropolitanas tiveram uma melhor distinção das potencialidades minerais dessa 

área e aí estabeleceram para ela uma jurisprudência especifica, complexa e 

porque não polêmica. O fato é que;

Em sua tentativa de levar justiça ao sertão, a coroa teve de lutar com a 
poderosa combinação entre a distância das sedes tradicionais do poder 
judiciário e os altos estímulos à corrupção oferecidos aos magistrados. O 
rei atacou a primeira questão por meio da criação de comarcas nas 
novas capitanias e nas já existentes, onde súbitos deslocamentos da 
população em decorrência da mineração tornavam desejável uma 
presença judicial prontamente ostensiva. 238

237 Waldemar de Almeida Barboza, Dicionário Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1995, p. 341. 

238 Russell-Wood, O Brasil Colonial: O Ciclo do Ouro, c. 1690-1750. In: Leslie Bethell (org.). 
História da América Latina. Vol. II. América Latina Colonial. São Paulo: Edusp, 2004, pp. 471-525. 
Citação à p. 486.
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A eclos�o da sedi��o de Vila Rica em 1.720 se deu em virtude da entrada 

em funcionamento das Casas de Fundi��o, que, pelas suas engrenagens 

cerceadoras, certamente contrariariam os interesses econ�micos dos principais 

mineradores daquela vila, indiv�duos pertencentes e integrantes de sua elite local.  

Infere-se, que parcela dessa elite que aderiu ao movimento poderia estar ciente de 

que caso fracassasse a sedi��o seriam processados mediante uma junta de 

julgamento legalmente estabelecida para os homens bons da col�nia brasileira, 

fato que, para infelicidade dos sediciosos, n�o ocorreu na ocasi�o.

Essas juntas eram formadas pelo governador, pelo funcion�rio mais 
graduado do tesouro real da capitania e pelo principal ouvidor de cada 
comarca. A jurisdi��o da junta estendia-se � aprova��o de senten�a de 
morte para crimes cometidos por negros, mulatos e �ndios, e n�o era 
pass�vel de apela��o. No caso dos brancos, a jurisdi��o desses tribunais 
era determinada pela classe social do acusado. N�o parecem haver 
sobrevivido registros das delibera��es desses tribunais. 239

A despeito dos rumos da insubordina��o, da execu��o ilegal e prematura, 

em 15/07/1720, de Felipe dos Santos, no entender do pr�prio capit�o general 

daquela capitania de S�o Paulo e Minas do Ouro; “Eu, Senhor, bem sei que n�o 

tinha jurisdi��o para proceder t�o sumariamente, e que n�o podia fazer sem 

convocar os ministros da comarca; mas uma cousa � experimenta-lo e outra ouvi-

lo, porque o aperto era t�o grande que n�o havia instante a perder”240 , das 

pris�es, extradi��es e ostracismos de seus principais lideres, todos nascidos no 

reino; Paschoal da Silva Guimar�es, Tom� Afonso, Frei Vicente Mosqueira, 

Manuel Mosqueira Rosa, indiv�duos a quem o  governo de D. Pedro de Almeida, o 

conde de Assumar, se op�s duramente, em 1.725, finalmente foram implantadas 

239 Ibid., p. 486.

240 Apud Fritz Texeira de Salles, Vila Rica..., p. 89.
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as Casas de Fundi��o nas Minas, que entre suas idas e vindas marcaram o 

desacerto e o descompasso entre os interesses da Coroa portuguesa e suas elites 

locais;

Nenhum m�todo de cobran�a dos quintos satisfazia � total aspira��o do 
soberano ou dos s�ditos. A coroa reclamava – muito justificadamente –
que ambos os m�todos ofereciam  excepcionais oportunidades de 
evas�o de pagamento e contrabando de ouro n�o-tributado. No espa�o 
de trinta anos, a busca do m�todo perfeito levou a coroa, em Minas 
Gerais, a abandonar uma cota baseada numa forma de capita��o para 
adotar a arrecada��o na c�s de fundi��o (1725), voltar � capita��o 
(1735) e novamente �s casas de fundi��o (1751). 241

Na primeira metade dos setecentos a sedimenta��o das estruturas jur�dicas 

e administrativas das vilas mineiras efetivou-se paralelamente � pr�pria 

configura��o espacial da capitania das Minas Gerais. Ap�s os impactos 

provocados pela descoberta do ouro na regi�o, de seu r�pido povoamento e, por 

conseguinte, em seus incontorn�veis e irremedi�veis conflitos de interesses, que 

chegou aos extremos de uma guerra civil, o processo de apaziguamento e 

normatiza��o passou pela efetiva consolida��o e atua��o do papel de suas 

c�maras municipais, que foram assentando aquela gente aventureira de partes 

diversas da col�nia e do reino.

3.2 - Inger�ncias e funcionalidades pol�ticas e administrativas das c�maras

municipais da comarca de Vila Rica

241 Russell-Wood, O Brasil Colonial: O Ciclo do Ouro, c. 1690-1750..., p. 509. 
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Pode-se dizer que apesar de as primeiras vilas mineiras, e especificamente 

as Vilas do Ribeir�o do Carmo e Vila Rica, terem recebido seus forais somente em 

1.711, a partir de uma excepcionalidade jur�dica, exposta em uma ordena��o real 

de 1.693, no qual o rei concedia aos governadores gerais o direito da funda��o de 

vilas nos sert�es bras�licos para efeito da aplica��o das leis e da instaura��o da 

ordem 242, e, posteriormente com a cria��o das primeiras comarcas na regi�o, em 

1.713, a regi�o das Minas passou um r�pido processo de normatiza��o social.

Neste aspecto, e conforme abordado anteriormente, apesar das constantes 

intrigas que caracterizaram, na capitania das Minas Gerais, no decorrer de todo o 

s�culo XVIII, a rela��o conflituosa entre governadores e ouvidores, � not�rio 

perceber que as amplas fun��es delegadas aos ouvidores das comarcas 

ajudaram indubitavelmente na imposi��o e presen�a da autoridade real na regi�o 

das Minas, que em uma estrat�gia de inspira��o romana – dividir pra melhor 

governar – em seu limite permitiu o �xito da presen�a da Coroa portuguesa 

naqueles sert�es t�o remotos.

A despeito dessas intrigas, a funda��o das vilas e o estabelecimento de 

suas c�maras municipais traziam em seu bojo a necessidade premente da 

atua��o das institui��es p�blicas de car�ter administrativo em n�vel horizontal, que 

tanto para efeito da boa administra��o da coisa p�blica, como para o 

assentamento daquela por��o variada de indiv�duos que foram se estabelecendo 

na regi�o e, parte deles, paulatinamente se constituindo em suas elites locais, a 

partir da aquisi��o de riqueza (ou cabedal) associada � conquista de privil�gios e 

242 Russell-Wood, O Brasil Colonial: O Ciclo do Ouro, c. 1690-1750..., p. 484.
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merc�s do rei, quer fossem sesmarias, patentes militares, cargos administrativos 

ou h�bitos eclesi�sticos. 

Pode-se dizer que o reconhecimento social estava ligado em parte � 
grande riqueza acumulada pelo individuo, proporcionando acesso a 
determinados objetos de ostenta��o e distin��o em meio � massa de 
muitos desafortunados. Mas s� isso parecia n�o ser suficiente era 
preciso aliar o cabedal �s estrat�gias de inser��o pol�tico social �s redes 
de influ�ncia e aos servi�os em prol da Coroa. Tal jun��o promoveria 
certamente honra p�blica e um lugar bem colocado na hierarquia social.
243

No per�odo colonial brasileiro duas estruturas de natureza e car�ter jur�dica 

e administrativa se impuseram, com todas as suas vicissitudes, desde 

praticamente a implanta��o do governo geral em 1.549 at� a chegada da fam�lia 

real em 1.808. Em n�vel vertical o vice-rei e seus assessores diretos, igualmente 

os governadores e imediatos, e em n�vel horizontal, conforme referido, os cargos e 

fun��es pertinentes �s c�maras municipais.  

Segundo Russell-Wood, em sua teoria de an�lise de estruturas 

convergentes, os senados das c�maras municipais enquanto �rg�os 

administrativos principais (e situados em uma estrutura de atua��o jur�dica e 

administrativa em n�vel horizontal) poderiam se desenvolver em estruturas mais 

complexas e criarem cargos e fun��es complementares, ou especializadas, para 

uma melhor administra��o da infra-estrutura b�sica das cidades e vilas 

coloniais.244

243 Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representa��o social nas Minas Gerais..., p. 149. Ver 
tamb�m a Tese de doutorado de Carla Maria Carvalho de Almeida, Homens ricos, Homens Bons: 
Produ��o e Hierarquiza��o social em Minas Colonial: 1750-1822, op. cit. 

244 “A teoria da analise de estruturas convergentes consiste essencialmente na apresenta��o de 
um modelo din�mico, com aspectos evolutivos de fun��es e disfun��es. Esta teoria fica 
amplamente elucidada no correr do trabalho mas pode ser parcialmente resumida aqui. Parto de 
duas premissas b�sicas; primeiro, um processo de crescimento ou expans�o e segundo, a 
exist�ncia de um �rg�o administrativo principal. �rg�os administrativos secund�rios podem ou n�o 
estar presentes mas a minha teoria se aplica a situa��es em que estes �rg�os secund�rios de fato 
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Assim, as c�maras municipais brasileiras, enquanto institui��es chaves 

para a administra��o p�blica no �mbito do imp�rio portugu�s, “admitindo 

pequenas variações locais em sua composição, estatutos e termos de referência”, 

poderiam, quando criadas, vir a divergir com esses �rg�os administrativos 

secund�rios, conforme descrito na teoria em termos de organiza��o de natureza 

pessoal, jur�dica e funcional. 245

A despeito da rigidez epistemol�gica e conceitual da teoria do brasilianista � 

poss�vel entender a atua��o funcional das c�maras municipais da comarca de Vila 

Rica como a base, ou a ponta de lan�a, de inser��o pessoal de sua incipiente elite 

local para o enquadramento e conquista de um status social mais amplo e, de 

forma inversa, a partir da�, para o gozo da Coroa portuguesa, a estrutura��o dos 

aspectos funcionais e jur�dicos daquelas institui��es p�blicas se torna cada vez 

mais necess�rias e, apesar de todos os conflitos ocorridos na regi�o das Minas, 

de todos os traumas e sortil�gios vivenciados por aqueles aventureiros, pois; 

“Para muitos, a pobreza e túmulo não-identificado eram as únicas recompensas 

de seu trabalho”. 246

Para Russell-Wood, � necess�rio que se fa�a uma distin��o entre 

”estrutura” e “hierarquia” na caracteriza��o dos cargos e fun��es delegados � 

administra��o p�blica no �mbito do imp�rio portugu�s. Os agentes ligados 

diretamente � Coroa estavam ligados a hierarquias administrativas, que lhes 

existam ou v�m a ser criados. Nessas condi��es, tendem os �rg�os administrativos a desenvolver-
se invariavelmente no sentido de uma maior especializa��o e de uma maior diferencia��o em 
termos de organiza��o pessoal, jur�dica e funcional [...]”. Russell-Wood, O governo local na 
Am�rica..., p. 26.

245 Ibid., pp. 26/27.

246 Russell-Wood, O Brasil Colonial: O Ciclo do Ouro, c. 1690-1750..., p. 484.
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propiciavam oportunidades de “promoção, cargos assalariados e uma escala 

ascendente de privilégios para os que fossem bem sucedidos dentro de um 

sistema caracterizado por uma flexibilidade interna e um considerável grau de 

autonomia da Coroa em si”, ao passo que nas fun��es pertinentes a 

administra��o de cunho local – aos oficiais camaristas – era caracterizada por 

uma estrutura incapaz de oportunizar a seus agentes “possibilidades de promoção 

e flexibilidade interna, que eram características das hierarquias governamentais”.  

Segundo o historiador, dois quesitos b�sicos da hierarquia eram inexistentes em 

n�vel da administra��o municipal; a promo��o pessoal e as rivalidades internas. 247

Inicialmente, poder�amos ressaltar que estudos mais recentes t�m 

constatado a intima associa��o entre a aquisi��o de riqueza e status social dentre 

indiv�duos que na capitania das Minas Gerais se imiscu�ram no inicio de suas 

trajet�rias pessoais em atividades e fun��es espec�ficas das c�maras municipais, 

alguns indiv�duos, inclusive, ao ponto de ao final de suas ascens�es sociais, 

solicitarem junto ao rei o h�bito da Ordem de Cristo, situa��o que n�o se 

generalizou � elite local da comarca de Vila Rica, mas tamb�m n�o era inexistente 

ou incomum ao longo de praticamente todo o setecentos. 

O pr�prio processo de forma��o das elites locais da comarca de Vila Rica 

pode-nos assegurar ind�cios seguros do grau de “varia��es locais” ocorridos 

naquela regi�o, se comparadas a outras �reas do imp�rio portugu�s, grosso 

modo, traduzidas nas pelejas entre colonos e rein�is, locais e forasteiros, e em um 

continuo esfor�o por parte das autoridades metropolitanas, que em nome dos 

interesses reais, e para o efetivo controle das �reas economicamente estrat�gicas 

247 Russell-Wood, O governo local na Am�rica..., p. 28.
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para o sucesso imperial, concediam a rodo privil�gios e merc�s caracterizados em 

uma verdadeira economia moral do dom, que segundo alguns estudiosos era uma 

pr�tica comum no �mbito do Antigo Regime portugu�s.

O car�ter devido de certas retribui��es r�gias aos servi�os prestados � 
Coroa parece introduzir uma obrigatoriedade nos atos de benef�cios 
reais, assim n�o apenas dependentes da sua vontade ou da sua ratio, 
mas muito claramente de uma tradi��o e de uma liga��o muito forte ao 
costume de retribui��o. 248

Ainda, que essa economia do dom n�o se ativesse apenas a seu car�ter 

meramente econ�mico, cujos limites s�o de dif�cil defini��o, ou seja, porque 

remontam � montagem das redes clientelares portuguesas, conforme expostas 

aqui no primeiro cap�tulo, todavia; “a cultura pol�tica da ‘merc�’ e do ‘benef�cio’ 

filia-se numa ‘economia da gra�a’ com regras bastante estritas, que deixava pouco 

espa�o ao arb�trio r�gio” 249, portanto tais merc�s eram comumente, pelo menos 

as que n�o exigissem nenhum grau de fidalguia, conquistadas por muitos 

indiv�duos habitantes das Minas, por media��o dos funcion�rios reais ali 

estabelecidos e n�o exatamente por conhecimento por parte dos contemplados de 

figur�es na corte ou de ter acesso direto aos c�rculos reais e, nesse sentido, a 

vasta documenta��o endere�ada ao rei por indiv�duos da comarca de Vila Rica 

pode iludir os estudiosos, pois me parece que os favorecimentos em troca de 

merc�s reais eram em grande medida negociadas, ou iniciadas, no �mbito das 

pr�prias comarcas mineiras.

Portanto, na primeira metade do s�culo XVIII nas vilas da comarca de Vila 

Rica diferentemente, por exemplo, do que em Olinda e Recife no mesmo per�odo, 

248 Ant�nio Manuel Hespanha e �ngela Xavier, As redes clientelares. In: Jos� Mattoso (org.). 
Hist�ria de Portugal: Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Editorial Estampa, 1993, Vol. 4, p. 382.

249 Ant�nio Manuel Hespanha, As estruturas pol�ticas..., p. 124.
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a inser��o nos cargos e fun��es das c�maras municipais se abriam como 

importantes formas e meios para o alcance a m�dio ou longo prazo de status 

social, ali, “representa uma resposta direta a uma realidade específica, composta 

por uma série de fatores sociais, econômicos, políticos, religiosos, militares e 

étnicos” 250. 

E portanto, essas excresc�ncias podem ocorrer aqui ou acol� no universo 

do mundo local do imp�rio portugu�s. E a pr�pria condi��o inicial de periferia da 

regi�o das Minas facilita ainda mais essas especificidades. Em determinado 

sentido, �s c�maras municipais da comarca de Vila Rica, portanto institui��es ou 

�rg�os administrativos principais, se estender�o a alguns “�rg�os sat�lites” ou 

�rg�os administrativos secund�rios, sendo que alguns cargos e fun��es t�picas 

dessas estruturas administrativas secund�rias eram amplamente formalizadas na 

�poca colonial brasileira, como, por exemplo, em rela��o direta com a 

administra��o da vida municipal, os cargos dos almotac�s, dos ju�zes de vintena e 

dos ju�zes de ausentes e defuntos.

A almota�aria, j� retratada em nossos estudos, foi um importante cargo 

exercido nas vilas e cidades com o prop�sito de fiscalizar e observar as condi��es 

sanit�rias e higi�nicas em geral no ambiente daqueles n�cleos urbanos, sendo 

que sua vig�ncia se estendeu por basicamente toda a �poca colonial brasileira. 251

Os cargos de ju�zes de vintena, eleitos anualmente pelos oficiais 

camaristas, se apresentavam como tamb�m de extrema import�ncia para a 

250 Russell-Wood, O governo local na Am�rica..., p. 29.

251 Conferir as atribui��es funcionais dos almotac�s: Gra�a Salgado, Fiscais e meirinhos..., pp.
134, 135, 151, 210, 265 e 361.
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administra��o das cidades e vilas coloniais, principalmente junto aos distritos e 

termos mais afastados das sedes daqueles n�cleos urbanos; com suas fun��es 

estabelecidas e formalizadas nas Ordena��es Manuelinas (11/03/1521) e 

recopiladas nas Ordena��es Filipinas (11/01/1603), e existentes no Brasil desde a 

cria��o da vila de S�o Vicente, em 1.532. Fazia parte das atribui��es funcionais 

dos ju�zes de vintena;

1.Conhecer e decidir, verbalmente, das contendas entre os moradores de 
sua jurisdi��o, at� a quantia de no m�ximo quatrocentos r�is, sem 
apela��o e agravo nem abrir processo. 2. N�o conhecer dos feitos sobre 
os bens de raiz. 3. N�o conhecer dos feitos crimes. 4. Prender e entregar 
aos ju�zes do termo os criminosos que praticarem delitos em sua 
jurisdi��o. 252

Ao longo do per�odo colonial notabilizaram-se os cargos e fun��es relativas 

a administra��o de invent�rios e testamentos, bem como a observ�ncia dos 

processos pecuni�rios e eventuais dividas deixadas pelos mortos etc. Neste 

sentido, o mais alto cargo na col�nia, para essas fun��es,  foi o de Provedor dos 

Defuntos e Ausentes, cargo cujas ampl�ssimas atribui��es eram nomeadas 

diretamente pelo rei, que tamb�m indicava o ocupante do cargo de Tesoureiro dos 

Defuntos e Ausentes, n�o se precisa ao certo como essas atribui��es funcionais 

eram fomentadas nos n�cleos urbanos mineiros, j� o que os cargos de provedores 

e tesoureiros dos defuntos e ausentes se localizavam na capital da col�nia 

brasileira, todavia, essas fun��es certamente tinham suas equival�ncias nas vilas 

252 Ibid., p. 131, 150, 208, 264 e 360. Quando das elei��es dos ju�zes de vintena tamb�m se 
elegiam os seus assessores imediatos, que eram os escriv�es de vintena, cujos cargos e fun��es 
da mesma forma estavam previstos nas Ordena��es de 1.521 e 1.603.“Aos trinta dias do m�s de 
mar�o de 1712 na casa donde se costuma fazer verea��o pella n�o haver ainda da C�mara 
estando nella o Juiz Ordin�rio Capit�o Mor Pedro Fraz�o de Brito ahi sendo presente Francisco 
Lopes de Oliveira e Domingos Fernandes Juiz e Escriv�o da Vintena do Ribeiro abaixo onde lhes 
foi dado juramento [...]”. C�dice CMM N�. 02 – Fls. 05.
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do sert�o bras�lico e na regi�o das Minas, em especifico, pelos interesses 

econ�micos, materiais e judiciais que a mat�ria despertava em si. 253

Encontramos uma cita��o em um documento que indica a exist�ncia de um 

cargo e fun��o relativa � administra��o das quest�es dos defuntos, ausentes e 

res�duos que n�o achamos, todavia, descrita e pormenorizada dentro da 

bibliografia especializada; 

Senhor temos na real not�cia de Vossa Majestade e nos queixamos em 
nome de todo este povo da Vila de Nossa Senhora do Carmo e seu 
termo de que sendo o Juiz dos defuntos e ausentes o mais santo e 
cat�lico ju�zo que os senhores reis de Portugal institu�ram e todo elle
verdadeiramente filho da sua real piedade � administrado nestas Minas 
com tam grande desumanidade [...]. 254

De acordo com a teoria das estruturas convergentes � poss�vel que a partir 

da Restaura��o portuguesa em cada n�cleo urbano e em conson�ncia com as 

suas especificidades e realidades locais e imediatas fosse juridicamente poss�vel 

se criar novos cargos, fun��es e inger�ncias administrativas que, contudo, n�o 

estavam previstas na recopila��o das leis do reino portugu�s, estabelecidas nas 

Ordena��es Filipinas de 1.603. 255

Ao longo de toda a dimens�o do imp�rio colonial portugu�s as c�maras 

municipais apresentavam, claro, muitos pontos em comum porque institui��es de 

253 O cargo de Provedor dos Defuntos e Ausentes era formalizado dentro de uma lei datada de 
1.613, e que parece substituiu o Provedor dos Defuntos e Res�duos, cuja cria��o data de uma 
�poca anterior, 07/03/1609, e cujas atribui��es funcionais eram menos amplas do que ao do cargo 
criado em 1.613.  Gra�a Salgado, Fiscais e meirinhos..., pp. 186-187, 196-200. 

254 A parte final desta cita��o est� ileg�vel e ao final est� escrito. “N�o pertense a este livro vai no 
competente”.  C�dice CMM 07 Fls. 23.

255 Parece-nos, ser o caso concreto de cargos e fun��es militares que segundo um estudo recente 
deu origem, na capitania das Minas Gerais, ao surgimento de novas patentes, at� ent�o 
inexistentes em outros dom�nios do imp�rio portugu�s, como, por exemplo, os de quart�is-mestres-
governadores-de-comarcas e brigadieros-de-ordenan�as. Ver: Francis Albert Cotta, No rastro dos 
drag�es: Pol�ticas da ordem e o universo militar nas Minas Setecentistas. Belo Horizonte: UFMG, 
2004.
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car�ter p�blico implantadas a partir das estruturas e aparatos legais de suas 

cong�neres metropolitanas, e, talvez, porque constitu�das por distintos indiv�duos 

� que as diferen�as se fizessem mais vis�veis, principalmente quando n�cleos 

urbanos estabelecidos em �reas perif�ricas, em insurgentes forma��es sociais e 

econ�micas e, como nas Minas, localizadas em um sert�o incauto, assim;

Em suma, cada c�mara – reinol e ultramarina – tinham uma configura��o 
pr�pria e um equil�brio historicamente tecido ao longo do tempo e das 
diferentes conjunturas econ�micas, sociais e pol�ticas no amplo espa�o 
geogr�fico da monarquia portuguesa no Antigo Regime. 256

Segundo Fernanda Bicalho, t�o logo consumado o processo da 

Restaura��o portuguesa observou-se uma tend�ncia de cerceamento aos 

exacerbados poderes, em n�vel econ�mico e pol�tico, das c�maras municipais no 

imp�rio portugu�s, tend�ncia que se ilustrou em um progressivo enquadramento 

pol�tico-adminsitrativo dos poderes locais por parte do poder central da Coroa 

portuguesa. 

Assim, entre os finais do s�culo XVII e o inicio do s�culo XVIII, a cria��o do 

cargo dos ju�zes de fora foi um instrumento importante para essa nova pol�tica 

real. Ainda que, e conforme v�nhamos destacando nos cap�tulos anteriores; “[...] a 

efic�cia de institucionaliza��o do cargo de juiz de fora no processo de 

centraliza��o mon�rquica residiu na hegemoniza��o dos par�metros jur�dico-

administrativos veiculados pelo poder central”. 257

256 Maria Fernanda Baptista Bicalho, As C�maras ultramarinas e o governo do Imp�rio. In: O Antigo 
Regime nos Tr�picos. A Din�mica Imperial Portuguesa (S�culos XVI-XVIII). Jo�o Fragoso, Maria 
Fernanda Bicalho e Maria de F�tima Gouv�a (orgs.). Rio de Janeiro: Civiliza��o Brasileira, 2001, 
pp. 189-221. Cita��o � p. 193.

257 Ibid., p. 200. A autora tamb�m atenta para a import�ncia estrat�gica do cargo de provedor da 
fazenda real como agente de interfer�ncia real nos dom�nios portugueses.
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A quest�o central dessas mudan�as reside no fato, ent�o, de se no primeiro 

meado dos setecentos a comarca de Vila Rica assistiu uma tend�ncia de 

arrefecimento dos poderes locais, ou, se ao contr�rio, a autonomia dos poderes 

locais se expressavam a partir de um cont�nuo processo de enraizamento de suas 

elites. Quest�es, ali�s, j� um tanto discern�veis quanto observamos que a regi�o 

das Minas estava em processo de consolida��o de suas estruturas jur�dico-

administrativas, e, portanto, tamb�m, de suas elites locais, e o apaziguamento dos 

conflitos anteriores passava por uma pol�tica flex�vel por parte da Coroa

portuguesa, em um meio termo entre amargo e o doce. 

Se a presen�a de um juiz de fora se efetivou de uma forma ef�mera na 

comarca, pois somente a vila do Ribeir�o de Carmo presenciou esse tipo de 

magistratura na segunda metade dos setecentos, isso n�o quer dizer que a Coroa 

portuguesa negligenciou ali a imposi��o de seu poder central. Ao contr�rio, as 

ambi��es materialistas portuguesas fizeram implantar um amplo e pesado aparato 

burocr�tico, que com a indisfar��vel avidez fiscal e tribut�ria levou �quela regi�o 

agentes e funcion�rios r�gios dos mais competentes e autorit�rios, em todos os 

seus n�veis hier�rquicos, governadores, ouvidores, provedores, dentre outros, que, 

entretanto, em suas amarguras, procuraram tecer cumplicidades com os locais em 

uma t�cita troca de favores, submiss�o e fidelidade ao rei por merc�s, honras e 

privil�gios.

A exclusividade de conferi��o de t�tulos e merc�s atribu�a ao monarca o 
monop�lio de graduar e qualificar por seu pr�prio arb�trio, regulando as 
ordenas, as linhagens, os grupos e os “bandos”, decidindo sobre seus 
conflitos, manipulando o antagonismo e a competitividade entre os 
s�ditos. No sentido inverso, os conflitos em torno desse tipo de cidadania 
numa sociedade de Antigo Regime – ou sua, as disputas pela inclus�o no 
c�rculo dos credenciados a exercer as fun��es e os cargos no governo 
camar�rio – evidenciavam e legitimavam o monop�lio da Coroa enquanto 
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instancia de estrutura��o social e institucional, n�o apenas no centro, em 
Portugal, mas igualmente nos espa�os perif�ricos e ultramarinos do que 
se configurava enquanto uma monarquia intercontinentais. 258

E o advento da economia da minera��o fez nascer de forma abrupta uma 

sociedade at�pica, at� ent�o, para os padr�es da coloniza��o e povoamento do 

Brasil, incrustado naqueles remotos sert�es, como ressaltamos anteriormente, 

�rea perif�rica em rela��o a alguns centros j� constitu�dos na col�nia e n�o 

somente perif�rica em rela��o � metr�pole. E como era imposs�vel ao monarca (e 

seus conselheiros diretos) serem sabedores in loco da realidade, das 

especificidades e do cotidiano de seus dom�nios, cabia aos seus agentes para l� 

nomeados essa �rdua tarefa de serem os olhos e ouvidos do rei.  

E o fomento dessa pol�tica de vigil�ncia constante e irrestrita – e lembremos 

de passagem o constante grau de instabilidade pol�tica pelos quais foram 

caracter�sticas as Minas – passava pelo acesso, controle talvez, dos indiv�duos 

que se imiscu�am nas fun��es das c�maras municipais, que a principio, por 

exemplo, parecia que em Vila Rica n�o eram oriundos dos segmentos mais 

elevados da regi�o; 

[...] Nos primeiros anos, a mediocridade dos vereadores refletiam o baixo 
padr�o geral dos migrantes � Minas Gerais. Poucos homens de letras 
vieram para as �reas mineradoras e havia uma escassez cr�nica de 
candidatos adequados para os cargos municipais. Em certa ocasi�o, um 
ex-sapateiro serviu como juiz ordin�rio em Vila Rica.  259

N�o obstante, o n�o elevado n�vel s�cio-econ�mico e cultural dos primeiros 

oficiais camaristas da comarca de Vila Rica, ali�s, fato at� compreens�vel tamb�m 

pela necessidade r�pida de constitui��o de suas c�maras municipais e pelas elites 

ali j� constitu�das na ocasi�o se preocuparem mais propriamente com os pr�prios 

258 Maria Fernanda Bicalho, As câmaras ultramarinas..., p. 206.

259 Russell-Wood, O governo local..., p. 38. 
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neg�cios da minera��o, com�rcio e arrendamento de contratos � razo�vel supor 

que indiv�duos menos capacitados vissem na ocupa��o dos postos camaristas 

uma excelente oportunidade para iniciarem um processo de ascens�o social, j� 

que somente a posse de cabedal pouco significava no contexto daquela 

sociedade. 260

Neste sentido, talvez os n�veis de representatividade daquelas c�maras 

municipais fossem muito mais amplos e pragm�ticos do que em outras partes da 

col�nia e estavam sempre sob o olhar atencioso das autoridades metropolitanas, 

pr�tica comum em suas pol�ticas para com seus dom�nios e col�nias;

[...] nestas, por meio do controle de suas institui��es locais, como as 
c�maras ou mesmo as ordenan�as, as elites procuravam ter acesso a 
honras, privil�gios e signos de distin��o. [...] Sobrava-lhes, al�m de 
distin��es mais correntes de familiar do Santo Of�cio e de cavaleiro das 
Ordens Militares, o governo – ou administra��o – local por interm�dio das 
c�maras, das ordenan�as e das miseric�rdias. 261

De uma forma geral, as elites locais sedimentadas em v�rias regi�es da 

Am�rica portuguesa tiveram lapsos de defesas de seus interesses ao adentrarem 

nos cargos de governan�a em n�vel das municipalidades, essas elites que 

verdadeiramente podem ser definidas como os “principais da terra” invocavam 

260 Na primeira elei��o para a c�mara de Vila Rica foram indicados inicialmente uma lista de 
eleitores feitas com “os principais do lugar” e que realmente inclu�am nomes expressivos da vila; 
Coronel Ant�nio Francisco da Silva, o Mestre de Campo Paschoal da Silva Guimar�es (um dos 
lideres da sedi��o de 1.720), Felix de Gusm�o, Fernando da Fonseca, Manoel de Figueredo e 
Manoel de Almeida, que elegeram para oficiais camaristas; Coronel Jos� Gomes de Melo (juiz 
mais velho), Fernando de Fonseca e S� (juiz mais novo), os vereadores Manoel de Figueredo, 
F�lix de Gusm�o e Mendon�a, Ant�nio de Faria, Pimentel e o procurador Capit�o Manoel de 
Almeida. Fritz Texeira de Salles, Vila Rica..., p. 80. Posteriormente, o pr�prio Paschoal da Silva 
Guimar�es atuar� como juiz de Vila Rica; “Aos vinte e tr�s dias do m�s de dezembro de mil 
setecentos de dezenove annos nesta Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar em casas da C�mara 
desta, presentes o juiz ordin�rio, presidente do Senado o mestre de campo Paschoal da Silva 
Guimar�es, vereadores o sargento mor Bento de F�lix de Castro, o capit�o Ant�nio Ramos dos 
Reis, o procurador da C�mara o capit�o Antonio da Costa Gouv�a para servirem os requerimentos 
das partes e acordar�o o seguinte...” APM - C�dice CMOP N�. 04 Fls. 92.

261 Maria Fernanda Bicalho, As c�maras ultramarinas..., p. 207.



218

essa condi��o n�o somente pautada nos aspectos de sua descend�ncia familiar 

ou “pureza de sangue” e nem mesmo na posse de um cabedal expressivo. 

Portanto, para os povoadores de Salvador, Olinda e Rio de Janeiro, por 

exemplo, os m�ritos da conquista, povoamento e defesa das terras bras�licas 

apresentavam-se a eles como elementos de distin��o em suas posi��es na 

sociedade colonial e n�o pautadas em crit�rios naturais ou jur�dicos como no 

Antigo Regime portugu�s. 262

Desnecess�rio enfatizar, que esses aspectos de pioneirismo no 

povoamento do Brasil foram inexistentes dentre a elite local que se constituiu na 

regi�o mineradora, talvez se o predom�nio paulista tivesse se imposto ou 

prevalecido naquela regi�o essa assertiva fosse comum tamb�m para as Minas. 

Por sua vez, a r�pida concentra��o e adensamento populacional de indiv�duos 

vindos de v�rias partes da col�nia e do reino e de suas muitas segmenta��es 

�tnicas e raciais ilustram o ineditismo na constitui��o daquela sociedade. Sendo 

que a mesti�agem caracter�stica da regi�o foi um ponto de preocupa��o das

autoridades portuguesas no processo de normatiza��o social nos primeiros

meados da comarca de Vila Rica.

A mesti�agem era tida como uma das principais respons�veis pelos 
defeitos de uma popula��o composta “de t�o m�s gentes”. Avessos ao 
sossego e � sujei��o, dizia Lavradio que aqueles povos – “gente da pior 
educa��o, de um car�ter o mais libertino, como s�o negros, mulatos, 
cabras, mesti�os e outras gentes semelhantes” – tornavam imposs�vel o 
exerc�cio do governo. 263

262 Ibid., p. 218.

263 Laura de Mello e Souza, Desclassificados do Ouro: A pobreza mineira no s�culo XVIII. 4� ed. 
Rio de Janeiro: Graal, 2004, p.153.
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Todavia, apesar das preocupa��es das autoridades portuguesas e dos 

agentes r�gios presentes nas Minas conquanto ao perfil e padr�o s�cio-cultural de 

seus habitantes, era o ordenamento das condi��es estruturais daqueles n�cleos 

urbanos que preocupavam os primeiros oficiais camaristas estabelecidos em Vila 

Rica, por exemplo. � o que se depreende em um dos primeiros documentos 

produzidos por aquela institui��o, na verdade quatro dias ap�s a sua cria��o

formal.

Aos vinte e um dias do m�s de julho de mil setecentos e onze anos, 
nesta Vila rica de Albuquerque, em que a casa que o presente serve de 
C�mara, se reuniram os ju�zes e vereadores e mais oficiais do Conselho, 
e acordaram que dessem o padr�o de marco por onde o aferidor havia de 
aferir os marcos, por onde os povos desta vila e seus termos h�o de 
governar; o qual padr�o se entregou e lhe encarregou n�o aferisse pesos 
de pesar carne de toucinho, manteiga e queijos sem que estes fossem de 
ferro; e outrossim se entregou o aferidor das medidas de p�o aos 
padr�es por onde havia de aferir vara, c�vado, meio alqueire, quarta e 
prato, medida de molhado, meia medida, pelos oficiais da C�mara serem 
encarregados aos ditos aferidores n�o excederem os pre�os que nos seu 
Regimento lhe der, e que ali�s seriam castigados ao arb�trio do Senado, 
e de como assim o mandar�o fazer este termo que assinalaram, eu Jorge 
Fonseca escriv�o da C�mara que o escrevi. 264

Na ca�tica regi�o mineradora de in�cios dos setecentos, as aten��es dos 

oficiais camaristas para as quest�es e mat�rias sobre os pesos, medidas e pre�os 

das mercadorias e produtos refletem tamb�m a preocupa��o com o com�rcio 

abastecedor daquela vila, em grande medida balizado nos tr�gicos per�odos de 

fome generalizada pelo qual foi vitimada a regi�o das Minas em seu nascedouro. 

N�o obstante, � necess�rio ressaltar que a estrutura ou a composi��o das 

c�maras municipais da comarca de Vila Rica mantiveram igualmente � de suas

cong�neres no �mbito de todo imp�rio colonial portugu�s e que tem sido densa e 

264 “Termo de verea��o que fizeram os ju�zes e mais oficiais desta nova Vila Rica de Albuquerque 
no primeiro dia que se reuniram”. Revista do Arquivo P�blico Mineiro. Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial de Minas Gerais, ano XXV, 2� volume, 1938, p. 03. 
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vastamente descrita pela historiografia cl�ssica e tamb�m por novos estudos 

sobre o tema;

As atribui��es administrativas do Senado da C�mara mantiveram-se 
essencialmente as mesmas por todo o per�odo colonial. Assim como a de 
outras vilas coloniais portuguesas, a C�mara de Vila Rica era 
respons�vel pela administra��o local, sendo composta por dois ju�zes
ordin�rios, tr�s vereadores, um procurador e um juiz de �rf�os, eleitos em 
“pelouros” todos os anos para servirem pelo tempo determinado de tr�s 
anos. A elei��o era realizada nas oitavas de natal, sendo presidida pelo
corregedor e/ou ouvidor da comarca. 265

Comumente, tamb�m na comarca de Vila Rica os oficiais camaristas eleitos 

eram auxiliados por outros funcion�rios que em geral arrematavam esses cargos; 

assim nas c�maras municipais atuavam tamb�m um escriv�o, um tesoureiro e 

como j� vimos dois almotac�s e ju�zes de vintena designados para atuarem nos 

distritos mais distantes do termo das vilas principais. 

Parece-me, contudo, que o cargo de juiz de �rf�os n�o teve uma 

regularidade constante na comarca de Vila Rica n�o antes do inicio da segunda 

metade do s�culo dezoito, o mais prov�vel era que nesse per�odo essas 

inger�ncias funcionais fossem executadas diretamente pelos ju�zes ordin�rios, 

assim como as quest�es que atendiam a problem�tica dos expostos, crian�as 

abandonadas desde o seu nascimento, um problema cr�nico na regi�o das Minas,

que era, na aus�ncia das Miseric�rdias, ali gerenciado diretamente pelas c�maras 

municipais. 266

265 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em..., p. 69. 

266 Ao que tudo indica o cargo de juiz de �rf�os somente foi implantado no Brasil em 02/05/1731, 
muito embora conste das Ordena��es Filipinas de 1.603 e do Regimento de Tom� de Souza de 
1.532, havendo a possibilidade de at� a sua implanta��o no Brasil suas inger�ncias funcionais 
terem sido exercidas diretamente pelos ju�zes ordin�rios das cidades e vilas coloniais brasileiras. 
Gra�a Salgado, Fiscais e meirinhos..., p. 262-263. E quando de sua implanta��o em Minas; “A 
elei��o dos ju�zes de �rf�os da C�mara de vila rica era realizada junto a outros oficiais do Senado. 
Os livros manuscritos de Verea��o e Ac�rd�os mostram-nos que para tomar posse, o juiz dos 
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As atribui��es e inger�ncias funcionais dos oficiais camaristas estampadas 

nas Ordena��es do reino conferiam a esses indiv�duos um papel de significativa 

express�o no tocante ao zelo da coisa p�blica � fei��o das atribui��es dos 

poderes concelhios portugueses, que pelo menos neste aspecto, nas penas da lei, 

demonstravam uma continuidade em terras bras�licas das estruturas e aspectos 

societ�rios constitu�dos no reino; “zelar pelo regimento das obras do Conselho e 

da terra, bem como por tudo o que puder benefici�-la e aos moradores” 267 , ou 

seja, mostram um pacto claro entre os interesses reais e o de seus s�ditos 

coloniais, sendo, as c�maras municipais, em princ�pio e tese, as institui��es 

mediadoras em n�vel das municipalidades da rela��o entre os interesses do 

Estado mon�rquico portugu�s e da sociedade colonial, elementos que de forma 

relativizada incorpora a id�ia ou perspectiva de um Antigo Regime nos tr�picos, 

pois; 

Como n�o se permitia aos habitantes do Brasil o desenvolvimento de 
institui��es representativas al�m das C�maras, e como se incentivava a 
comunica��o direta desses homens e dos oficiais r�gios com os 
conselhos reais em Portugal, acirrava-se o localismo, e tornava-se difusa 
“toda a esp�cie de sentimentos mais amplos suscet�veis de serem 
expressos como uma oposi��o colonial ou brasileira � metr�pole”. 268

Todavia, essa perspectiva em rela��o aos camaristas da comarca de Vila 

Rica na primeira metade dos setecentos abre-se em uma s�rie de sen�es, de 

�rf�os deveria apresentar uma carta de usan�a e fian�a no valor de 400 r�is, registrada no pr�prio 
termo”. Marilda Santana da Silva, Poderes locais em..., p. 74. Em rela��o � problem�tica especifica 
das crian�as enjeitadas ver: Geraldo Silva Filho, Geraldo, Crian�as que valem ouro: considera��es 
sobre a cria��o de expostos em Minas Gerais no s�culo XVIII. Revista Produ��o Acad�mica, Porto 
Nacional-TO, 2003, pp. 47-60, v. 1, anual.

267 Ordena��es Filipinas, Livro I, Tomo 66.

268 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 99. A express�o Antigo Regime nos tr�picos � 
hom�nima � express�o do citado livro organizado Jo�o Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria 
de F�tima Gouv�a.
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início a perspectiva de uma integração e acesso mais pontual e jurídica entre os 

segmentos sociais da colônia brasileira aos círculos reais e do alto estamento 

burocrático em solo metropolitano, conforme a historiografia tem demonstrado, no 

Brasil, se não inexistente era muito raro dado a importância econômica da colônia 

brasileira.  Pela própria relevância econômica que o Brasil tinha para Portugal a 

partir do ocaso dos seiscentos lembra-nos Laura de Mello e Souza que a criação 

do Conselho Ultramarino, em 1.642, levou essa nomenclatura em substituição ao 

termo Conselho das Índias consagrado na época filipina, mas que doravante não 

mais traduzia a importância do Brasil para o império português. 269

Em um segundo plano de perspectiva, mas não menos relevante, a forma 

como as elites locais se constituíram nas primeiras décadas na comarca de Vila 

Rica deixa em aberto às possibilidades de uma integração expressiva dos 

mineiros conforme os pressupostos nobiliárquicos do Antigo Regime português, 

questão que a própria documentação de época deixa pouco precisa e reveladora 

em suas linhas e entres linhas, sendo que para os padrões metropolitanos a 

origem social, os níveis de fidalguia e nobreza, os níveis de pureza de sangue etc. 

muito contavam para um bom posicionamento naquela sociedade de estamentos. 

Exceto em termos muito gerais, pouca coisa se conhece sobre a 
quantidade ou tipo de das pessoas em que participaram das corridas de 
ouro que se seguiam a cada descoberta. A corrida a minas Gerais foi de 
longe a mais importante. Ao que parece, os migrantes acorreram de 
todos os modos de vida, das mais diversas origens sociais e de todos os 
tipos de lugar: das regiões costeiras do Brasil, das ilhas atlânticas da 
Madeira e dos Açores, e mesmo de Portugal. Não faltaram alguns 
aventureiros ingleses, irlandeses, holandeses e franceses, mormente nos 
primeiros anos antes do estreitamento do controle real [...]. 270

269 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 88.

270 Russell-Wood, O Brasil colonial..., p. 482. A documentação constante no Arquivo Ultramarino e 
digitalizada a partir do projeto resgate é bem ampla, muito embora seja basicamente impossível 
detectar com maior rigor, a não ser quando se trata de um aspecto totalmente vetado pelas 
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Conforme j� citado, Russell-Wood tamb�m chama a aten��o para a 

mediocridade dos padr�es culturais dos primeiros camaristas de Vila Rica, onde 

at� um ex-sapateiro teria se al�ado no cargo de juiz ordin�rio, entretanto, se visto 

e analisado por outro vi�s, os conflitos, as disputas, a mistura de colonos e rein�is, 

a sempre e inevit�vel mesti�agem, e uma rela��o muito pragm�tica da Coroa para 

com os v�rios n�veis hier�rquicos da regi�o das Minas, oportunizam a montagem 

de um padr�o de oficiais camaristas pouco comum na col�nia. 271

Todavia, � em seu pr�prio bojo que surgem as especificidades da 

sociedade das Minas, dentro e a partir das naturais contradi��es e conflitos entre 

o Estado portugu�s e a sociedade colonial. E que ali ganhou contornos mais 

imprevis�veis, at� a sua efetiva domestica��o, porque incrustada nos sert�es e 

portanto distante da costa mais d�cil e “enobrecida”. Todavia, creio que na 

comarca de Vila Rica, entre 1.711 e 1.750, muito mais se destacar�; “[...] o 

nascimento de uma sociedade pluri�tnica e pluricultural, tribut�ria de moldes 

europeus mas fadada a buscar arranjos novos e a camuflar sua natureza, quase 

sempre considerada amea�adora”. 272

Todavia, os preceitos r�gios de que as elites locais estivessem em 

conson�ncia com o zelo dos interesses p�blicos em suas respectivas 

municipalidades, conforme previstos nas Ordena��es do reino n�o disfar�avam, 

Ordena��es do Reino, o perfil ou os padr�es s�cio-econ�micos, �tnicos e raciais dos camaristas 
da comarca de Vila Rica at� meados dos setecentos. No universo litigioso e inseguro das Minas 
obterem patentes militares n�o era algo t�o dif�cil de vislumbrar e ser egresso de uma 
descend�ncia racial mesti�a n�o raro ocorria, al�m de atividades envilecedoras como as 
mec�nicas e as mercantis ali parece n�o ter representado, de in�cio, grandes obst�culos sociais.

271 Russell-Wood, O governo local na..., p. 38.

272 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 76.
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no entanto, os n�veis de preconceito, intoler�ncia e mesmo indiferen�a que os 

agentes r�gios estabelecidos na regi�o das Minas tinham por seus habitantes; 

“homens que n�o cabiam em parte alguma iam dar nas Minas, uns corridos da 

justi�a, outros da fortuna” 273.  

E provavelmente n�o estavam de todo errados os governadores, ouvidores 

e outros funcion�rios do alto escal�o r�gio que correram �s Minas no decorrer do 

setecentos em observar as constantes (e todo tipo de) amea�as ocorridas contra 

os interesses do Estado portugu�s naquela regi�o. E, especificamente, na 

primeira metade do s�culo dezoito, a sede da comarca de Vila Rica parece ter 

vivido o auge de amea�as mais vis�veis entre os anos de 1.717, com prov�veis 

manifesta��es conjuradas, e 1.725, com o estabelecimento das Casas de 

Fundi��o. Per�odo em que tamb�m Vila Rica definitivamente conseguiu se 

sobrepor a vizinha e rival Vila do Ribeir�o do Carmo, em todos os seus aspectos.

Os problemas de lei e ordem avultavam. Uma popula��o branca 
cronicamente inst�vel, um setor negro insurgente, cl�rigos mundanos, 
desertores das guarni��es do Rio de Janeiro e de Salvador, ciganos e 
prisioneiros evadidos davam �s autoridades raz�o para continuo alarme. 
Em 1717, proclama��es republicanas de “longa vida ao povo”, nas ruas; 
em 1719 uma tentativa de revolta de negros e a revolta de 1720 contra o 
estabelecimento das casas de fundi��o, deram o tom para um s�culo de 
dist�rbios contra a autoridade da Coroa e do munic�pio. 274

V�rios marcos simb�licos e temporalidades distintas podem ser mais 

destacados no processo da cristaliza��o das estruturas administrativas e o pr�prio 

processo de urbaniza��o dos n�cleos urbanos da comarca de Vila Rica. Tais 

marcos e temporalidades, contudo, aos olhos do historiador devem ser vistos com 

certa parcim�nia, uma vez que, e com propriedade, os ritmos hist�ricos de 

273 Ibid., p. 80.

274 Russell-Wood, O governo local..., pp. 42-43.
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determinada sociedade podem ser analisados n�o somente a partir de seus 

par�metros locais, mas tamb�m regionais, nacionais (ou coloniais), universais e 

observados suas posi��es nesses contextos e conjunturas, se perif�ricas, 

centrais, etc. 

Todavia, esses flashes, esses instant�neos de conjunturas localizadas 

podem trazer luz nova ao pesquisador, ainda que pouco possa dizer respeito a 

aspectos mais generalizantes, no caso do processo de povoamento do Brasil, e 

especificamente da anexa��o de partes daqueles sert�es bras�licos, ainda que, 

conforme enfatizamos no capitulo anterior, a ocupa��o econ�mica e produtiva 

pelo qual passou a regi�o das Minas deixou de caracterizar aquela �rea especifica 

como uma regi�o inculta, como um sert�o, portanto. Esses instant�neos, e essas 

simbologias, portanto, pode tamb�m nos precisar o momento da cristaliza��o das 

estruturas sociais e econ�micas da sociedade mineradora e a�, 

consequentemente, perceber a anexa��o daquela �rea e regi�o bras�lica dentro 

daquilo que Fernando Novais consagrou como o antigo sistema colonial, e; “Em 

suma, o entendimento da sociedade de Antigo Regime nos tr�picos beneficia-se 

quando considerada nas suas rela��es com o antigo sistema colonial”. 275

Assim, dentro dessas argumenta��es, em 1.733, em Vila Rica, o Triunfo 

Eucar�stico, festividade religiosa, mas organizada pela c�mara municipal daquela 

vila, que marcava o translado da imagem da Sant�ssima Trindade da igreja de 

Nossa Senhora do Ros�rio, templo cat�lico de conv�vio de negros, para a rec�m 

inaugurada matriz de Nossa Senhora do Pilar, templo de conv�vio de uma elite 

branca, talvez expresse muitos desses simbolismos e significados. E do ponto de 

275 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 67.
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vista urban�stico a Vila Rica colonial tenha ali praticamente definido o seu tra�ado 

caracter�stico e peculiar antes mesmo do fim da cent�ria setecentista.

A partir de 1745,ou 50, Ouro Preto havia assumido o aspecto que possui 
hoje, ou pelo menos, j� apresentava grande n�mero dos monumentos da 
sua atual paisagem urbana. J� possu�a o Pa�o Municipal, o Pal�cio dos 
Governadores, as duas matrizes, as capelas do Pe. Faria, Piedade, S. 
Sebasti�o, S. Jo�o, Sta. Quit�ria, Sta. Efig�nia da miseric�rdia, 
constru�da pela irmandade de Santa Ana, cujo hospital foi inaugurado por 
Gomes Freire de Andrade em 1740. 276

At� a sedi��o de Vila Rica em 1.720, a Vila do Ribeir�o do Carmo disputava 

com Vila Rica as aten��es pol�ticas e econ�micas daquela comarca, sendo at� 

ent�o essa vila a sede do governo da capitania por decis�o pessoal do governador 

Ant�nio de Albuquerque, que ao que parece preferiu agradar aos paulistas que se 

tornou de inicio os indiv�duos mais representativos daquela vila em compara��o 

com Vila Rica.277

A composi��o e perfil dos primeiros oficiais camaristas da Vila de Nossa 

Senhora do Carmo deixam entrever realmente a proemin�ncia de paulistas 

afamados dentre seus membros principais, como � o caso, por exemplo, do 

capit�o-mor Pedro Fraz�o de Brito, natural da vila de S�o Paulo e indiv�duo que 

no decorrer da vida amealhou uma grande fortuna, deixando quando morto um 

significativo montante de dinheiro emprestado, que importava em 45% do total de 

276 Fritz Texeira de Salles, Vila Rica..., p. 106.

277 V�rias s�o as designa��es referentes � vila na documenta��o de �poca; oficialmente batizada 
de Vila do Ribeir�o de Nossa Senhora do Carmo e Albuquerque pelo foral de 1.711, mas aprovada 
pelo rei em 14/04/1712 como Vila de Nossa Senhora do Carmo, mas tamb�m � referida como Vila 
do Ribeir�o do Carmo, ao que parece pelo fato de que originalmente seu pa�o municipal ter sido 
previsto para ser erguido na direita, que tinha ao fundo o Ribeir�o do Carmo, �poca em que a 
documenta��o das verea��es menciona “n�o haver ainda casa da C�mara”. Entretanto, a sede da 
C�mara foi constru�da em outro local, no largo da matriz daquela vila. Ainda, a vila pode 
simplesmente ser mencionada como Vila do Carmo. Os primeiros oficiais camaristas eleitos da vila 
foram: Pedro Fraz�o de Brito (juiz mais velho), Jos� Rabelo Perdig�o (juiz mais mo�o), os 
vereadores Manuel Ferreira de S�, Francisco Pinto de Almendra, Jacinto Barbosa Lopes e o 
procurador Torquato Texeira de Carvalho. Diogo de Vasconcelos, Hist�ria Antiga das Minas 
Gerais. 4� ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999, p. 292. 
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sua fortuna avaliada em vinte contos de r�is. 278 Um dos mais antigos moradores 

daquele arraial do Carmo foi o paulista Jacinto Barbosa Lopes, que posteriormente 

se mudou para as minas de Cuiab�, cuja capela de Bom Jesus de Cuiab� foi 

mandada construir por ele em 1.723. 279

Todavia, a despeito de indiv�duos que amealharam grande cabedal a vila do 

Ribeir�o do Carmo, ap�s a sedi��o de Vila Rica, passou a perder prestigio pol�tico 

com a implanta��o da capitania aut�noma das Minas Gerais em 1.721, sendo que 

Vila Rica passou, al�m de sede e cabe�a da comarca de Vila Rica, a ser tamb�m 

o local de moradia dos governadores, o que efetivamente tornou Vila Rica muito 

mais importante em praticamente todas as esferas da vida social. 

Um �nico sen�o, igualmente em car�ter simb�lico, nessa preponder�ncia 

de Vila Rica sobre a vila vizinha foi o fato da Vila de Nossa Senhora do Carmo ter 

acolhido a sede do primeiro bispado das Minas Gerais em 1.745 e por conta disso 

foi elevada � categoria de cidade doravante com o nome de Mariana, e parece ter 

sido o �ureo Trono Episcopal o �ltimo apan�gio de gl�ria da Vila do Carmo frente 

� rival Vila Rica.

Nos pareceres contr�rios � cria��o de novas vilas, um dos argumentos 
dos recorrentes � a falta de “capacidade” da popula��o dos arraiais para 
ocupar os postos da c�mara: nestes documentos afirma-se que n�o h� 
na localidade “homens de nascimento” – isto �, homens brancos -, ou 
que seu n�mero � insuficiente. Em outros contextos, como no caso de 
concorr�ncias entre duas vilas para a atribui��o de uma fun��o 
prestigiosa – cabe�a de comarca, sede do bispado – as c�maras se 
depreciem umas �s outras, alegando que os ju�zes e vereadores de suas 

278 Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representa��o social..., p. 87.  Todavia, � poss�vel que o 
vereador Manuel Ferreira de S� fosse irm�o do homem mais rico, na �poca, da vila do Ribeir�o do 
Carmo e seu termo, Francisco Ferreira de S�, portugu�s, natural da cidade do Porto, filho de 
Manuel Ferreira de S� e Nat�lia de S�, que quando faleceu, em 1.732, deixou uma fortuna 
calculada em aproximadamente 59 contos de r�is. Ibid., p. 83.

279 Diogo de Vasconcelos, Hist�ria Antiga..., p. 292. 
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concorrentes, meros cultivadores ou oficiais mec�nicos, n�o s�o homens 
instru�dos e nem fazem parte da “nobreza da terra”. 280

Dentro das c�maras municipais, o principal cargo era o de ju�zes ordin�rios, 

j� que eleitos em n�mero de dois, sendo um designado juiz mais velho e o outro 

juiz mais novo, n�o se sabendo com precis�o se a diferen�a na idade traduzia-se 

na pr�tica em alguma vantagem pol�tica. Basicamente, na primeira metade do 

s�culo dezoito, todos os ju�zes ordin�rios eleitos para as c�maras municipais da 

comarca Vila Rica portavam o titulo de patentes militares, sendo a mais comum a 

de capit�o-mor, indicativo da import�ncia (e obrigatoriedade) da vincula��o das 

elites locais com as ordenan�as e, como mecanismo de status e nobilita��o social 

no imp�rio portugu�s, associar fun��es administrativas civis a postos militares.

Os ju�zes ordin�rios n�o eram magistrados, ou seja, com forma��o na �rea 

do direito, seja civil ou can�nico, na universidade de Coimbra, sobretudo. De 

acordo com as ordena��es cabia aos ju�zes ordin�rios toda a administra��o 

p�blica das cidades e vilas coloniais, portanto todos os demais cargos e fun��es 

existentes dentro das c�maras municipais eram a eles subordinados, porque, 

principalmente, al�m das demais amplas fun��es constantes nas Ordena��es, 

detinham o poder da aplica��o da lei em primeira inst�ncia. Ainda, ao que parece, 

n�o tivessem o poder de veto sobre a pol�tica da maioria dos demais oficiais 

camaristas. 281

280 Cl�udia Damasceno Fonseca, Fun��es, hierarquias e privil�gios urbanos. A concess�o dos 
t�tulos de vila e cidade na Capitania das Minas Gerais. In: Revista Varia Hist�ria. Belo Horizonte: 
Departamento de Hist�ria – Programa de P�s-Gradua��o/UFMG, n�. 29, 2003, pp. 39-51, cita��o � 
p. 48.

281 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em Minas..., p. 72.
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Assim, independente de suas capacidades intelectuais, de seus níveis de 

formação, se letrados ou não, os indivíduos que assumiam esses cargos nas vilas 

coloniais brasileiras alcançam um grande prestigio e poder político em nível de 

suas localidades, e com acesso, privilegiado, na comarca de Vila Rica, a 

governadores, ouvidores e provedores da Fazenda, ainda que em um locus

urbano de dimensões reduzidas e pela rígida segmentação social de então, 

cremos que os contatos cotidianos e relações sociais daquelas elites fossem muito 

assíduas e mesmo inevitáveis. 

A lei e o costume obrigavam aos juízes ordinários em público o uso de uma 

vara de cor vermelha, sob pena de multas pecuniárias, embora não tivéssemos, 

na documentação pesquisada, constatado algum processo nesse sentido e 

conteúdo. Na verdade, o uso desse objeto de deferência e suntuosidade era uma 

das formas e meios dos juízes ordinários se destacarem e se imporem mediante o 

colorido cotidiano das vilas mineiras. No decorrer de seus mandados, quando 

impedidos por alguma enfermidade ou algum outro motivo os juízes ordinários 

eram substituídos em suas funções pelo vereador mais velho, assim o critério da 

idade tinha alguma função prática, pelo menos para os vereadores. 282

Os vereadores eleitos para as funções camaristas tinham uma ampla e 

vasta ingerência administrativa e política em suas respectivas cidades e vilas de 

atuação, na colônia brasileira o seu número variava de dois a quatro vereadores 

eleitos. Na comarca de Vila Rica o seu número comumente ficava em torno de três 

vereadores, a fixação desse número dependia do número de habitantes dos 

núcleos urbanos, mas também, infere-se, que por decisão política de seus 

282 Ordenações, Livro I, Tomo 66.
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eleitores, j� que a elei��o era feita de forma indireta a partir da composi��o de 

uma lista com o nome de um grupo espec�fico de indiv�duos, os “principais do 

lugar”.  

H� casos em que o n�mero de vereadores para um determinado mandato 

era de dois, muito embora na primeira metade dos setecentos a popula��o da 

comarca de Vila Rica crescesse de forma vertiginosa, n�o se sabe com nitidez e 

exatid�o o porqu� da diminui��o do n�mero de vereadores eleitos, uma vez que 

certamente devia haver muitos interessados em assumir aqueles cargos, talvez, 

uma an�lise mais acurada e atenta da documenta��o possa desvendar esse fato, 

ainda que essa documenta��o seja vast�ssima.

De acordo com as Ordena��es Filipinas eram fun��es dos vereadores em 

atua��o na col�nia brasileira; 1) Zelar por todo o regimento das obras do Concelho  

e da terra, bem como por tudo o que puder benefici�-la e aos seus moradores, 2) 

Fiscalizar a atua��o dos ju�zes no cumprimento da justi�a, 3) Avaliar o estado dos 

bens da municipalidade, tomando as devidas provid�ncias, 4) Fiscalizar as contas 

do procurador e do tesoureiro do Concelho, 5) Designar, com os ju�zes, o 

carcereiro da municipalidade, 6) Despachar na C�mara e com ju�zes os feitos das 

injurias verbais e de pequenos furtos, sem dar apela��o, 7) Taxar os ordenados 

dos oficiais da municipalidade e determinar os pre�os de certos produtos, 8) Zelar 

pelo cumprimento das tarefas atribu�das aos oficiais da municipalidade, 9) P�r em 

preg�o todas as rendas do Concelho e contratar com os rendeiros, recebendo as 

fian�as, recebendo as fian�as, 10) Administrar os bens do Conselho, 11) Taxar os 

ordenados de oficiais mec�nicos, jornaleiros, mo�os e mo�as de soldada e 

determinar os pre�os de lou�as, cal�ados e outras mercadorias, 12) Lan�ar fintas, 
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consultando o corregedor da comarca (ouvidor), 13) Eleger a cada ano, 

juntamente com os juízes e o procurador do Concelho, os recebedores das sisas, 

14) Despachar, na Câmara, com os juízes, os feitos provenientes dos almotacés, 

de quantias entre seiscentos e seis mil-réis, sem apelação e agravo, 15) Participar 

da escolha do juiz de vintena, 16) Eleger, com os juízes ordinários, os oficiais das 

Ordenanças do termo, 17) Servir de adjunto ao ouvidor-geral, quando este passar 

cartas de seguro e o parecer do governador for contrário e nas causas em que 

interpuserem suspeição ao sobredito ouvidor, 18) Auxiliar o governador-geral na 

resolução de casos não previstos no regimento de 14/4/1655, 19) dar parecer nos 

casos em que o governador--geral mandar tirar devassa sobre o provedor da 

Fazenda.283

Conforme se pode observar nos itens acima enumerados, as funções dos 

vereadores misturavam aspectos de ordem administrativa (ou executiva à luz da 

jurisprudência contemporânea) e legislativa como na proposição de posturas 

municipais, judiciárias e fiscais. Um conjunto tão amplo de funções e 

responsabilidades públicas fazia parte das atenções e estratégias dos indivíduos 

que queiram alçar vôo em um processo de nobilitação social ou ter acesso direto à 

matérias na defesa de seus próprios interesses econômicos. Ainda, que os 

vereadores fossem passíveis de divergências quando entronizados em seus 

cargos, principalmente em relação aos juízes ordinários, procuradores e 

tesoureiros que eram, por lei, fiscalizados pelos vereadores.

283 Apud Graça Salgado, Fiscais e meirinhos..., p. 132, 134, 150, 208, 209 e 264.  Os itens 16 a 19 
não constam no livro das Ordenações, mas foram funções incorporadas no decorrer do processo 
de nossa colonização, através de regimentos e alvarás régios. Consultar diretamente também o 
livro das Ordenações. Livro I, Títulos 66, 67, 68, 83, 73, 75, 77 e 78.
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De acordo com as Ordena��es, cabia ao procurador do conselho a 

responsabilidade pela administra��o direta da infra-estrutura b�sica das vilas e 

cidades coloniais, como; “cuidar dos reparos e consertos referentes a casas, 

fontes, pontes, chafarizes, po�os, cal�adas, caminhos e todos os bens do 

concelho”. 284 Assim, os procuradores atuavam no cotidiano das vilas, vistoriando 

as condi��es materiais para o ir e vir daquelas vias p�blicas, levando � c�mara a 

necessidade das reformas e novas edifica��es, bem como, a meu ver, 

estabelecendo um contato direto com os pedreiros, serralheiros e demais oficiais 

mec�nicos, bem como com capineiros e lenheiros, forros e escravos ao ganho. 285

O procurador servia como um fact�tum mas possu�a somente uma 
autoridade limitada em sua pr�pria compet�ncia. Estava intimamente 
envolvido em todas as facetas do governo loca; entretanto, suas 
responsabilidades especiais eram o or�amento e as demandas legais da 
municipalidade. Um perscrutador de problemas em geral, seu papel era 
primariamente consultivo, colhendo informa��es e ent�o incitando seus 
colegas a promulgar a legisla��o. Como resultado de seus esfor�os 
vinham os Editais sobre materiais que iam desde a prote��o de florestas 
virgens � proibi��o de vendas ou comercio ilegal de gado, ao uso p�blico 
de fontes de �gua e supress�o de quilombos. 286

Dentre os cargos e fun��es existentes nas c�maras municipais, 

especificamente as de forma eletiva, os procuradores estavam em um patamar ou 

284 Gra�a Salgado, Fiscais e meirinhos..., p. 133.

285 Geraldo Silva Filho, Geraldo. Cotidiano escravo em um contexto de escravid�o urbana. In: 
Ant�nio Liber�c Cardoso Sim�es Pires e Rosy de Oliveira (orgs.).  Sociabilidades Negras. 
Comunidades Remanescentes, Escravid�o e Cultura. Belo Horizonte: Daliana, 2006.

286 Russell-Wood, O governo local..., p. 40. “[...] na pr�tica, essas atribui��es revelavam-se muito 
abrangente, uma vez que esse representante do poder local, auxiliados pelos outros funcion�rios 
da c�mara, acabava organizando e controlando a vida urbana”. Marilda Santana da Silva, Poderes 
locais em Minas..., p. 72. De fato, parece-nos, que na pr�tica os procuradores tinham uma 
amplitude funcional muito mais ampla como a de ordenar despesas para aquelas institui��es; “Diz 
Antonio Moreira Duarte que elle foi nomeado pelo Procurador da C�mara do anno passado no dia 
dezanove de Dezembro administrador da obra para as ex�quias do muito alto e poderozo Rey o 
Senhor D. Jo�o 5� que em gl�ria descansa, o que executou com muita fidelidade apontando os 
dias dos oficiais que trabalhar�o...[...] Vila Rica em C�mara de 6 de Julho de 1751...” Arquivo 
P�blico Mineiro - Documentos Avulsos da C�mara Municipal de Ouro Preto – CMOP Cx. 24 Doc. 
54.   
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degrau inferior ao cargo de ju�zes e vereadores, pelo menos em tese tamb�m 

eram indiv�duos com menor status social, muito embora comumente portadores de 

patentes militares. 287 Entretanto, a sua condi��o de contato com as massas 

laboriosas das cidades e vilas coloniais; brancos pobres, forros e escravos, dotam-

nos de um interessante tr�nsito em um espa�o onde os segmentos populares 

tinham um papel preponderante no conjunto daquela sociedade colonial, todavia, 

investiga��es e pesquisas mais acuradas sobre o papel e os perfis dos 

procuradores das c�maras municipais mineiras possam abrir novas e prof�cuas 

�ticas de entendimento da natureza s�cio-pol�tica e cultural da sociedade das 

Minas.

As atribui��es e inger�ncias funcionais dos ju�zes ordin�rios e dos 

vereadores constantes nas Ordena��es deixavam uma indisfar��vel mistura de 

jurisprud�ncias, sendo que se aos vereadores competia o desenvolvimento de 

uma pol�tica municipal mais antenada com os interesses do Estado e da 

localidade, e por isso, talvez, suas inger�ncias funcionais aumentaram no decorrer 

da coloniza��o do Brasil, a ampla responsabilidade sobre os rumos e os destinos 

da vida citadina poderia ir de encontro aos interesses pessoais de ju�zes 

ordin�rios inescrupulosos em rela��o, por exemplo, � aprova��o das despesas 

das c�maras municipais, ainda que, em contrapartida, coubesse; “[...] aos juízes

ordinários fiscalizar os outros funcionários do Senado, tais como os almotacéis, 

287 “Aos sete dias do m�s de dezembro de mil setecentos e dezoito nesta Vila Rica de Nossa 
Senhora do Pillar do Ouro Preto em casas da C�mara presente o juiz ordin�rio o capit�o Manoel 
de Mattos Fragozo, vereadores o goarda mor Domingos Francisco de Oliveira, o capit�o Francisco 
da Costa Oliveira, e o procurador o sargento mor Ant�nio Martins de Lana todos para deferirem os 
requerimentos das partes para atenderem ao bem da Rep�blica e acordaram o seguinte...”. APM -
C�dice CMOP 04 fls. 69.   
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alcaides, tabeli�es, escriv�es, al�m de ter que aplicar a lei na instancia local”. 288

E essas contradi��es e fisiologismos eram comuns em nossas leis coloniais e que 

na verdade avan�aram rumo a nossa contemporaneidade. 

Respons�vel pelo registro dos atos normativos das c�maras municipais, os 

escriv�es eram indicados, ou melhor, eleitos indiretamente pelos oficiais 

camaristas, e posteriormente nomeados para o cargo por determina��o r�gia, 

muito embora cremos que esse expediente, em �reas t�o perif�ricas como as das 

Minas, tratasse de um ato meramente protocolar, uma vez que a aptid�o e pr�-

requisito b�sico desses indiv�duos fosse ter o dom�nio da escrita, ainda que n�o 

fosse incomum a indica��o de escriv�es analfabetos, nomea��o, obviamente, que 

n�o era confirmada pelo rei.

Muito embora, pela import�ncia do cargo, “Receber, perante o escriv�o da 

C�mara, todas as rendas do Concelho e fazer as despesas ordenadas pelos 

vereadores; Arrecadar, de maneira a n�o perderem, os rendimentos do Concelho 

n�o arrendados; Arrecadar a ter�a pertencente ao rei, assim como a do Concelho; 

Pagar, por mandado do capit�o-mor das ordenan�as, as despesas com exerc�cios 

militares e que lhe ser�o levadas em conta” 289, a atua��o dos tesoureiros das 

c�maras municipais da comarca de Vila Rica parece n�o ter despertado maiores 

aten��es por parte de sua elite, provavelmente porque fun��es extremamente 

vigiadas pela c�pula superior dos oficiais camaristas, sendo que;

O tesoureiro do Senado tamb�m era escolhido a cada ano pelos pr�prios 
oficiais da C�mara, sendo que prontamente comunicado para tomar 

288 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em Minas..., p. 71.

289 Apud Gra�a Salgado, Fiscais e meirinhos..., p. 134, 151, 209 e 265. As atribui��es relativas ao 
pagamento ao capit�o-mor das ordenan�as somente foram implantadas na col�nia brasileira a 
partir de 1.570.
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posse do cargo. Era respons�vel pelo recebimento dos valores devidos � 
C�mara. A cada renova��o do cargo, o tesoureiro anterior deveria, por 
ordem da C�mara, repassar ao atual todos os valores depositados em 
suas m�os, como se verifica nos livros de Receitas e Despesas do 
Senado da C�mara, al�m de ter que prestar contas ao Senado do 
rendimento do ano. 290

Como j� apontado nesses estudos, os almotac�s desempenhavam uma 

importante fun��o nas vilas coloniais e, principalmente, as que se fiscalizavam as 

condi��es higi�nicas e sanit�rias de nossas vilas coloniais, ainda que, conforme 

veremos abaixo, em Minas Gerais o ambiente urbano era bem ca�tico e 

dispensava comumente e constantemente as aten��es dos oficiais camaristas. 

A pr�tica da almota�aria se efetivava em Minas, como nas demais vilas 

bras�licas, logo ao in�cio do ano, quando os almotac�s, em n�mero de dois, 

tomavam posse de suas fun��es para um mandato de curta dura��o, de apenas 

dois meses, ali�s um fato estranho o da curta dura��o do mandato dos almotac�s. 

Sendo que; “O exercício do direito de almotaçaria por parte de nossas câmaras 

municipais configuraram aquilo a que denominamos de três agendas do viver 

urbano: a do mercado, a do construtivo e a do sanitário”. 291

Segundo Marilda Santana da Silva, atuavam como almotac�s os oficiais 

camaristas que haviam servido nos anos anteriores, sendo que esses os antigos 

camaristas podiam apresentar justificativa para n�o serem empossados nesses 

respectivos cargos. Em Vila Rica havia ainda os almotac�s que eram designados 

para atuarem nos termos das vilas, fazendo correi��es mensais em distritos e 

arraiais sobre vendeiros, mercadores, marchantes e oficiais mec�nicos. 

290 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em Minas Gerais..., p. 76.

291 Magnus Roberto de Mello Pereira, Almuthasib – Considera��es sobre o..., p. 366.
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O procedimento das correi��es significava que os oficiais da C�mara 
sa�am em “corpo de c�mara” para darem correi��o geral pelas ruas 
p�blicas de Vila Rica seu termo. O escriv�o da C�mara junto com os 
almotac�s, os oficiais de vara (ju�zes), o alcaide, o aferidor (ou outro 
funcion�rio respons�vel por fiscaliza��o) realizavam a correi��o geral. O 
escriv�o fazia um auto com a assinatura de todos os oficiais que 
estivessem em a��o, onde se listavam as condena��es feitas, quando 
existentes, com o nome, sua falta e a pena pecuni�ria. As condena��es 
eram diversas, impostas a quem n�o tinha balan�a ou n�o aferiu a sua, 
construiu casa sem licen�a do Senado, por n�o ter varrido a sua testada 
(fachada), entre outras. 292

Portanto, atuando como os inspetores de pesos e medidas do per�odo 

colonial brasileiro aos almotac�s competiam tamb�m a fiscaliza��o do 

abastecimento dos g�neros de primeira necessidade, que na comarca de Vila Rica 

haviam deixado profundas seq�elas em seu passado recente. Segundo Max 

Fleiuss, durante o seu curto mandato os almotac�s prestavam contas mensais de 

suas atividades aos ju�zes ordin�rios, assentavam as achadas de gado e coimas 

impostas aos carniceiros, padeiros e demais multas sobre os seus encargos, sob 

pena de pag�-las em dobro. 293

Antes de sair em correi��o, os almotac�s apregoavam que os 
comerciantes deveriam ter “suas licen�as preparadas e mais escritos de 
Almota�arias e aferi��es cada um com suas portas varridas e asseadas e 
os tenham medidas prontas seus ramos verdes na porta com sua gamela 
e �gua e toalhas para se fazer [limpeza] nas medidas sendo necess�rio”.  
294

Parece que na comarca de Vila Rica, nos primeiros meados dos 

setecentos, a atua��o dos almotac�s, e mais precisamente a pr�tica das 

292 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em Minas Gerais..., p. 77. E, “Examinando os livros de 
registros desses oficiais camar�rios vamos perceber que sua atua��o se concentrava, em primeiro 
lugar, no controle das rela��es de mercado. Em suas peri�dicas correi��es pela vila eles 
verificavam se todas as casas comerciais e oficinas de artes�os tinham a competente licen�a de 
funcionamento, se os pesos e medidas estavam corretamente aferidos e se o tabelamento imposto 
ao comercio era obedecido. �queles que infringissem os preceitos camar�rio: multas, discursos 
moralizantes e at� pris�o”. Magnus Roberto de Mello Pereira, Almuthasib – Considera��es sobre 
o..., p. 366.

293 Max Fleiss, Hist�ria Administrativa do Brasil. 2 � ed. S�o Paulo: Melhoramentos, s/d, pp. 34-38.

294 Magnus Roberto de Mello Pereira, Almuthasib – Considera��es sobre o..., p. 367.
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correições, se deu muito em função da extensa área territorial na qual se 

constituiu os termos das vilas mineiras, onde tanto ouvidores, juízes ordinários e 

vereadores não davam conta dos constantes deslocamentos e demandas. E 

somente a partir da criação de novas vilas e comarcas em Minas é que essa 

tendência das correições foi minimizada. 

Assim, a atuação dos almotacés teve em Minas Gerais um caráter 

expressivo, ainda que, de um modo geral, a atuação dos almotacés tenha 

gradualmente perdido espaço no âmbito do império português para os demais

oficiais camaristas e, na comarca de Vila Rica, esse aspecto parece não ter sido 

distinto aos das demais áreas do império português.

Mas isto também significou uma atrofia do cargo de almotacé, o qual 
progressivamente tornar-se-ia um oficial menor, de nomeação dos 
vereadores e a eles submetido. Muitas de suas atribuições acabariam 
migrando para a alçada dos próprios vereadores ou de outros oficiais 
municipais, ao contrário do que aconteceu no reino aragonês, exemplo 
que tomamos para contraste. Ali, o cargo de almotacé evoluiu para uma 
autêntica magistratura urbana, no mesmo nível dos juízes do cível e do 
crime. 295

Comumente, nas vilas e cidades do império português a presença e a

imposição de seu Estado monárquico se farão presente no locus urbano a partir 

da implantação de suas câmaras municipais, a mais onipresente e expressiva das 

estruturas administrativas de arregimentação dos poderes locais, e que, segundo 

Charles Boxer, e nesse estudo já citado, ao lado dos hospitais das Misericórdias 

foram as duas instituições pilares da sociedade colonial, uma de caráter público e 

outra de caráter semi-público. 296

295 Ibid., p. 374.

296 Charles Boxer, O império marítimo..., p. 286. 
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Na capitania das Minas Gerais os hospitais das Miseric�rdias por uma s�rie 

de particularismos, e vicissitudes, somente foram estabelecidos j� no decorrer do 

s�culo dezenove, sendo que a fun��o normalmente desenvolvida por aquela 

institui��o na regi�o das Minas foi, grosso modo, dividida entre as c�maras 

municipais, no caso do acolhimento de expostos e �rf�os, e pelas irmandades e 

confrarias laicas no caso dos cuidados com as doen�as e enfermidades, em um 

amplo conjunto de fun��es de cunho caritativo. 

Esses aspectos de assistencialismo social foram realmente sui generis na 

capitania das Minas Gerais e, segundo Caio Boschi, n�o deixaram de oportunizar 

aos distintos segmentos sociais daquela capitania uma significativa, e particular, 

simbiose de interesses temporais e espirituais, em uma rela��o luminosamente 

por ele nomeada de “os leigos e o poder”. 297

Muito embora a presen�a de um hospital da Miseric�rdia inexistisse em 

Minas Gerais ao longo de toda cent�ria setecentista houve, todavia, muitas 

demandas, pleitos e esfor�os por parte dos oficiais camaristas para a cria��o 

dessa institui��o em Vila Rica, por exemplo, como um termo de aprova��o 

ocorrido em verea��o em 1.738 298 . Entretanto demandas infrut�feras, pois a 

instala��o de um hospital da Miseric�rdia naquela comarca somente se efetivou 

297 Caio Cezar Boschi, Os leigos e o poder. Irmandades leigas e pol�tica colonizadora em Minas 
Gerais. S�o Paulo: �tica, 1986. A despeito de muitos outros estudos terem sido feitos 
posteriormente a publica��o deste livro suas analises, contudo, permanecem inteiramente 
vigorosas e lan�am luz aos pesquisadores sobre temas e objetos hist�ricos espec�ficos � capitania 
das Minas Gerais, e como lembra Laura de Mello e Souza; “ao lado de certa escassez no tocante a 
estudos monogr�ficos, h� entre n�s, tradi��es a considerar, evitando o v�cio infantil de, a cada 
passo, jogar fora a crian�a fora junto com a �gua do banho”. Laura de Mello e Souza, O sol e a 
sombra..., p. 70.

298 APM - Documentos Avulsos – CMOP 11 Doc. 08. 
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em Vila Rica em 1.838, cabendo at� ent�o as confrarias, irmandades e ordens 

terceiras a assun��o desses encargos. 299

De toda maneira, na capitania das Minas Gerais, o estabelecimento das 

c�maras municipais proporcionou o ordenamento social daquela ca�tica regi�o 

que, pela r�pida concentra��o populacional, havia tido a experi�ncia negativa de 

problemas de abastecimento no in�cio de seu povoamento, experi�ncia que, 

talvez, tenha ficado marcado longamente no imagin�rio daquela incipiente 

sociedade. 

Neste sentido, � que no processo de implanta��o da infra-estrutura b�sica 

dos n�cleos urbanos mineiros as c�maras municipais sempre tiveram a 

preocupa��o com a normatiza��o do abastecimento dos v�veres de primeira 

necessidade, o que tamb�m, a despeito do aquecimento das correntes 

abastecedoras para a regi�o e da pr�pria cria��o in loco de atividades agr�colas e 

pecu�rias, denunciava a presen�a e atua��o na regi�o das Minas de muitos 

atravessadores e oportunistas.

Em seu processo de sedimenta��o as c�maras municipais da comarca de 

Vila Rica traduziam em suas pol�ticas concelhias um ineg�vel car�ter de 

regulamenta��o da vida urbana, e que unia “nobres e plebeus” no fomento e 

uniformiza��o das posturas municipais em nome do bem comum, pois no 

ambiente urbano a fome, as m�s condi��es higi�nicas, as dificuldades de livre 

299 Como se ressaltou anteriormente, na comarca de Vila Rica na primeira metade dos setecentos 
na aus�ncia de um juiz de �rf�os, as quest�es dos �rf�os era administrado pelos ju�zes ordin�rios 
que tinham funcion�rios espec�ficos para auxili�-los nessas mat�rias; “Registo de hua proviz�o de 
hum oficio de avaliador e repartidor dos �rf�os na pessoa de Nuno da Cunha Ferr�o”. APM –
C�dice CMOP 43 (14/01/1741), vers�o digitalizada, fotograma 797.
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trânsito dificultavam e afetavam a vida de todos igualmente; livres e escravos, 

ricos e pobres, brancos, mestiços e negros. 

Assim, até quase a metade do século dezoito os poderes locais das 

câmaras municipais na comarca de Vila Rica marcadamente se caracterizava por 

uma preocupação recorrente dos oficiais camaristas na regulamentação desses 

aspectos infra-estruturais de uma forma em geral. E para efeito de percepção 

desses aspectos transcrevemos a integra um Edital da Câmara Municipal de Vila 

Rica;

O juiz, vereadores e procurador do sennado da câmara que servimos o 
presente anno por elleyção nos porquanto fomos informados que esta 
República padece grandes insultos na carestia dos mantimentos por 
haverem muitas pessoas que costumão negociar nestes gêneros sem 
attenderem as proibições que tem havido, e penas que incorrem todos 
aqueles que costumão atravessar os frutos, para os tornar a revender 
com penna de que fazendo o contrário ser prezo as ordens desde 
Senado com as condenações do Conselho, e delle ser tomado por 
perdido todo gênero que constar ter atravessado, metade para os oficiais 
da justiça e acusador, e a outra metade para os ..... e todo o lavrador que 
quizer vender os seus efeitos em cazas separadas o poderá fazer tirando 
licença deste sennado por que só a elles se lhes concede ou as pessoas 
que para esse oficio elegerem as quais tomarão juramento em casa do 
escrivão para os venderem por aqueles preços que lhe foram impostos 
pelo mesmo Senado sem que por isso o escrivão delle lhe possa levar 
emolumentos algum por ser esta direção para conservação do bem 
commum, com penna de que constando que os comissários dos ditos 
lavradores, de baixo desta concessão os vendam por mais do que lhe 
fossem taxados, serem condenados com as penas impostas por este 
sennado e de trinta dias de cadeia: e outrosim por nos constar humas .... 
Das calçadas desta villa são cauzadas pelos faiscadores que com 
almocrafes e ferros que escavão pelo que mandamos que nenhuma 
pessoa consinta nas suas testadas negro algum a escavar calçadas com 
ferro, almocrafre ou couza que as dannifique com penna de que fazendo 
o contrário ou consentindo os ditos negros a escavarem, arruinarem ou 
barrarem serem condenados os ditos moradores nas posturas do 
Conselho e de as concertarem a sua custa; como também hé prejudicial 
que haverem porcos pelas ruas, pelo prejuízo que delles rezulta e assim 
mandamos a todos em especial aos oficiais de justiça e capitaens do 
matto, não consintão o haverem pelas ruas os ditos animais e toda pesoa 
que os quizer ter, os fechará nos fundos dos quintaes das suas testadas
para evitar o grande prejuízo que resulta ao bem commum com penna de 
que serem achados se lhe matarem para os prezos da cadea sem que se 
os donos possão haver couza alguma de quem lhes matar. E outrossim 
declaramos que toda pessoa que usar logea seca não faça menção na 
licensa de outra coisa senão da mesma fazenda seca de vara e covado, 
e assim também mandamos a toda pessoa que uzar de venda e 
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comestíveis não encontre na lisença fazenda seca de vara e covado e só 
sim comestíveis de seco e molhados, por lhe não ser permettido outra 
couza, e tudo isto declararem nas suas petições com individuação e a 
parte de sua ocuparagem, onde são moradores, para assim se lhe passar 
a dita lisença por prohibirmos a que estas senão concedão em paragens 
remotas e proibidas. E tudo que o contrário fizer, lhe serão impostas as 
pennas deste Conselho, e para que cheque a noticia a todos mandamos 
publicar este pelas ruas públicas desta villa pelo porteiro do Conselho e 
fixar nas partes públicas delle e seo termo para que em nenhum tempo 
tenhão que allegar ignorância: Dado em Vila Rica em Câmara de 8 de 
fevereiro de 1741. E eu Manoel Pinto de Queiroz escrivão da Câmera 
que os subscrevy. José de Araújo Côrrea/Pedro Gomes de Lima/João da 
Silva Almeyda/Manoel Rodriguez de Almeyda. E eu Manuel Pinto de 
Queiroz escrivão da Câmera que aqui fiz rezistar este Edital com 
declaração que foram publicados com as rubricas dos oficiais da Câmara 
e eu o sobredito escrivão que esta declaração fiz e esta subscrevi e 
asigney. 300

O documento, que do ponto vista legal da época traduzia-se em um Edital, 

apresenta, além de informações formidáveis sobre o cotidiano de Vila Rica, uma 

formatação distinta ao que hoje conhecemos como um Edital na medida em que o 

documento em relevo divulga ao público as posturas deferidas em vereações da 

câmara municipal daquela vila e nas quais todos os moradores da vila deverão se 

ater sobre as matérias afins e especificas ao bem comum e da coisa pública.

Assim, os editais afixados nas partes públicas (no sentido das partes mais 

centrais, visíveis e movimentadas) de Vila Rica nada mais eram do que o registro 

das posturas municipais deferidas em câmara municipal, portanto era uma espécie 

de ata com o registro das decisões mais importantes tomadas em prol da 

coletividade, ou seja, posturas municipais. 

O inusitado, ou curioso, é que a partir do exemplo do documento acima 

transcrito parece-nos que esse Edital registrou posturas municipais que foram 

aprovadas e ocorridas em reuniões (ou vereações) distintas, porque o escrivão 

registra uma postura municipal aprovada e passa a registrar uma outra postura 

300 APM - Códice CMOP Nº. 43, versão digitalizada, fotograma 807.
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totalmente diferente. O registro da postura municipal sobre a questão dos 

mantimentos deu lugar ao registro da postura municipal sobre a questão dos 

negros faiscadores de uma forma quase que contínua, ininterrupta. Infere-se que o 

escrivão da Câmara Municipal de Vila Rica redigiu esse Edital em relevo após o 

acúmulo de muitas decisões, ou posturas municipais, aprovadas em reuniões 

anteriores e distintas.

E a se julgar pelo teor desse documento o ambiente urbano de Vila Rica 

necessitava da intervenção constante dos oficiais camaristas, pois era 

caracterizado por atravessadores de alimentos, por lavras de ouro abertas no 

meio da vila, por porcos andando soltos pelas ruas, por cadeias abarrotadas de 

presos e criminosos, etc. Ainda que o traçado urbano da vila não tenha muito se 

alterado durante a segunda metade dos setecentos, até quase a metade do século 

XVIII Vila Rica ainda passava por um processo de ordenamento social e urbano, 

daí a importância que os oficiais camaristas de primeiro escalão e de seus 

auxiliares mais diretos; almotacés, juízes de vintena, alcaídes, quadrilheiros, 

porteiros dos auditórios, dentre outros, tinham na região das Minas, procurando 

criar um ambiente urbano menos rústico e mesmo rude também, pois além das 

questões de ordenamento urbano os conflitos violentos eram ali comuns e 

persistentes.

Agora novamente depois do contratador da Passagem chegar a ela com 
a nova arrematação que fez, saíram ao encontro dele vários mascarados 
da fazenda do dito Faustino Rebelo, e o quiseram matar, de que escapou 
milagrosamente, porém passado por uma bala com uma espada, 
arrombaram as canoas que tinha e as ditaram pelo rio abaixo, tirando 
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uma bandeira real com as armas de Vossa Majestade, e tamb�m feriram 
outro seu companheiro de rendeiro e lhe destru�ram a sua casa [...]. 301

Na �poca colonial brasileira os respons�veis pela vigil�ncia das cidades e 

vilas eram os alca�des, esp�cies de chefes de pol�cia daquela �poca sendo que as 

Ordena��es do reino conferiam a esses indiv�duos, verdadeiramente, um ineg�vel 

poder de policiamento e patrulhamento daqueles n�cleos urbanos; “Policiar dia e 

noite as cidades e vilas que lhe couber vigiar, acompanhado por um tabelião 

indicado pelo Concelho; Prender por mandado dos juízes ou em flagrante delito; 

Trazer os presos às audiências perante os juízes; Fiscalizar a atuação dos 

almotacés com relação a carnes e pescado; Fazer as execuções, penhoras e 

demais diligencias necessárias à arrecadação da fazenda dos defuntos, caso 

assim o determine o provedor dos Defuntos e Ausentes; Executar as diligências 

executadas pelos Intendentes [do ouro]”. 302

As jurisdi��es dos alca�des-pequenos se apresentavam bastantes amplas e 

complexas, variando de acordo com a localidade e a regi�o em que 

respectivamente se encontravam, eram, na verdade, tamb�m, uma esp�cie de 

oficiais de justi�a em n�vel da localidade, entretanto com o poder de uso da for�a e 

das armas para o cumprimento de suas fun��es, tarefas ou dilig�ncias. 

Por for�a da lei, os alca�des deveriam estar presentes nas verea��es das 

c�maras municipais do per�odo colonial brasileiro, ter o conhecimento de todas as 

301 Carta do governador D. Louren�o de Almeida ao rei de Portugal sobre a arremata��o da 
Passagem do Papagaio e mau procedimento de Faustino Rebelo, Vila Rica, 20 de outubro de 
1722. RAPM, volume 31, 1980, pp. 144-145.

302 Os chamados alcaides-pequenos eram escolhidos pelos oficiais camaristas a partir de uma lista 
tr�plice apresentada pelo alcaide-mor do dom�nio ou col�nia. Deveriam ser ‘homens-bons’ e 
casados na cidade, vila ou lugar. Gra�a Salgado, Fiscais e meirinhos..., p. 137, 152, 210, 266 e 
362.
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posturas municipais aprovadas e em vigor em seus respectivos n�cleos urbanos 

de atua��o e obviamente fazer cumprir com sua autoridade de �mbito p�blico 

essas mesmas posturas municipais, tamb�m atuavam aos alca�des em certas 

situa��es; “servir como carcereiro, manter o registro dos grilhões da prisão e, por 

vezes, acompanhar prisioneiros ao Rio de Janeiro”. Mas, contudo, era comum que 

na pr�tica cotidiana as fun��es dos alca�des tivessem outras funcionalidades, que 

como nos demais cargos camaristas demonstravam uma mistura de 

jurisprud�ncia;

As verea��es e ac�rd�os da C�mara de Vila Rica revelam-nos que a 
atua��o do alcaide possu�a um cunho mais fiscalizat�rio em detrimento 
do car�ter judici�rio apregoado pelas Ordena��es. Os alcaides 
ordenavam � popula��o de Vila Rica que limpasse as ruas antes das 
prociss�es religiosas como, por exemplo, na de Corpus Christi, al�m de 
ordenar que fossem pagas as taxas municipais e que se respeitasse o 
hor�rio do toque de recolher. 303

� poss�vel dizer, que at� 1.750, �poca do falecimento do rei D. Jo�o V em 

solo metropolitano, a comarca de Vila Rica passava por um processo de 

ordenamento social e urbano, tendo nas pol�ticas fiscais e tribut�rias fomentadas 

pelo Estado portugu�s o seu contraponto normatizador, no sentido de que o rigor 

deste fiscalismo foi objeto recorrente de revoltas e motins que pipocaram por toda 

a capitania das Minas Gerais e continuadamente por praticamente todo o s�culo 

XVIII. Ca�tico era o ambiente urbano de Vila Rica e da Vila do Ribeir�o do Carmo, 

ca�tico, mas n�o an�rquico, pois as suas respectivas c�maras municipais e 

consequentemente parcelas de suas elites locais cumpriram bem, e com zelo 

p�blico, o papel de institui��es regulamentadoras daqueles locus urbanos. 

303 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em Minas Gerais..., p. 79.
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Com efeito, na primeira metade dos setecentos, nas c�maras municipais 

mineiras as a��es de seus oficiais direcionavam-se ao ordenamento social e

urbano em suas respectivas vilas de atua��o, que nascidas de um abrupto 

processo povoador aparentavam ter, at� quase a metade da cent�ria, um 

cotidiano ca�tico, tumultuado e mesmo insalubre para a maioria de seus 

habitantes, notadamente aqueles que transitavam regularmente por seus s�tios 

urbanos, assim, na comarca de Vila Rica, na Vila de Nossa Senhora do Ribeir�o 

do Carmo e em Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, a despeito de 

suas incontestes rivalidades, constitu�am e se cristalizavam as suas elites locais 

paralelo ao pr�prio processo de atua��o e constitui��o de suas institui��es 

p�blicas mais representativas em n�vel local: que carrega em sua nomenclatura 

usual o pomposo nome de senado da c�mara municipal. 

E n�o por acaso, nas representa��es que quaisquer indiv�duos 

encaminhavam �quelas institui��es comumente se abriam tais documentos 

tratando com defer�ncia os oficiais camaristas como “Senhores do Senado”, 

obviamente que essas representa��es eram escritas pelos escriv�es das 

c�maras, o que n�o diminui a id�ia, e simbolismo, de que na �tica, mentalidade e 

imagin�rio de toda a popula��o das Minas os “Senhores do Senado” eram parte 

significativa dos “Principais da Vila”, fac��es de suas elites locais, n�o tanto uma 

“Nobreza da Terra” como se auto-intitulavam as elites locais da costa brasileira.

Neste sentido, o perfil s�cio-econ�mico e cultural dos oficiais camaristas 

dos n�cleos urbanos da comarca de Vila Rica era muito diversificado, uma elite 

local mais afinada aos moldes, aos gostos e suntuosidades das elites locais 

estabelecidas ao longo da costa brasileira � somente poss�vel pensar-se a partir 
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da segunda metade dos setecentos, quando a elite local mineira se torna, pelo 

menos para o caso vilariquense, uma elite mais refinada, letrada e no entender de 

Kenneth Maxwell uma plutocracia.

Os membros do c�rculo de Vila Rica, pela qualidade de sua poesia e por 
sua posi��o, influ�ncia e riqueza situavam-se na c�pula da sociedade de 
Minas, tendo la�os familiares, de amizade ou de interesses econ�micos a 
vincul�-los com uma rede de homens do mesmo n�vel, embora menos 
organizados em toda a capitania. Em sua qualidade de advogados, 
ju�zes, fazendeiros, comerciantes, emprestadores de dinheiro e membros 
de poderosas irmandades leigas eles tipificavam os interesses 
diversificados, mas intensamente americanos da plutocracia mineira. 304

Na comarca de Vila Rica, a atua��o funcional dos oficiais camaristas 

de primeira linha ou escal�o governativo, aqueles cujos cargos eram 

exercidos a partir de uma disputa eleitoral, ainda que de forma indireta; 

ju�zes ordin�rios, vereadores e procuradores, n�o destoavam muito da 

atua��o dos oficiais camaristas das demais vilas e regi�es coloniais 

brasileiras. 

Ali�s, o termo verea��o dado �s reuni�es executadas por esse grupo 

de indiv�duos d� bem o tom de que as fun��es e responsabilidades desses 

cargos n�o eram ainda muito bem definidas. Bem como, a atua��o de 

oficiais camaristas de segunda linha, aqueles cujos cargos eram exercidos 

mediante uma arremata��o ou indica��o; escriv�es, tesoureiros, ju�zes de 

vintena, almotac�s, alcaides e outros de menor signific�ncia ainda, como 

era os caso dos porteiros dos conselhos e dos quadrilheiros.

Na primeira metade dos setecentos, portanto, os oficiais camaristas 

ao darem �nfase ao processo de ordenamento urbano e social de seus 

304 Kenneth Maxwell, A devassa da devassa. A inconfid�ncia mineira: Brasil e Portugal –
1750/1808. S�o Paulo: Paz e Terra, 1985, p. 118-119.
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n�cleos urbanos, pautados em grande medida na trag�dia dos per�odos de 

fomes marcantes no in�cio do povoamento daquela regi�o e, tamb�m, pelos 

efeitos negativos das rivalidades entre paulistas e forasteiros, n�o se 

assemelhavam a uma elite local comparada a das regi�es litor�neas do 

Brasil, e ressalva-se, mais uma vez, quando muito se constitu�ram em 

“principais do lugar” e n�o “nobreza da terra”, pois ali de in�cio, 

efetivamente, parece n�o ter dito espa�o para  esses laivos nobili�rquicos.

Por outro lado, a necessidade premente no ordenamento urbano e 

aparentemente a atua��o de indiv�duos com amplas varia��es s�cio-

econ�micas e culturais, associado � pr�pria natureza ca�tica e itinerante 

das regi�es de economia mineradora fez com que as c�maras municipais 

mineiras e mais precisamente os seus oficiais camaristas atuassem muitas 

vezes de forma funcionalmente intercalada, o que levou ao historiador 

Russell-Wood a propor uma teoria de an�lises de estruturas convergentes, 

e que, a seu ver, possibilita a observa��o de alguns problemas na pr�tica e 

no cotidiano governativo das c�maras municipais na capitania das Minas 

Gerais.

Esse sistema redundava em diversos inconvenientes: primeiro, uma 
converg�ncia de jurisdi��es, ou seja, o fato de cada membro do Senado 
assumir as fun��es de seus colegas; segundo, numa converg�ncia de 
pessoal, pela qual, o encarregado de um cargo poderia eventualmente 
assumir um outro; terceiro,, uma converg�ncia de compet�ncia executiva, 
especialmente no caso de ju�zes e do procurador. O juiz deveria efetivar 
o cumprimento de decretos, passando por sobre a jurisdi��o individual de 
outros funcion�rios encarregados de assuntos legais, administrativos, 
executivos e fiscais. 305

305 Russell-Wood, O governo local..., p. 48.
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A par desses questionamentos, em outro aspecto e nível de 

abordagem em seu processo de ordenamento social e urbano, cabiam as 

câmaras de Vila do Carmo e Vila Rica o expediente típico do império 

português do gerenciamento de recursos financeiros advindos da cobrança 

de tributos sobre entradas, lojas abertas, vendas, atividades mecânicas, 

atividades mercantis e de abastecimento de um modo geral, e que, 

obviamente, davam ao oficial camarista um amplo conjunto de participação 

e envolvimento com a comunidade de uma forma geral, aproximando-se em 

muito de definições e conceitos que aqui foram introduzidos e discutidos no 

primeiro capitulo.

Por outro lado, a observação do direito das Passagens pelas 

câmaras municipais foi outro expediente que oportunizou aos oficiais 

camaristas um amplo conjunto de poderes, interação e controle daqueles 

locus urbanos. Sendo que;

No seio da atuação política e administrativa das câmaras municipais, a 
Coroa portuguesa concedia, portanto, a essas instituições, o direito de 
passagem pelos rios ou por suas pontes, ou mesmo pelos locais mais 
estratégicos, sendo administrados por elas mesmas ou arrendados por 
particulares que, mediante autorização camarária, exploravam esse 
direito. 306

E não por outra razão, que praticamente durante toda a primeira 

metade do século dezoito, as queixas, representações e desagravos contra 

os oficiais camaristas da comarca de Vila Rica tomaram grande parte das 

atenções de ouvidores, governadores, vice-reis e autoridades do Conselho 

Ultramarino e da própria Secretaria de Estado do rei, que abriam aos 

queixosos (ou suplicantes) os ouvidos para as reclamações de questões 

306 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em..., p. 88.
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típicas da municipalidade, pois essas eram as maiores fontes das receitas 

das câmaras mineiras, direitos de entrada e passagem, pois lá não se 

presenciou o sobejo das sisas, por exemplo.

Mas o marco regulatório e de intervenção das câmaras municipais 

mineiras sobre o ordenamento social e urbano refletiam-se sobre a 

fiscalização severa sobre o peso e as medidas, assim, tanto oficiais 

camaristas de primeira e segunda linha tinham um olhar atento sobre essas 

matérias naquela região, e que, aparentemente, nesse aspecto especifico 

se apresentavam com funcionalidades de jurisprudência convergentes, é o 

que se depreende, por exemplo, de um Edital elaborado em Vila Rica em 

1.721;

[...] Acórdão que levaria o aferidor pelas aferições; por um marco com sua 
balança, uma oitava, o quarto de ouro por cada medida: vara, covado 
pesos de ferro quatro vinténs de ouro [...] Será obrigado a passar todos 
os pesos miúdos do aferidor para que estivessem certos. Sem por isso 
levar salário pois são anexos aos marcos [...]. E aquelas pessoas que 
quiserem comprar balanças, marcos, medidas, varas, côvados e pesos 
de ferro as tratam de aferi, e toda a balança que não for capaz de pesar o 
ouro entregue-a para seu dono sem a marcar; advertindo-lhe que não 
use dela para negócio público [...]. 307

Um outro aspecto em que podemos observar a intervenção (e 

preocupação) constante das câmaras municipais mineiras era a fiscalização das 

atividades do oficialato mecânico em um todo, assim, os artesãos e os artífices 

mineiros tinham as suas ações constantemente direcionadas sob a vigilância dos 

oficiais mecânicos. 

Os documentos de época revelam que as atenções dos oficiais 
camaristas se centravam sobre um grupo especial de ofícios mecânicos, 
nitidamente aqueles que eram mais requisitados pela clientela e público 
consumidor em geral. Assim, alfaiates, ferradores, ferreiros, carpinteiros, 

307 RAPM, 2º volume, 1938, p. 161-163. Citado também por Marilda Santana da Silva, Poderes 
locais..., p. 92.
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pedreiros e sapateiros viviam sob a vigilância constante das câmaras 
municipais, seja na convocação anual para a eleição do juizado de cada 
um destes ofícios mecânicos, seja na punição aos oficiais mecânicos que 
infringissem as suas respectivas normas regimentais. 308

Muito embora, a despeito da rígida política fiscal e tributária a qual o Estado 

monárquico português impôs à região das Minas, nos núcleos urbanos da 

comarca de Vila Rica comumente, também, em certas ocasiões era fomentadas 

uma fiscalização mais estreita por parte dos oficiais camaristas em relação às 

atividades dos ourives, que em muitas ocasiões, no decorrer da centúria 

setecentista, foram obrigados a mudar os seus respectivos regimentos de ofícios 

mecânicos.

Não se sabe se essa prática efetivava-se por um repetido e constante 

desrespeito dos ourives à observância das normas constantes em seus 

respectivos regimentos ou se esse mecanismo de mudanças constantes nos 

regimentos dos ouvires permitia aos oficiais camaristas uma adequação ao preço 

cotidiano dos metais preciosos, base e matéria prima dos ourives, seja como for 

cabia às câmaras municipais a regulamentação dos pesos, medidas e também 

dos preços dos produtos de suas respectivas vilas de atuação, assim, talvez, a 

adequação dos regimentos dos ourives acompanhasse a flutuação, as variáveis 

inflacionárias e a manipulação do ouro naqueles locus urbanos e com 

conseqüentes repercussões no âmbito daquela sociedade colonial.

Diz João de Lana que vossas mercês elegeram-no por contraste e 
ensayador do ouro e prata nesta vila e seu termo de que houverão por 
bem mandarem ao suplicante juntar o regimento que nesta parte se 
observa na cidade do Rio de Janeiro, o que o suplicante satysfez, 
juntando também certidão do contraste da dita cidade dos emolumentos 
que leva na ocupação, por respeito do que requer a vossas mercês sejão 
servidos a vista do dito regimento e certidão arbitrarem-lhe o quanto 
demais do dito regimento e certidão deve levar, visto a qualidade do 

308 Geraldo Silva Filho, Oficialato mecânico e escravidão..., p. 73. 
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dinheiro que por ora corre neste país, e o estillo que se observa nelle, 
serem tudo mais avantajado, do que na dita cidade do Rio de Janeiro 
pelo que pede a vossas mercês lhe facão mercê a vista do referido 
arbitrarem-lhe o quanto deve levar, além do dito regimento, e certidão 
que apresenta de seos emolumentos, confirmando-lhes por seo 
despacho, e mandará que todos estes documentos se registre nos livros 
deste senado, para o tempo constar e receberá mercê, responda o 
procurador deste senado. Vila Rica em câmara de dezenove de setembro 
de mil setecentos e quarenta e dois anos [...]. 309

Curiosa foi a resposta da Câmara Municipal de Vila Rica para o 

requerimento do requerente acima transcrito, onde depreende-se  que no seio de 

nossa sociedade colonial as diferenças e disparidades entre uma espécie de 

consciência ou condição colonial era bastante visível na medida que os oficiais 

camaristas daquela vila tratavam, também, a cidade do Rio de Janeiro como um 

outro país.

[...] o regimento que o suplicante apresenta hé feyto para outro país muito 
diverso do que este. Contudo se deve mandar registrar a custa do 
suplicante nos livros deste senado com todos os requerimentos, e mais 
dependências a elle juntas, mandando-se outrossim observar em tudo 
aquilo que neste país se puder acomodar ao dito regimento salvo os 
anexos das aferições por ser estillo rematarem neste senado a quem por 
ellas mais der, e ser a melhor renda do mesmo senado, e deve o 
suplicante apresentar neste senado, digo apresentar as marcas de que 
pretende usar no dito, registra-las neste senado ou por no archivo delle 
as mesmas marcas que conrespondão igualmente com as do suplicante
sendo examinadas e conferidas, para em todo tempo se decidir qualquer 
duvida que se ofereça e da mesma sorte se deve também mandar 
observar o mesmo pelo que respeita as marcas com os mais oficiais de 
ourives tendo o suplicante o cuidado de assim o fazer cumprir, e com as 
mais obrigações que lhe são impostas no seo regimento, e enquanto aos 
salários que o suplicante há de levar, segundo o estado do país me 
parece ser bastante levarem em oitavas, o que no Rio de Janeiro se leva 
em mil réis, e a esse mesmo respeito levar tudo o que não chegar a 
oitava conforme a certidão que apresenta do mesmo Rio de Janeiro, o 
quanto se me oferece dizer sobre o requerimento do suplicante. Vila Rica 
aos dezenove se septembro de mil setecentos e quarenta e dois, o 
procurador do senado Joseph Côrrea Maya [...]. 310

309 APM - Códice CMOP Nº. 44 Fls. 56 v e 57. 

310 APM - Códice CMOP Nº. 44 Fls. 57, 57 v e 58. 
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A elite local da comarca de Vila Rica na primeira metade dos setecentos 

encontrou nas c�maras municipais um espa�o para o aumento de seu status 

social, bem como � not�vel que ao final da primeira metade daquele s�culo j� 

assumia alguns padr�es t�picos das elites locais das faixas litor�neas da col�nia 

brasileira como no gosto pelo luxo; “o invent�rio post mortem do capit�o-mor 

Manuel Lopes Machado, iniciado em 1743, revela uma diversidade grande de 

roupas, j�ias e objetos de uso dom�stico acumulado estava aplicado n�o apenas 

nos escravos e no engenho de cana, essenciais para os seus neg�cios nas Minas, 

mas tamb�m em m�veis, objetos e roupas, signos da riqueza que ostentava”. 311

A procura por merc�s dignificantes e o gradual gosto pelas suntuosidades 

tamb�m exemplificam essa tend�ncia. Na segunda metade dos setecentos haver� 

quem encomende na comarca de Vila Rica “hua casaca de pano fino abotoada por 

seiscentos e cinq�enta r�is”, “hum cals�o abotoado com estofo por cento e

sessenta r�is”, “botas rasas de vaca de cuto em at� doze pontas por seiscentos e 

cinq�enta r�is”, ou mais modestamente “botas de violeira de vaca altas cento e 

cinq�enta r�is”. 312

Todavia, a atua��o, representatividade e estrutura das c�maras municipais 

da comarca de Vila Rica entre 1.711 e 1.750 demonstram que o processo de 

ordenamento social e urbano daqueles n�cleos urbanos eram muito mais 

contundentes e prementes do que, talvez, a pr�pria consolida��o de uma elite 

local com uma fei��o mais refinada, pois as dificuldades de toda ordem e natureza 

311 Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representa��o..., p. 72. Esse individuo era morador na vila 
de Ribeir�o do Carmo.

312 APM - C�dice CMOP N�. 66 Fls. 86 e APM - C�dice CMOP N�. 74 Fls. 13.
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pelas quais passaram o povoamento daquela região explica, sem meio termo, 

essa atuação mais funcionalista de suas câmaras municipais. 

Cabe agora melhor aprofundar do ponto de vista cotidiano as tensões e 

vicissitudes que fizeram daquelas câmaras municipais uma instituição pública de 

caráter mais abrangente a manifestações populares, uma vez que os principais 

das vilas, no primeiro meado dos setecentos, ainda não tendiam a uma 

partidarização em bandos conforme tem destacado uma historiografia mais 

recente.
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Capítulo 4 – Sociedade, administra��o e classes sociais

A especificidade da Am�rica portuguesa n�o
residiu na assimila��o pura e simples do mundo do

Antigo Regime, mas na sua recria��o perversa, 
alimentada pelo tr�fico, pelo trabalho escravo de

negros africanos, pela introdu��o, na velha sociedade, de 
um novo elemento, estrutural e n�o institucional: o escravismo.

Subordinadas � monarquia portuguesa, que entre
a Restaura��o e o per�odo pombalino tornou-se 

crescentemente centralizadora, tendo assim que recriar suas 
rela��es com os dom�nios ultramarinos,
as terras bras�licas integraram o mundo

do Antigo Regime por meio do antigo sistema colonial.

Laura de Mello e Souza

4.1 – Poderes locais, ordenan�as e ordem social. 

Durante a vig�ncia do per�odo colonial brasileiro as quest�es da vigil�ncia 

p�blica e da defesa de uma forma geral eram feitas a partir da organiza��o de tr�s 

estruturas b�sicas de corpos militares; os corpos regulares, os corpos das

Ordenan�as e os corpos auxiliares, sendo que na primeira metade dos setecentos 

na capitania das Minas Gerais existiam tr�s corpos regulares; as companhias de 

Drag�es, que eram corpos militares profissionais e que, portanto, recebiam 

remunera��es em esp�cie, os soldos.

Cada companhia era formada em ordem de hierarquia por um capit�o, 
um tenente, um alferes, um furriel, um tambor e cinco cabos de esquadra 
com seus respectivos soldados. O efetivo era composto por portugueses, 
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com exceção dos soldados tambores que eram africanos. Inicialmente, a 
primeira companhia era composta por 72 soldados, a segunda por 64 
soldados e a terceira por 113 dragões. 313

Por força de uma carta régia datada de 09 de fevereiro de 1.719 as duas 

primeiras companhias de Dragões foram estabelecidas na Vila do Ribeirão do 

Carmo, na época local de moradia dos governadores, sendo que a terceira 

companhia foi implantada, em decorrência de uma carta régia expedida em 1.729 

no distrito de Minas Novas, futura Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso do 

Fanado, note-se que o estabelecimento desses corpos militares regulares nas 

Minas tinha unicamente o caráter de proteção aos funcionários reais ali 

estabelecidos e a toda estrutura fiscal ali montada, bem como para o 

enfrentamento e apaziguamento de contendas e motins.

Essa cavalaria não é para em campo aberto pelejar com o inimigo, que 
não há nem haverá naqueles sertões, mas para guarda dos 
governadores e para comboiar a Fazenda de Sua Majestade e para 
acudir alguns insultos ou levantamentos que façam algumas pessoas 
poderosas, fazendo-as fortes com seus escravos, e nalguns lugares 
intricados, para o que tudo são mais convenientes; e o manejo de 
infantaria parece será conveniente que nessa oposição sejam admitidos 
os oficiais reformados na infantaria. 314

Na verdade, toda a estrutura militar implantada na colônia brasileira e que 

regulava da base a ponta todo o conjunto dessa matéria naquela sociedade e que 

por tratar-se justamente de uma colônia escravista eram de dimensões jurídicas e 

jurisprudências administrativas bastante complicadas e complexas, mas que, 

todavia, tornaram-se praticamente inalteradas até a assunção do rei D. José I ao 

trono português, até lá muito pouca coisa se modificou na estrutura militar e 

miliciana implantada em solo colonial brasileiro. 

313 Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representação social nas..., p. 116-117.  

314 Carta Régia de 1.719 Apud Augusto de Lima Júnior, A capitania das...., p. 107.
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Esse imobilismo, contudo, foi modificado com o fomento da política 

pombalina, que estabeleceu nos trópicos uma verdadeira reorganização militar 

não tanto somente para a proteção das cidades e vilas coloniais, mas, também, 

para se criar um mecanismo ainda mais eficaz e eficiente para a cobrança dos 

impostos e tributos, questões do fiscalismo já analisadas no contexto de nossos 

estudos e que se relacionam com os aspectos mais gerais da cristalização dos 

Estados europeus com todas as conseqüências e repercussões decorrentes 

desse processo histórico.

De uma forma geral, as colônias e domínios portugueses irão seguir em 

nome e grandeza da metrópole essas transformações no campo da belicosidade, 

transformações que foram a gênese das características militarizadas, ainda hoje,

da maioria dos países do mundo.   

Os estados, por sua vez, atuam sobretudo como receptáculos e 
aplicadores dos meios de coerção, especialmente a força armada. Hoje 
em dia, o desenvolvimento de estados que investem no bem-estar 
público, de estados regulamentadores, de estados que empregam grande 
parte de seu esforço em intervir nas questões econômicas, suavizou e 
obscureceu a centralidade da coerção. Contudo, durante esse milênio de 
história européia que estamos examinando, os gastos militares 
usualmente consumiram a maior parte dos orçamentos do estado, e as 
forças armadas constituíram caracteristicamente o maior setor do 
governo, tomado isoladamente. 315

Com o processo de Restauração portuguesa, em 1.640, criou-se em solo 

metropolitano um exército permanente, cujos soldados eram recrutados das 

companhias de Ordenanças, dispondo além de fardamento e alimentação de um 

soldo pago com os recursos da fazenda real. Esses aparatos militares eram 

divididos em terços e companhias, sendo que o comando dos mesmos era dado 

315 Charles Tilly, Coerção, Capital e..., p. 104.



257

por nomeação real a geralmente um individuo de origem nobre ou fidalga, que 

alcançava a patente de mestre-de-campo.

Na colônia brasileira, grosso modo, a estrutura e organização militar seguiu 

o modelo metropolitano a despeito daqui não existirem em demasia nobres e 

fidalgos para a assunção dos postos e patentes militares mais elevados, o que, 

invariavelmente, levou a também nos aspectos militares abrirem-se espaços para 

os localismos e especificidades. Todavia, na colônia brasileira as tropas regulares 

ou de primeira linha, como eram conhecidas, eram integradas por oficiais e 

soldados pagos e em sua maioria compostos por regimentos de homens vindos 

diretamente da metrópole. 

Além das tropas regulares, na colônia brasileira existiam também as tropas 

irregulares ou Ordenanças, que eram compostas por colonos e igualmente 

organizadas em terços, que se responsabilizavam pelo patrulhamento das 

distintas comarcas, e que igualmente ao modelo português abrangia dez 

companhias de 250 soldados cada, divididas em dez esquadras de 25 homens, 

que aqui, igualmente como no reino, eram os terços comandados por um oficial 

com a patente de mestre-de-campo. 316

Na primeira metade dos setecentos um oficial mestre-de-campo português, 

Francisco Ferreira de Sá, se notabilizou como o homem mais rico morador na Vila 

do Ribeirão do Carmo, fortuna amealhada a partir da criação de uma ampla rede 

de negócios e não propriamente a partir de seus soldos militares.

O mestre-de-campo Francisco Ferreira de Sá é o homem com o maior 
cabedal encontrado na vila do Ribeirão do Carmo e seu termo. Em seu 
inventário post mortem aberto 11 de setembro de 1732, seus bens foram 

316 Graça Salgado, Fiscais e..., p. 97.
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avaliados em 58:882$767 (cinqüenta e oito contos, oitocentos e oitenta e 
dois mil e setecentos e sessenta e sete réis). Natural da cidade do Porto, 
da Freguesia da Sé, era filho legitimo de Manuel Ferreira de Sampaio e 
Natália de Sá, ambos falecidos. Morador na Freguesia de São Sebastião, 
era viúvo de Páscoa Barbosa com quem tivera dois filhos: João Ferreira, 
falecido, e Maria Ferreira. 317

Em Portugal, as companhias ou corpos de Ordenanças foram instituídos a 

partir da promulgação do regimento geral das Ordenanças em 10 de dezembro de 

1.570 e pela provisão de 15 de maio de 1.574, portanto ainda anteriores ao 

advento da União Ibérica em solo europeu e foram estendidos a todos os 

domínios e colônias ultramarinas portuguesas.  318

Os corpos das Ordenanças eram compostos por toda a população 

masculina entre 18 e 60 anos de idade, sendo que a atuação das Ordenanças se 

dava em casos de ameaças a estabilidade da ordem pública, sendo que na 

inexistência desses conflitos, ou em tempos de paz, os contingentes das 

Ordenanças ficavam normalmente vinculados às suas respectivas atividades 

econômicas e/ou profissionais, sendo que, nesses corpos, não havia o pagamento 

de soldos pela inserção em tais estruturas militares. 

As ordenanças se dividiam em terços que se subdividiam em 
companhias. Em cada vila deveria haver um capitão-mor responsável por 
um conjunto de ordenanças de homens pardos, pretos libertos e brancos, 
e nos arraiais à frente de cada ordenança um capitão comandante de 
distrito. Cada ordenança se dividia em terços, à frente do terço estava o 
mestre-de-campo e subordinado a ele um sargento-mor. O terço era 
composto por quatro companhias, cada uma deveria ter 250 homens. 319

No decorrer do século dezessete foram criadas as milícias, que também 

eram tropas auxiliares de caráter não remunerado, diferentemente das 

companhias das Ordenanças podiam ser deslocadas de sua base territorial de 

317 Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representação social..., p. 83.

318 Graça Salgado, Fiscais e..., p. 97.

319 Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representação social..., p, 117-118.
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origem, para, por exemplo, prestar apoio a tropas regulares em apuros em 

localidades distantes. Igualmente �s tropas regulares e �s Ordenan�as, as Mil�cias 

eram organizadas em ter�os e seus integrantes eram recrutados de forma n�o

volunt�ria junto � popula��o civil de uma forma geral e alinhados a partir de 

segmentos sociais previamente definidos; brancos, pardos e negros, em 

regimentos de cavalaria de nobreza, cavalaria comum e regimento de infantaria. 

As companhias de mil�cia foram institu�das numa base regional ou 
paroquial, na depend�ncia em grande parte da densidade populacional 
numa dada zona, mas via de regra v�rias companhias eram frouxamente 
reunidas para formar um ter�o. Esses ter�os eram compostos 
principalmente de brancos, mas aos regimentos eram anexadas 
companhias de negros livres e mulatos livres com seus pr�prios 
comandos. [...] As companhias de pardos e bastardos forros eram as 
mais comuns no s�culo XVIII em Minas Gerais, seguidas por companhias 
de pretos e pardos forros, de pretos e mesti�os forros, e mesmo de �ndios 
e bastardos. 320

Parece-nos, que no ocaso dos setecentos e notadamente j� nas primeiras 

d�cadas do s�culo dezenove a capitania das Minas Gerais presenciou um 

recrudescimento no recrutamento dessas tropas irregulares, principalmente no 

conjunto da popula��o negra e mesti�a, cujos indiv�duos recrutados – que na 

linguagem de �poca eram considerados “presos” para o servi�o militar, e 

invariavelmente pediam dispensas dessas atividades milicianas pelos mais 

variados motivos. 321

Diz Jo�o Francisco que sendo alistado em huma das companhias de 
infantaria dos homens pretos desta Villa para se fardar, o n�o tem feito 
ath� o prezente por ser cazado, e carregado de filhos, vivendo em huma 
pobreza a mais digna de compaix�o, que para poder abrigar-se do tempo 
sua mulher e filhos foi percizo o coronel Velloso dar-lhe no morro huma 

320 Russell-Wood, O Brasil colonial..., p. 490.

321 No, “in�cio dos oitocentos, houve uma grande movimenta��o de tropas e muitos recrutamentos 
na capitania das Minas Gerais, tendo em vista um clima de p�nico geral gerado pelos 
acontecimentos pol�ticos ocorridos na Europa, onde o expansionismo franc�s e a alian�a Portugal-
Inglaterra criaram aqui um temor de a col�nia brasileira ser invadida pelo ex�rcito napole�nico.” 
Geraldo Silva Filho, Oficialato mec�nico e escravid�o urbana..., p. 102-103.
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caza de esmolla para ir morando por n�o ter o suplicante meios de pagar 
alugueres, estando sua mulher e filhos em continuada nudes, apenas .... 
o suplicante para poder porcamente alimentar se pelo oficio de alfaiate 
como pouco quer fazer que tem por cauza da decad�ncia da terra, de 
todo este alegado pede Vossa Excel�ncia informar-se, se percizo for, o 
suplicante n�o ir ... de fardar por em prezentemente n�o pode, motivo 
este bastante, por que recorre a isso a ...... piedade de Vossa Excel�ncia 
o suplicante para que seja aliviado por seis mezes para poder no fim 
desse tempo ......., de cuja esmolla elle, mulher e filhos rogar� a Deus 
pello aumento espiritual do corporal de Vossa Excel�ncia, e toda ilustre 
fam�lia. 322

As Mil�cias geralmente eram comandadas por um oficial mestre-de-campo 

ou por um sargento-mor egresso de uma tropa regular. Esses ter�os auxiliares

foram criados na metr�pole portuguesa em 1.641 e posteriormente 

regulamentados pelo decreto de primeiro de abril de 1.650, portanto, criadas no 

reino j� com um avan�ado processo de coloniza��o e povoamento do Brasil. Na 

metr�pole eram constitu�das pelos homens exclu�dos do recrutamento das tropas 

regulares; geralmente agricultores, arrimos de fam�lias e homens casados. No 

Brasil, adaptou-se �s suas condi��es locais, incorporando distintos segmentos 

�tnico-raciais, o que, por sua vez, dita os ritmos de nossas especificidades e 

mesmo dos embara�os das legisla��es pertinentes a mat�ria de cunho militar.  

Em grande n�mero de nossas leis d�-se o nome geral de mil�cia � for�a 
armada, quer seja de primeira, segunda ou terceira linha, [...] mas desde 
a promulga��o do decreto de 7 de agosto de 1796, a palavra mil�cia 
indica t�o-somente a tropa de segunda, a qual se achava organizada em 
ter�os auxiliares, tanto no Brasil como em Portugal. 323

322 APM – Avulsos da Secretaria de Governo - SG CX. 68 DOC. 93. Vila Rica, 13/04/1806. “Diz 
Ant�nio da Silva Santos, homem pardo disfar�ado, casado, morador no arraial de Aresuahi, termo 
da vila do Afanado de Minas Novas, onde vive do seu oficio de ferreiro, muito pobre e condi��es tal 
que n�o faz nem para manter a si e a sua mulher, obriga��es n�o estas, as em que o suplicante 
puramente confessa a Vossa Excel�ncia pelo vexame em que est� pois que sendo notificado para 
apromtar-ce com seus uniformes de soldado miliciano [...]  raz�o por que implora a alta prote��o de 
Vossa Excel�ncia para que se digne mandar se passe ao suplicante para a Ordenan�a e informar 
.... do comandante do mesmo districto, que sem faltar a verdade....” SG CX 62 DOC. 42.

323 Jos� da Cunha Matos, Repert�rio da legisla��o militar, vol. 2, p. 166, Apud Gra�a Salgado, 
Fiscais e meirinhos..., p. 98. 



261

De uma forma geral, é possível dizer que na primeira metade dos 

setecentos o recrutamento dos indivíduos para os aparatos militares constantes na 

capitania das Minas Gerais, especificamente na comarca de Vila Rica, seguia um 

típico padrão de interesses de ascensão social e econômica. Assim, a aquisição 

de patentes militares; de capitão-mor e sargento-mor, sobretudo, para as fileiras 

das companhias das Ordenanças eram de interesse direto dos indivíduos brancos 

e interessados também no desempenho das funções de suas câmaras municipais.

A aquisição de patentes militares nas fileiras das companhias de 

Ordenanças era considerada uma das mais expressivas mercês dignificantes 

concedidas pelo rei português aos colonos, ao lado da concessão de sesmarias e 

do hábito da Ordem de Cristo, muito embora esse último tenha sido muito mais 

difícil de obter pelo conjunto da população colonial brasileira. Todavia, todas as 

possibilidades de obtenção de mercês faziam parte das estratégias dos reis 

portugueses para um melhor controle das populações coloniais.

[...] Trateis com muita afabilidade os moradores dessa capitania 
administrando-lhes justiça com igualdade, fazendo estimação daqueles 
que mais se sinalarem no meu serviço e com mais zelo se empregarem 
no aumento e cobrança dos quintos, e das mais rendas pertencentes à 
minha fazenda de que me informareis particularmente individuando o 
serviço que se me fizer para que constando me dos seus merecimentos 
possa usar com eles da minha real grandeza fazendo-lhes as mercês que 
forem dignos. 324

Na verdade, os privilégios, honras e mercês reais concedidos pelos 

monarcas portugueses no decorrer do processo de colonização do Brasil se 

estendiam em um conjunto maior de mecanismos de nobilitação social, que, 

entretanto, estavam articulados ou a um determinado nível de cabedal econômico 

324 Carta régia enviada ao governador Dom Pedro de Almeida, Lisboa, 13 de Abril de 1717. RAPM, 
Seção Colonial 04, p. 127-128.
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ou a exist�ncia de um expressivo grau de posicionamento social, portanto a 

obten��o das v�rias formas de nobilita��o real dependia da posse ou n�o desses 

crit�rios.  Assim;

Tais honras podiam ser adquiridas atrav�s das merc�s de foros de 
Fidalgo da Casa Real, h�bitos de uma tr�s ordens militares, a ocupa��o 
de postos militares e “a perten�a ao grupo dos cidad�os, ou seja, dos 
eleitores e dos eleg�veis para os cargos municipais, � institui��o de 
morgados, e � ocupa��o de of�cios que por si nobilitavam. 325

Comumente, na comarca de Vila Rica, no primeiro meados dos setecentos,

os indiv�duos �vidos por nobilita��o social distinguiam-se em significados e 

estrat�gias sociais, econ�micas, pol�ticas, e mesmo �tnico-raciais, dos indiv�duos 

das regi�es da costa brasileira, pois marcavam suas trajet�rias alcan�ando as 

patentes militares das Ordenan�as e posteriormente, ou concomitantemente, 

exercendo as fun��es de oficiais camaristas, que, pela r�pida concentra��o 

populacional caracterizada no povoamento daqueles sert�es bras�licos, tornou-se 

um mecanismo imprescind�vel para a manuten��o de sua ordem social e para o 

controle de seus n�veis de criminalidade.

[...] esses moradores que andam minerando por todos estes matos, 
costumam fazer povoa��es naquelas partes onde acham as suas 
conveni�ncias, e atr�s delas concorrem tantas gentes, que dentro em 
quinze dias est� uma povoa��o formada e muito numerosa, e como esta 
gente � toda cheia de ambi��o, � preciso acudir-lhe logo com oficial que 
os governe e a quem eles respeitem, e a n�o terem o tal oficial n�o 
haveria dia em que n�o houvessem mortes e outras muitas desordens 
[...]. 326

Quando aqui nos referimos aos n�veis de criminalidade, e a necessidade de 

seu controle social, n�o estamos nos referindo �s constantes amea�as a que 

estavam sujeitos os n�cleos urbanos mineiros pelos ataques de quilombolas e 

325 Karina Paranhos da Mata, Riqueza e representa��o social..., p. 32.

326 Carta do governador Dom Louren�o de Almeida ao rei Dom Jo�o V, Vila Rica, 06 de agosto de 
1724, RAPM, Volume 31, 1980, p. 190.
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escravos fugidos de uma forma em geral, j� que, via regra, o controle coercitivo e 

o uso da repress�o, for�a e viol�ncia p�blica contra esses indiv�duos que viviam � 

margem da sociedade colonial brasileira n�o eram feitas diretamente pelos corpos 

das Ordenan�as, mas sim pelos capit�es-do-mato, cujas fun��es eram geralmente 

de forma perturbadora, do ponto das rela��es �tnicas e raciais, exercidas por 

mulatos e mesti�os, que inclusive se responsabilizavam pela destrui��o de 

quilombos de menores dimens�es, sendo que a repress�o contra os quilombos de 

maiores propor��es eram de responsabilidade das tropas regulares ou dos ter�os 

auxiliares.

As regi�es mineiras caracterizavam-se por um predom�nio de escravos e 
uma consider�vel lassid�o na fiscaliza��o de suas atividades de 
especuladores. Esses fatores, associados ao isolamento geogr�fico e ao 
policiamento inadequado, resultaram numa alta incid�ncia de fugitivos. A 
responsabilidade pela captura desses fugitivos e pelo ataque de 
quilombos menores era dos capit�es-do-mato – em sua maioria mulatos 
– que formavam suas pr�prias tropas e atuavam a base de comiss�o. 327

Na primeira metade dos setecentos, o processo de ordenamento social e 

urbano pelo qual passava os n�cleos da comarca de Vila Rica, que como aqui tem

sido recorrentemente ressalvado, apresentava-se como uma a��o pol�tica e 

administrativa premente, n�o somente por parte dos oficiais camaristas, mas, 

tamb�m, por parte dos agentes r�gios ali estabelecidos, principalmente dos 

governadores e ouvidores, como por parte dos respons�veis pelos aparatos da 

seguran�a p�blica, quer sejam as tropas regulares, as Ordenan�as, os Ter�os 

Auxiliares e mesmo dos capit�es-do-mato, pois nunca � demais repetir sobre o 

processo abruto e ca�tico em que se constituiu a regi�o das Minas e sua r�pida 

concentra��o populacional de indiv�duos de toda esp�cie de car�ter e inten��es.

327 Russell-Wood, O Brasil-Colonial..., p. 490. 
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[...] a mineração se estabeleceu sobre o signo da pobreza e da 
conturbação social, marcando-a sobretudo o enorme afluxo de gente que 
acudiu ao apelo e cuja composição social se apresentava bastante 
heterogênea. Mais do que em qualquer outro ponto da colônia, foi grande 
nas Minas a instabilidade social, a itinerância, o imediatismo, o caráter 
provisório assumido pelos empreendimentos. 328

Se por um lado, verdadeiramente, o processo de constituição e povoamento 

das Minas tenha se caracterizado dentro de um padrão de extrema efemeridade e 

instabilidade social, o que levou ali a se constituir, paralelo ao fausto do ouro, uma 

enorme massa de desclassificados sociais que se efetivaram em um amplo 

segmento social de vadios comuns, inclusive, em diversas regiões do mundo, 

associados a um processo histórico de cristalização das primeiras etapas

capitalismo, e que, em sentido oposto, deu vez ao florescimento de toda uma

consistente legislação repressiva contra esses grupos sociais marginalizados.329

Os desclassificados sociais na região das Minas Gerais serão rigorosa e 

constantemente controlados, sendo que no universo daquela sociedade 

mineradora o conflito de interesses oriundos pela avidez na obtenção dos metais e 

pedras preciosas levou ao surgimento de inevitáveis conflitos e, 

consequentemente, na geração de um cotidiano muito tenso e violento. 

Comumente, na região das Minas, a documentação de época se referia aos 

vadios como vagamundos, ou seja, indivíduos que vagavam pelos lugares, sem 

origens sociais, sem cabedal, sem uma atividade econômica ou profissional 

definida e, infere-se, potencialmente suscetíveis à prática de desordens, roubos, 

delitos e assassinatos. 

328 Laura de Mello e Souza, Os desclassificados do ouro..., 2004, p. 96.

329 Ibid., p. 103 et passim. 
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Enfim vagamundos, cujos elementos semânticos do vernáculo português 

consagraram em vagabundos, que constituiu na região das Minas um grupo social 

e étnico-racial heterodoxo; de brancos pobres, mamelucos, mestiços e mulatos 

livres, de forros, negros e escravos fugidos. Isso para não se falar na constituição 

de outros grupos sociais e de indivíduos específicos, igualmente suscetíveis e 

passíveis a prática de um cotidiano violento, com o uso contumaz da força, da 

truculência e da intimidação a serviço dos poderosos da região; eram os grupos 

dos agregados, dos capangas, capoeiras, ou ainda dos quilombolas, dos 

salteadores e bandidos comuns, ou mesmo de indivíduos violentos, e rústicos, 

infiltrados nos quadros das milícias. Lembramos, de passagem, que ainda na 

primeira metade do século XVIII foram tomadas medidas radicais de combates a 

índios insurretos, sobretudo nos limites que separavam Minas Gerais, Bahia e na 

futura capitania do Espírito Santo.

Ainda na segunda metade dos setecentos, em 27/10/1766, os oficiais 

camaristas de Vila Rica voltavam parte de suas preocupações para as questões 

da segurança naquele núcleo urbano, aproveitando-se da reorganização da 

estrutura militar promovida pela política pombalina no âmbito das colônias 

portuguesas, pediam que o abastecimento alimentício para as companhias dos 

Dragões e dos terços Auxiliares fossem mantidos para a atuação satisfatória 

daqueles corpos militares estacionados na vila. 330 Ainda, que essas proposições 

possam estar mais associadas não com um clima de aumento da criminalidade 

reinante em Vila Rica e sim com os aspectos do recrudescimento fiscal por parte 

do Estado monárquico português e também pelo famigerado início da crise na 

330 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em..., p. 182
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produtividade do ouro, todavia, um eventual aumento dos �ndices da criminalidade 

podia estar diretamente associado com a decorr�ncia da crise produtiva e 

econ�mica aur�fera. 

Aparentemente, outro aspecto que se modifica na segunda metade do 

s�culo XVIII em rela��o aos interesses dos indiv�duos na inser��o nas tropas 

militares foi o fato de que a desilus�o com o enriquecimento f�cil proporcionado 

pelas atividades mineradoras fez com que muitos deles migrassem da capitania 

das Minas Gerais e tentassem melhor sorte em uma carreira militar, desta maneira 

muito dos homens nascidos em Minas Gerais passaram a se alistar de uma forma 

volunt�ria e n�o mais recrutados � for�a; “esperançosos de que a posse de um 

posto militar os fizesse subir na hierarquia ditada pelas aparências do Antigo 

Regime português”. 331

Por outro lado, se no primeiro meado setecentista a composi��o das 

tropas regulares de primeira linha, os corpos dos Drag�es, eram basicamente 

compostos por soldados portugueses e principalmente comandados por oficiais 

portugueses, na segunda metade do s�culo esse quadro se modifica 

sensivelmente quando alguns dos indiv�duos mais abastados da capitania mineira 

331 Ibid., p. 183. Como aqui j� se mencionou era usual na documenta��o de �poca se referir aos 
homens recrutados de forma n�o volunt�ria de “prezos como recrutados”, sendo que na primeira 
dos setecentos na comarca de Vila Rica, invariavelmente, os pedidos de dispensas desses 
recrutamentos eram justificados pelo abandono de suas mulheres, filhos e outros familiares 
economicamente deles dependentes, mencionando esses recrutados sempre com uma ocupa��o 
profissional ou produtiva definida; uma atividade de minera��o, uma pr�tica de agricultura, um 
of�cio mec�nico, etc.
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passaram a assumir as patentes e os postos de comando naquelas tropas 

contando, inclusive, nesse processo com a media��o dos oficiais camaristas. 332

O fato de que, na segunda metade do s�culo XVIII, alguns dos homens 

mais ricos de Vila Rica passassem a ser detentores de patentes militares nas 

tropas de primeira linha refor�a tamb�m a id�ia de mudan�as nos perfis dos 

indiv�duos que exercer�o as fun��es e cargos nas c�maras municipais, o que nos 

leva a entender que o processo de ascen��o social e econ�mica iniciada pelos 

mineiros nos prim�rdios e origens dos n�cleos urbanos da comarca de Vila Rica 

alcan�ou os seus objetivos pr�ticos. 

O provimento em cargos militares era sin�nimo de prestigio nas 
sociedades militarizadas do Antigo Regime. Sendo assim, o fato de 
53,8% dos homens ricos serem detentores de patentes militares de 
oficiais revela que, al�m de abastados, eram tamb�m homens de algum 
prestigio naquela sociedade [...] Considerando que o senado da c�mara 
congregava os homens da mais alta qualidade social parece-nos que um 
percentual de 53,8% � bastante significativo do destaque social dos 
homens listados em 1756, principalmente, se considerarmos que este � 
um n�mero m�nimo. 333

Todavia, na metade primeira do s�culo dezoito sendo as tropas regulares 

compostas basicamente de portugueses, a aquisi��o de patentes e postos nas 

Ordenan�as e nos ter�os Auxiliares eram de interesse direto dos indiv�duos �vidos 

por ascen��o social e toda uma pol�tica fomentada pelas c�maras municipais para 

o ordenamento social e urbano daqueles n�cleos e os pr�prios esfor�os dos 

sucessivos governadores e ouvidores para o controle e combate da viol�ncia e 

criminalidade em geral eram fomentados nesse sentido e, assim, � poss�vel 

332 “Assim, apesar de ser o governador da Capitania quem indicava e intervinha junto � metr�pole 
na escolha dos homens que servissem �s for�as militares, ele contava com a colabora��o das 
c�maras municipais. Esta pr�tica persistiu por toda a segunda metade do s�culo XVIII”.  Marilda 
Santana da Silva, Poderes locais nas..., p. 188. 

333 Carla Maria Carvalho de Almeida, Homens ricos, homens bons..., p. 258.
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entender que nesse aspecto havia uma convergência de interesses entre os 

poderes locais e os agentes do poder real.

Portanto, a hipótese de que entre 1.711/1.750 a comarca de Vila Rica 

passava por um processo de sedimentação em seu ordenamento social e urbano 

ganha maior nitidez e ilustração também no campo de suas estruturas militares, 

sendo que os poderes locais ali constituídos, nesse aspecto, agiam em plena 

convergência de interesses. Ainda que não se negue aqui, ao contrário, os 

conflitos de interesses e jurisdições nas quais se notabilizaram as várias 

instâncias administrativas e burocráticas no decorrer da história da capitania das 

Minas Gerais e que se tornaram muito mais significativas na segunda metade do 

século dezoito quando, inclusive, os poderes locais ali se encontravam mais 

delimitados e segmentados.

Vimos que esses conflitos existiram em alguns momentos em que não 
houve confluência de seus interesses, sobretudo na defesa de práticas e 
costumes locais em contraposição à imposição da lei, nas disputas pela 
manutenção de espaços de representação simbólica do poder e na 
defesa das jurisdições. Contudo, acreditamos que esse comportamento 
era esperado de membros de um sistema político e administrativo 
corporativista e em todos eles observamos a interferência direta da Coroa 
nas negociações estabelecidas, que se efetivaram através das consultas 
e/ou representações enviadas ao Conselho Ultramarino. 334

Nos corpos militares o uso da força, repressão e violência contra os 

segmentos marginalizados ou contra os indivíduos ou facções que tendiam a uma 

infidelidade ao rei sempre foram comuns no processo de colonização do Brasil e 

deixaram marcas profundas em nosso imaginário e mentalidade, principalmente 

quando observadas as muitas atrocidades e abusos de autoridades que foram e 

334 Marilda Santana da Silva, Poderes locais em Minas..., p. 196.
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ainda o s�o comuns em nossa sociedade. Neste sentido, a associa��o entre 

poder pol�tico e for�a militar foi uma caracter�stica impar de nossas elites locais. 335

A despeito (e em fator) do processo da estrutura��o da sociedade mineira 

os abusos de autoridade passaram a ser mais constantes, assim como j� se 

mencionou, os pr�prios conflitos de jurisprud�ncias entre as inst�ncias 

governativas e os poderes locais. Esses abusos de autoridades podem, inclusive, 

ser observados em n�veis horizontais dentre os indiv�duos incorporados nos 

corpos militares de ent�o e portadores de patentes de oficiais, por exemplo. Para 

uma exemplifica��o mais precisa e pontual desses aspectos transcreve-se aqui na 

integra uma fonte documental produzida na capitania das Minas Gerais na 

segunda metade dos setecentos.

Diz Leonardo da Silva, sargento do n�mero da freguesia de Congonhas, 
que sendo no dia 17 do corrente deste presente ano e estando o 
suplicante manso e pac�fico no adro da capela de Nossa Senhora do 
Ros�rio da dita freguesia para receber as esmolas, que dessem os 
negros que foram ao alu�, por ser o suplicante tezoureiro ali chegou de 
propozito e caso pensado Anast�sio das Neves Ribeiro homem 
intrigante, Sargento Mor de Auxiliares provocando ao suplicante em o 
tratar de nomes atroc�ssimos sendo o mais toler�vel o de ladram, e logo 
lhe deu algumas bofetadas e pancadas e vendo o dito Sargento Mor que 
sua necess�ria defeza procurava ofendelo o prendeu a ordem de Vossa 
Excel�ncia e para calorar a sua malicia lhe formou hum sum�rio 
falsamente de ouro falso, e de ladram machinando para esse fim 
testemunhas de sua facsam, e inimigos: quando o dito Sargento Mor h�
falto de jurisdisam para semelhantes procedimentos, e para mayor 
abatimento meteu em correntes, e ordenou fosse para a capital, e na ora 
de partir revogou, e mandou o hir para a cadea do Sabar� para mais o 
demorar em prizam e o abater, e se lhe seguir�o maiores despezas tudo 
em vingan�a por haver o suplicante dado a sala de Vossa Excel�ncia hua 

335 “Todos os homens maiores de 16 anos deveriam ser enquadrados dentro das ordenan�as, que 
eram circunscrições de recrutamento e treno milicial que existiam, em principio, em todo o espaço 
da monarquia [...]. Embora os postos das ordenan�as n�o fossem remunerados, eles controlavam 
esse factor de intimidação passível de afectar a vida das populações que era o recrutamento 
militar. Assim, as ordenan�as funcionavam como fontes de poder local e de privil�gios. Por isso 
mesmo, os postos de oficiais podiam, �s vezes, ser motivo de disputas entre os grandes de cada 
localidade”. Carla Maria Carvalho de Almeida, Homens ricos, homens bons..., p. 258-259 (As 
cita��es em it�lico citadas pela autora s�o de Nuno Gon�alo Monteiro. Os concelhos e a 
comunidades. In: Ant�nio Manuel Hespanha (org.). Hist�ria de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1998.
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conta sobre os maus procedimentos do dito Sargento Mor nam sendo 
fregu�s de Congonhas pois o h� da de Rapozos, e as Congonhas vem 
somente para fazer desfeitas a huns, e a outros como tem feito a que 
executou na pessoa do Licenciado Francisco Fernandez mandando lhe 
dar por um negro com um xicote dentro em caza, e sendo o dito Sargento 
Mor ocupado na Guardamoria de Rapozos e Congonhas procede tam 
indignamente e com absolutos tam extravagantes como executou 
propriamente com Ana da Cruz, e Manoel Pereira Couto obrando contra 
o despaxo do corregedor que acabou, como tamb�m havendo dado ao 
residente Domingos Ribeiro Carvalho morador em Santo Antonio do Rio 
Asima huas datas de terras minerais que o dito tomou em corte de terras 
de que estava senhor e com o actual servi�o trabalhando nele com seus 
escravos e ofendeu o regimento e o fez despaxar do servi�o em que 
andava trabalhando, e repartiu as terras por outros a fim de embolsar 
segundos sallarios, finalmente, Senhor, vive este homem por hum tal 
medo, soberbo, e absoluto que se faz indigno de ocupar cargo p�blico, 
porque s� d� amostras a todos pelo absoluto com que obra, que o 
Senhor General antecessor de Vossa Excel�ncia aprovou para atropelar 
os vassalos de Sua Majestade. Que Vossa Excel�ncia se digne 
informado do referido e castigar a quem o merecer para cuja 
informassam Sam suspeitos o Capit�o Mor daquela comarca, e officiaes 
dela pela grande e intima amizade que tem com os ditos. 336

As reclama��es de Leonardo da Silva, que se identifica como sargento do 

n�mero da freguesia de Congonhas foi endere�ado ao governador da capitania 

das Minas Gerais, na �poca Ant�nio de Noronha, que se notabilizou nos aspectos 

militares por ter mandado construir, em 1.779, o novo quartel da companhia dos 

Drag�es sediado em Vila Rica, esse capit�o-general era a autoridade tratada 

formalmente no documento por Vossa Excel�ncia. Provavelmente, n�mero era 

uma forma coloquial de se referir �s tropas n�o regulares das Ordenan�as, e que 

fica bem caracterizado no documento quando o destinat�rio tamb�m se identifica 

como tesoureiro da capela de Nossa Senhora do Ros�rio, ou seja, a patente de 

sargento das Ordenan�as serve como refor�o de seu status s�cio-econ�mico, 

pr�tica comum no seio daquela sociedade setecentista e que, curiosamente, n�o o 

desabonava em presenciar a pr�tica do alu�, que era o ajuntamento de negros no 

336 APM – Avulsos SG CX. 10 Doc. 05 – Congonhas do Sabar�, 27/03/1780.
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adro de uma igreja, ainda que t�o somente, segundo o mesmo, para o 

recolhimento de esmolas. 337

As acusa��es de ofensas morais, agress�es f�sicas, abuso de autoridade 

e o relato de outras expressivas arbitrariedades foram feitas contra um outro 

individuo, igualmente portador de uma patente militar de oficial, a de sargento-mor, 

s� que desta feita incorporado nas tropas militares auxiliares ou mil�cia, sendo 

Anast�cio das Neves Ribeiro considerado um homem com pr�ticas cotidianas 

muito violentas. 

Pressup�e-se que, se na primeira metade do s�culo dezoito, havia uma 

relativa sintonia entre os membros das v�rias categorias de tropas militares na 

capitania das Minas Gerais, para o efeito de prote��o e seguran�a rec�proca de 

todos os indiv�duos brancos daquela sociedade, essa eventual sintonia na 

segunda metade do s�culo modifica-se, resultante, talvez, de um processo j� mais 

n�tido de segmenta��o social dentre as camadas livres e brancas ali 

estabelecidas, e que, em parte, explica as desaven�as entre indiv�duos inseridos 

em seus distintos corpos militares.  

Presumivelmente, ent�o, as elites locais da comarca de Vila Rica na 

segunda metade dos setecentos apresentavam caracter�sticas de sua condi��o 

social mais definidoras do que as da primeira metade da cent�ria, com n�veis e 

valores comportamentais e culturais; o letramento, o gosto pelas artes e o gestual 

337 Em outra passagem desse documento e mais precisamente em um outro documento anexado a 
esse cita-se; “Nos abaixo assinados atestamos e juramos em juizo sendo necessario, em como no 
dia sete do corrente do presente ano pelas quatro para as sinco horas da tarde estando Leonardo 
da Silva, sargento do numero na dita freguesia de Congonhas do Sabara no adro da capela de 
Nossa Senhora do Rozario nam somente para evadir como sargento qual quer disturbio no 
ajuntamento dos negros Angolas, que se axavam no seu Alu� na forma do costume como tambem 
para receber esmola, que se tirasse por estar servindo de tesoureiro dos mesmos negros por 
eleissam deles, e aprovasam do Reverendo Parocho.....”.



272

corp�reo j� incorporado aos valores materiais (posse de cabedal), pol�ticos 

(exerc�cio de fun��es governativas) e simb�licos (o tr�nsito e filia��o em 

confrarias e ordens terceiras, a obten��o de h�bitos da Ordem de Cristo, se 

poss�vel, etc.).  

Entre a minoria branca de Minas Gerais predominavam os valores e 
costumes das prov�ncias do norte portugu�s, especialmente Minho, Tr�s-
os-Montes, Porto, Douro e as Beiras, sendo raro que os migrantes 
procedessem de Lisboa e do sul. Refletida no modo de falar e na 
arquitetura dom�stica e eclesi�stica, esta dominante influ�ncia nortista 
proporcionava forte elemento de consolida��o da sociedade e estimulava 
um r�pido e bem sucedido transplante da cultura portuguesa para o 
ambiente social e econ�mico transit�rio e altamente inst�vel da zona da 
minera��o. 338

Muito embora, uma an�lise pontual sobre o perfil racial das elites locais na 

primeira metade dos setecentos, na comarca de Vila Rica, seja uma abordagem 

muito dif�cil de precisar, na medida em que a maioria da documenta��o de �poca 

omite essas informa��es, infere-se que o grau de mesti�agem pelo qual passou 

aquela regi�o era acentuado, primeiro porque o n�mero de mulheres brancas 

presentes na regi�o era muito reduzido, segundo pelo fato de que os paulistas, os 

primeiros povoadores da regi�o, trazerem em suas heran�as gen�ticas uma 

expressiva quantidade de DNA ind�gena, e tamb�m, indisfar�adamente, pelo fato 

da pr�tica do concubinato entre homens brancos e mulheres negras; forras e 

escravas, ser usual, principalmente, quando, pela aus�ncia das ordens religiosas 

na capitania das Minas Gerais, o controle da igreja contra a pr�tica e costume da 

mancebia ser pouco expressivo.

Alguns governadores tentaram, com medidas administrativas, p�r cobro � 
concubinagem com as negras, para evitar os nascimentos de novos 
mulatos. J� a ironia popular denominava essas liga��es de “casamento 
da m�o esquerda”, aplicando aos casos a cerim�nia religiosa com que os 
fidalgos se casavam �s escondidas com mulheres do povo, �s quais n�o 

338 Kenneth Maxwell, A devassa da..., p. 114.



273

deixavam a heran�a do nome, nem aos filhos de tais uni�es. As pretas e 
“mulatas de parte” continuavam, malgrado tudo, a obter altos pre�os no 
mercado do amor e despejavam mulatos sem parar. 339

Tamb�m, n�o se pode mais uma vez negligenciar o fato de que as 

caracter�sticas itinerantes da sociedade mineradora facilitavam a n�o fixa��o dos 

homens mineradores, que por sua vez dificultava a forma��o de uni�es afetivas 

mais est�veis entre homens e mulheres das diversas matizes �tnicas e raciais 

presentes naquela regi�o, o que, em contrapartida, contribuir� ainda mais para a 

vig�ncia de rela��es afetivas passageiras, escancarando, verdadeiramente, as 

portas para o nascimento de muitos filhos bastardos ou ileg�timos, geralmente 

mesti�os, mulatos ou pardos, mas cujas potencialidades criadoras e art�sticas j� 

antecipam as fragilidades das teorias raciais marcantes no Brasil entre os finais do 

s�culo XIX e primeiras d�cadas do s�culo XX, como foi o caso c�lebre do genial 

Aleijadinho. 

O g�nio do mulato Ant�nio Francisco Lisboa, especialmente – o 
Aleijadinho -, iria dar aos centros urbanos de Minas alguns dos mais 
belos templos barrocos do mundo. N�o foi por acaso que em se projeto 
para a igreja da Ordem de S�o Francisco de Ouro Preto, na capital das 
Minas, iniciado em 1766, mais nitidamente se revelasse o extraordin�rio 
desenvolvimento do barroco de Minas. O Aleijadinho, que a si pr�prio 
preferia chamar de “escultor ornamental” era filho ileg�timo do arquiteto 
portugu�s Manuel Francisco Lisboa com uma escrava. 340

339 Augusto de Lima J�nior, A capitania das..., p. 76. Segundo Laura de Mello e Souza; “Citada 
exaustivamente pelos estudiosos da hist�ria mineira, a tabela de popula��o referente ao ano de 
1776 acusa a exist�ncia de 70.769 brancos, 82 mil pardos e 167 mil pretos, somando 319.769 
indiv�duos. Convertidos em porcentagens, esses n�meros significam 22,09% de brancos, 25,67% 
de pardos e 52,22% de negros, ou seja, uma popula��o onde os mesti�os e negros somavam 
77,9%. A flagrante superioridade num�rica da popula��o de cor seria caracter�stica da capitania 
mineira durante todo o s�culo XVIII. J� nos primeiros anos de sua hist�ria, ‘a massa branca era 
comparativamente diminuta’, os escravos somando 27.909 em 1716 e 35.094 indiv�duos em 1718. 
Entre 1735 e 1749, a popula��o de cor permaneceria est�vel, declinando ligeiramente a partir de 
1740. Em 1742, a escravaria representava pouco mais de 70% num total de 266.868 habitantes”.  
Desclassificados do ouro..., 2004, p. 203-204.

340 Kenneth Maxwell, A devassa da..., p.116. 
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Outro aspecto em que se pode reputar o nascimento de muitas 

crianças no âmbito da sociedade mineradora deriva da sempre onipresente prática 

da prostituição na história das sociedades humanas e que, inevitavelmente, por 

inúmeros motivos, desconhecimento de técnicas preventivas contra a gravidez ou 

o não uso ou conhecimento de mecanismos abortivos, por exemplo, geravam e 

traziam ao mundo muitos filhos indesejados, que em muitos casos tornar-se-iam 

desde o nascimento crianças expostas ou enjeitadas, em geral essas crianças 

eram mestiças. 

Nas Minas, as prostitutas pulularam por todo o período em que durou a 
atividade aurífera. Muitas para lá se dirigiram nos primeiros tempos, como 
tantos outros atraídas pelo ouro; houve também as que foram obrigadas 
a adotar este gênero de vida devido às difíceis condições de subsistência 
que a região oferecia. Os primeiros tempos, quando era grande o afluxo 
de homens, devem ter sido especialmente propícios para o exercício 
dessa atividade; mas mesmo depois, quando se estabilizou a proporção 
entre os sexos, ela continuou sendo intensamente desempenhada. 341

Todavia, a prática da prostituição ainda necessita de estudos e reflexões mais 

sistematizadas, na medida, claro, que os documentos possam melhor esclarecer 

essa temática de profundo impacto nas sociedades de uma forma em geral. Por 

outro lado, os padrões ou as possibilidades de constituição de famílias escravas 

no âmbito da sociedade das Minas é também outro tema merecedor de maiores 

estudos e reflexões, é bem certo, que pelas necessidades afetivas dos seres 

humanos, o envolvimento entre homens e mulheres escravizados era usual e

comum no âmbito dos núcleos urbanos da comarca de Vila Rica, cuja 

característica da escravidão enquadra-se naquilo que se convencionou chamar de 

escravidão urbana, com todos os desdobramentos e restrições decorrentes disse 

conceito. 

341 Laura de Mello e Souza, Desclassificados do ouro..., p. 253. 
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Todavia, o delineamento dos perfis, n�veis e abrang�ncias das uni�es 

consensuais e est�veis entre mulheres e homens escravos t�m como limites, para 

o seu aprofundamento, a exist�ncia de fontes documentais mais prof�cuas.

Diz Ana Carneira, preta forra, moradora em Sapanhuacanga do termo da 
Vila do Pr�ncipe, que andando a jornal, e de faisqueira o crioulo Joaquim, 
escravo de D. Francisca Xavier do Rego, este se aquartelava algumas 
vezes em caza da suplicante, e falecendo depois veio a dita sua senhora 
dizendo que a suplicante tinha em seu poder varios trastes do falecido 
seu escravo, que vali�o oitenta oitavas, publica incoherencia a respeito 
de hum pobre jornaleiro captivo, e entregando a suplicante ao 
comandante os poucos trastes, que ela tinha do mesmo crioulo, para que
o remetece a dita sua senhora, n�o contente ela com o que era junto, 
arguio, que a suplicante sonegava esses muitos bens incompativeis, e 
fazendoa prender como consta da certid�o junta, debaixo da mesma 
priz�o a fez passar hua escriptura de hipoteca de todos os seus bens, o 
que a mizeravel fez por medo  e por n�o ter outro remedio, mayormente 
entrando por parte da mesma D. Francisca hum soldado pago, que 
cobrou da suplicante e como por lei bem sabida s�o nulos todos os tratos 
feitos debaixo de priz�o, perceptivel fica a viol�ncia, que se fez � pobre 
suplicante, e a illegitimidade com que fizer�o pagar o que n�o devia: em 
cujos termos recorre a Vossa Excel�ncia se sirva mandar, que o 
comandante do destrito tire por sumario hua averigua��o do que alega a 
suplicante. E da injusta violencia, que se lhe fez para a vista da mesma 
mandar Vossa Excel�ncia se lhe reponha o dinheiro que pagou sem 
dever, visto, que entregara por morte daquele crioulo cativo, como j� 
dice, todos os bens que em sua caza estav�o, e que nada mais devia a 
dita sua senhora.  Assim a suplica por dezafogo da sua mizeria, e 
violencia injusta, que a suplicante se fez. 342

Ainda que a periodicidade desse documento n�o esteja dentro da 

cronologia de nossos estudos, a sua transcri��o integral � feita como refor�o � 

id�ia de que mulheres e homens escravos e ex-escravos tinham a possibilidade 

concreta de estabelecer v�nculos de uma rela��o afetiva consensualmente mais 

est�vel, que, muito embora, fujam a um conceito mais r�gido de casamento ou de 

constitui��o de uma fam�lia dentro da tradi��o que a express�o consagra, pode-

se, entretanto, vislumbrar a usualidade dessas rela��es entre escravos e ex-

escravos na sociedade mineradora. Assim, o termo aquartelar significa que, 

342 APM – Avulsos SG CX. 16 Doc. 53 – Vila Rica, 14 de Dezembro de 1786.  
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apesar das restrições da escravidão, Ana Carneira e Joaquim mantinham um 

convívio ou uma relação conjugal estável.

Do alto de sua posição social, o fato da senhora do falecido escravo ter 

requerido, de forma arbitrária, a devolução dos bens pertencentes ao mesmo 

sugere que Joaquim enquadrava-se na categoria de um escravo ao ganho, e que 

sobrevivia a jornal (trabalhos esporádicos e diversos pagos em forma de diárias 

em valor pecuniário) e pela atividade de pequena mineração aurífera em áreas já 

abandonadas pelos mineradores com maiores recursos técnicos e humanos 

(faisqueira). Como escravo ao ganho, condição alcançada a partir de um acordo 

prévio firmado com a sua senhora, Joaquim não teria, necessariamente, que 

morar na senzala situada na residência, possivelmente, urbana de sua patroa. 

Ao contrário, se pudéssemos nos referir a um local de residência fixa do 

escravo Joaquim esse local era a casa da preta forra Ana Carneira, sua 

companheira, onde viviam conjugalmente. Local de seu leito de morte, lá se 

encontrava os seus pertences, os bens a que a ex-senhora reivindica e que, 

segundo ela somavam um valor de oitenta oitavas de ouro. As eventuais 

arbitrariedades cometidas para que Ana Carneira passasse uma escritura em 

nome da senhora de seu companheiro leva-nos a inferir que os referidos bens 

realmente existiam, sendo que a menção de um soldado pago, portanto 

pertencente as tropas regulares da capitania das Minas Gerais colocam ainda 

mais ênfase nesse processo. Mas que aqui, ressalve-se, tem apenas o intuito de 

refletir sobre as perspectivas dos relacionamentos afetivos estáveis entre escravos

e ex -escravos durante a época setecentista na capitania das Minas Gerais.
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No processo de forma��o das elites locais na comarca de Vila Rica as 

quest�es da mesti�agem n�o podem ser negligenciadas, uma vez que ali a forte 

presen�a de mesti�os constituiu uma de suas caracter�sticas mais marcantes, 

ainda que a mesti�agem fosse uma caracter�stica tamb�m marcante na forma��o 

de outras regi�es da col�nia brasileira, mas pelo avassalador processo de 

povoamento das Minas Gerais, por suas crises intestinas e por sua localiza��o 

nos incautos sert�es bras�licos, os mesti�os parecem ali ter al�ado desde cedo 

mais, e melhores, espa�os para a sua ascen��o social e econ�mica. 343

Conforme j� hav�amos apontado anteriormente, o povoamento da regi�o 

das Minas fomentado inicialmente pelos paulistas trouxe consigo a chegada de 

muitos indiv�duos com um alto grau de mesti�agem, principalmente oriundos do 

cruzamento de brancos e �ndios. Com a chegada e concentra��o de uma alta 

porcentagem de escravos negros na regi�o, justificados pelos pesados e 

extenuantes trabalhos nas minas aur�feras e de gemas preciosas, e com todas as 

quest�es expostas acima, certamente os �ndices de nascimento de indiv�duos 

mesti�os somente fizeram se elevar em padr�es extraordin�rios.

Ali�s, na regi�o das Minas, pela caracter�stica urbana de seu povoamento e 

constitui��o, a escravid�o ir� se caracterizar dentro de um mosaico de 

possibilidades novas aos cativos, aspectos hist�ricos que t�m sido objeto de uma 

verdadeira revolu��o historiogr�fica no Brasil, muito embora aqui o tema da 

escravid�o n�o seja um dos objetivos diretos de nossas reflex�es, contudo, como 

343 “Mais ainda, a descend�ncia parda da miscigena��o inicial chegara, rapidamente, aos postos 
municipais e judiciais. Rea��es contr�rias dos imigrantes portugueses rec�m-chegados a tal 
mobilidade social vieram logo. No ano de 1725 o Conselho Ultramarino de Lisboa refletiu as 
queixas locais declarando que as admiss�es de mulatos em postos municipais eram indecorosas’ e 
recomendou aos habitantes que deixassem descendentes que n�o fossem ‘defeituosos e 
impuros’”. Kenneth Maxwell, A devassa da..., p.114. 
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se pode constatar pela ep�grafe que abre esse cap�tulo � indissoci�vel a an�lise 

da sociedade colonial brasileira em um todo sem o delineamento da escravid�o e 

do escravismo, porque foram, afinal, essas as institui��es que marcaram 

profundamente as suas maiores especificidades enquanto uma sociedade 

integrante Antigo Regime portugu�s, enquanto parte constitutiva de seu imp�rio 

colonial.

Em um cen�rio marcado pela fluidez – t�pico, ali�s, do mundo urbano -, 
os escravos dificilmente teceriam sua experi�ncia cotidiana em termos 
r�gidos ou inflex�veis. Embora fossem, em certo sentido, mercadorias 
vinculadas � din�mica da circula��o do capital, sua humanidade 
revelava-se, com const�ncia, em meio aos conflitos e adapta��es da vida 
social. Nas vilas e arraiais, o mercado e suas in�meras trocas exigiam a 
mobiliza��o de objetos e pessoas e, por esse motivo, escravos de a��o 
limitada corriam o risco de tornar-se obsoletos. Para al�m dos �rduos 
trabalhos nas minas, toda uma gama de atividades requisitava o 
deslocamento: dar recados, buscar encomendas, lavar roupas, cozinhar. 
A combina��o do escravismo com o universo mercantil gerou um tipo 
particular de autonomia. 344

Evidentemente, que, mesmo na col�nia brasileira, pelos seus 

particularismos e especificidades, a imposi��o dos padr�es nobili�rquicos da 

sociedade estamental portuguesa tinham que, sen�o prevalecer, pelo menos 

estabelecer �ndices m�nimos e toler�veis de seguran�a para a continuidade da 

domina��o e hegemonia da elite branca, assim, mesmo na sociedade das Minas, 

com sua forte presen�a mesti�a, era cotidianamente presente o controle social 

sobre os indiv�duos n�o brancos, e que se evidencia em meio �s articula��es de 

seus poderes locais.  

A utiliza��o das elites locais como mecanismo ou estrat�gia de manuten��o

em grande longevidade cronol�gica de seus dom�nios coloniais n�o se trata, 

344 Marco Ant�nio Silveira. O universo do indistinto. Estado e sociedade nas minas setecentistas 
(1735-1808). S�o Paulo: Hucitec, 1997 (Cole��o Estudos Hist�ricos), p. 111. 
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portanto, apenas de um pressuposto teleol�gico, na verdade, apesar das amplas 

especificidades da sociedade colonial brasileira em rela��o � sociedade 

metropolitana e ao imp�rio portugu�s em um todo, e que tem sido largamente 

exposto pela historiografia brasileira, brasilianista e portuguesa, a imposi��o do 

ide�rio lusitano no Brasil sempre se manteve dentro de uma margem segura, 

apesar de, no decorrer da fase colonial, ter-se aqui configurado in�meros conflitos, 

motins, subleva��es, insubordina��es, inconfid�ncias e guerras civis de toda 

ordem e g�nero. 

Todavia, � ineg�vel, e mesmo constrangedor ao orgulho nacional, que o 

dom�nio portugu�s permaneceu inc�lume at� o avan�o das duas primeiras 

d�cadas do s�culo dezenove, o ide�rio lusitano reinou por mais de tr�s s�culos 

em meio a um amplo processo social de sortil�gios e vicissitudes. Isso sem

contarmos com a persist�ncia m�rbida da institui��o escravista e com a 

experi�ncia imperial, que embora encabe�ada por coroados portugueses 

consagraram no poder os descendentes das elites locais que vinham se gestando 

no Brasil, conservadorismo elitista e escravid�o que por pouco n�o adentra o 

s�culo vinte. 

4.2 – Poderes e elites locais: limites cotidianos para a inser��o de indiv�duos n�o 

brancos

As ordena��es portuguesas vigentes em toda a extens�o de seu vasto 

imp�rio colonial eram bastantes claras em rela��o aos perfis raciais dos indiv�duos 
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que podiam ou n�o desempenhar os cargos governativos em n�veis das 

municipalidades, na defini��o do que naquilo, juridicamente, convencionou-se 

chamar de homens bons e cujas defini��es hist�ricas j� foram apontadas em 

nossos estudos e reflex�es. 

Contudo, entender como perfeitamente n�tidos os perfis e padr�es raciais 

expostos nas Ordena��es do reino para o desempenho dos cargos e das fun��es 

camaristas e tamb�m de outros poderes locais n�o significa, todavia, entender a 

pr�tica cotidiana das sociedades coloniais portuguesas estabelecidas nos 

continentes da �frica, da �sia e da Am�rica, uma vez que pela presen�a diminuta 

de brancos frente aos demais segmentos raciais e �tnicos em todos esses 

continentes e pelo pr�prio processo de miscigena��o, a princ�pio muito mais 

expressivos na Am�rica de administra��o portuguesa, dificilmente haveria a 

possibilidade de preenchimento de uma “constela��o de cargos” governativos em 

n�vel das municipalidades somente com indiv�duos brancos.

Assim, entre a lei e as necessidades cotidianas das cidades, vilas e arraiais 

bras�licos foram comumente se constatando a n�o observ�ncia estrita dos crit�rios 

expostos nas Ordena��es do reino e assim foi poss�vel que indiv�duos n�o 

brancos pudessem vislumbrar a oportunidade de inser��o em fun��es e cargos 

governativos das c�maras municipais e tamb�m em outras institui��es coloniais 

imbu�das do car�ter de poderes locais. 345

345 “As primeiras leis criadas para a Col�nia, expressas nas Cartas de Doa��o e Forais das 
capitanias heredit�rias, complementadas pelos Regimentos do Governador Geral, dos Ouvidores e 
Provedores-Mores, estavam totalmente adaptadas �s Ordena��es do Reino ou C�digo Manuelino. 
Aperfei�oadas no C�digo Filipino de 1603, as Ordena��es, complementadas posteriormente por 
legisla��o acess�ria e especifica das Leis Extravagantes, formaram a base de toda estrutura 
jur�dica das sociedades metropolitana e colonial, cuja aplica��o, pelo menos parcial, foi estendida 
at� o inicio do s�culo XX”. Laima Mesgravis, Os aspectos estamentais..., p. 799. 
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Bem certo, que no Brasil esses mecanismos ou possibilidades de ascenção 

social e econômica a indivíduos mestiços irão depender e oscilar dentro de uma 

serie de condições históricas; que, grosso modo, se traduzem na localização 

geográfica dos locus urbanos, se indivíduos fixados nas faixas da costa brasileira 

ou se estabelecidos no interior ou sertões da colônia brasileira, se estabelecidos 

em formações sócio-econômicas novas ou antigas, e também se dependentes da 

natureza produtiva dessas formações e se fixadas em regiões centrais ou 

periféricas na colônia brasileira, conforme conceitos já discutidos anteriormente. 

Certamente, que todas essas variáveis observadas ao longo do tempo 

histórico de nossa colonização irão definir os níveis, perfis e padrões das 

possibilidades de ascenção de mestiços a cargos governativos em níveis locais. 

Ainda que fossem reais esses mecanismos de ascensão social e econômica não 

se pode, contudo, deixarmos nos iludir, a partir do vasculhamento dos arquivos e o 

manuseio das fontes documentais, pela aparente e fácil mobilidade social no 

âmbito de toda a sociedade colonial brasileira e, especificamente, em relação à 

região das Minas, pois a sua alta concentração de mestiços não significava que os 

brancos abdicassem em demasia de seus privilégios raciais e que tampouco os 

mestiços pudessem dividir igualmente com eles as camadas dominantes daquela 

sociedade.

Se havia espaços para a ascensão social de indivíduos não brancos esses 

espaços somente eram ocupados dentro de determinados limites impostos por 

aquela sociedade estamental e muitas das vezes a ocupação dessas brechas não 

eram concretizadas sem o surgimento de diversos conflitos de interesses e outros 

senões.  A própria natureza e complexidade da sociedade das Minas seja, talvez, 
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a melhor maneira de estabelecer os limites para o delineamento desses 

mecanismos de mobilidade social.

A sociedade mineira setecentista foi, de fato, complexa. Sua experiência 
urbana, a particularidade das relações escravistas dela decorrente, a 
diversificação de sua economia, assim como a riqueza de seus embates 
morais revelaram uma cultura marcada pela dinâmica e pela convivência 
de referenciais diversos. Uma abordagem do modo como sua 
sociabilidade engendrou-se durante o século XVIII, coloca-nos diante de 
uma vivencia cotidiana centrada na tentativa de compreender a 
indistinção. 346

Se ocorreu um processo de ordenamento social e urbano no âmbito das 

principais vilas e arraiais da comarca de Vila Rica, ainda na primeira metade dos 

setecentos, esse ordenamento requereu a necessidade de um ajuste nas tensões 

ocorridas entre os paulistas e o demais povoadores das Minas, sendo que esses 

ajustes provocaram ali dimensionamentos tanto de ordem psicológica quanto que 

de ordem hierárquica na sociabilidade dos habitantes daquela região. 

Por outro lado, o modo de ser paulista, com seu orgulho sertanejo e seus 

estereótipos mamelucos misturados ao provincianismo trasmontano dos 

portugueses e nos arroubos de antigos povoadores das terras brasílicas tanto de 

baianos e pernambucanos, sobretudo, associados às amplíssimas etnicidades e 

culturalidades do negro africano caracterizaram a região das Minas Gerais em um 

amplo mosaico social, variabilidades vistas pelas autoridades metropolitanas com 

receios e pavores. 

Na região das Minas Gerais, as câmaras municipais tornaram-se deste o 

inicio uma instituição com destacada importância para o acomodamento das 

tensões e contradições sociais oriundas das descobertas auríferas e 

consequentemente de seu espetacular e abrupto processo de povoamento e 

346 Marco Antônio Silveira, O universo do indistinto..., p. 87.



283

concentração humana com toda a sorte de tipos e indivíduos, ainda que poucos 

desses indivíduos tivessem acesso ou consciência dos padrões de nobilitação 

social vigente no Antigo Regime português, que ainda, por assim dizer, 

caracterizavam, na comarca de Vila Rica, em padrões em processo de 

decantação social nas primeiras décadas dos setecentos e que podem também 

estar associado em sua cristalização em alguma forma de circulação de 

informações pelos seus distintos segmentos sociais ou pelo surgimento de alguma 

forma ou espécie de opinião pública fomentada pelos primeiros governadores para 

lá nomeados.

As câmaras municipais eram instrumentos centrais da política da Coroa, 
de pacificação do interior e, psicologicamente, representaram uma 
providencia arguta da parte de Albuquerque. Simbolizavam a estabilidade 
e a continuidade da administração; provocaram as aspirações de 
ascenção social dos paulistas muito conscientes de status e que 
passaram a concorrer para os cargos de vereadores; as câmaras 
tornaram-se veículos da opinião pública, constituindo-se como uma 
válvula de escape para a expressão de ressentimentos locais em relação 
as medidas fiscais da Coroa, ao mesmo tempo em que encorajavam o 
desenvolvimento de uma consciência municipal através da prestação de 
serviços públicos. 347

Com efeito, o incremento de uma consciência municipal foi realmente 

benéfico para a constituição ou a construção da infra-estrutura básica da região, 

em especial na comarca de Vila Rica, naquilo que vimos chamando de processo 

de ordenamento social e urbano. Ao contrário, essa mesma consciência municipal 

em relação às possibilidades de mobilidade social de indivíduos não brancos 

mostrar-se-á perversa ou em sentido oposto para a construção de uma identidade 

colonial pautada na heterogeneidade e diversidade de seus variados segmentos 

347 Russell-Wood, O governo local na América Portuguesa..., p. 37. 
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sociais, �tnicos e raciais, sendo que nessas interse��es se estabeleciam os limites 

para a ocorr�ncia de mobilidade, sufocando, assim, as aspira��es dos mesti�os. 

Em 1.725, a elei��o em Vila Rica de um juiz ordin�rio n�o branco descrito 

nas fontes documentais como um mulato havia provocado incontinente um grande 

inc�modo e uma rea��o imediata nas autoridades portuguesas ali presentes e 

nomeadas pelo rei, sendo que o capit�o-general da capitania das Minas Gerais 

recebera dos Conselheiros Ultramarinos um parecer de que tal sorte de situa��o 

era provocada pela diminuta presen�a ali de pessoas capacitadas para o exerc�cio 

e desempenho daquelas fun��es, ou seja, em tipifica��es que conforme as 

Ordena��es do reino giravam ao redor da defini��o dos “homens bons”, 

lembrando, ainda, que os ju�zes ordin�rios eram tamb�m conforme a legisla��o 

vigente os substitutos naturais dos ouvidores. 348

Se a situa��o mostrou-se embara�osa para a elite branca de Vila Rica, o 

fato � que a elei��o de um mulato para um cargo t�o importante em n�vel das 

municipalidades deixou em aberto as dificuldades para o cumprimento da lei 

nessa mat�ria especifica, ainda que, estranhamente, fossem os “principais da 

vila” os respons�veis pela elabora��o da lista dos indiv�duos aptos a se 

candidatarem aos cargos eletivos das c�maras municipais, sabedores que deviam 

evitar a indica��o de pessoas “defeituosas e maculadas”. Sendo que; “Ainda mais, 

o que � importante, periodicamente deveriam reunir-se e fazer o chamado “rol da 

348 Laima Mesgravis, Aspectos estamentais..., p. 809. 
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nobreza” que, no caso, significava a escolha dos indiv�duos que seriam doravante 

considerados “Homens Bons”, elevando uns e excluindo outros”. 349

Tal sorte de situa��o parece nos remeter a uma quest�o complexa, pois se 

por um lado havia o impedimento na lei corrente da ocupa��o de determinados 

cargos e fun��es camaristas por indiv�duos racialmente mesti�os, por outro lado 

existia, particularmente na comarca de Vila Rica, percentualmente um n�mero 

diminuto de brancos em rela��o a uma grande concentra��o de negros e 

mesti�os. Nesse sentido, talvez, as vistas grossas para ocupa��o de cargos e 

fun��es concelhias por indiv�duos n�o totalmente brancos orbitasse na distin��o 

de um mesti�o que tivesse ultrapassado uma descend�ncia “impura”, “defeituosa” 

ou “maculada” ap�s quatro gera��es de descend�ncia mesti�a e n�o menos do 

que isso.

Portanto, pede o Conselho que V.M. se sirva de mandar passar ordem ao 
governador das Minas pela qual se lhe declare que n�o possa daqui em 
diante ser eleito vereador ou juiz-ordin�rio, nem andar na governan�a das 
vilas daquela capitania, homem algum que seja mulato dentro nos quatro 
graus em que o mulatismo � impedimento e que da, mesma sorte n�o 
possa ser eleito, e que mande esta ordem aos ouvidores para que a 
fa�am registrar nos livros das comarcas e nos das suas ouvidorias, 
recomendando-lhes que ponham muito especial cuidado na sua 
observ�ncia [...] Desta sorte ficar�o aqueles of�cios dignamente ocupados 
e poder� conseguir-se que os homens daquele pa�s procuram deixar 
descendentes n�o defeituosos, impuros, vendo que de outro modo n�o 
podem alcan�ar, nem para si nem para os seus, os empregos de maior 
distin��o e honra das terras em que vivem, pois o afeto de consegui-los � 
natural a quase todos os homens. 350

Conforme mencionamos em cap�tulo anterior, para os povoadores paulistas 

o significado corrente de mesti�os, pardos e mulatos at� o advento das Minas 

349 Ibid., p. 801.

350 Carta do Conselho Ultramarino de 1.725 Apud Augusto de Lima J�nior, A capitania das Minas..., 
p. 77.
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poderia se referir mais precisamente ao indiv�duo fruto do cruzamento entre 

homens portugueses e mulheres �ndias, que tamb�m s�o conhecidos na 

mentalidade e sociologia brasileira como mamelucos, que, igualmente, dentro dos 

padr�es estamentais portugueses eram considerados indiv�duos de sangue 

“impuro” ou “maculado”. Ainda que tivessem sido essenciais n�o s� para o 

povoamento de S�o Paulo bem como para o desbravamento dos sert�es 

bras�licos, diferentemente dos �ndios que sempre foram vitimizados. 351

Com a descoberta dos grandes veios aur�feros correram � regi�o das Minas 

n�o somente novas levas de mineradores paulistas como de aventureiros de todas 

as partes da col�nia brasileira e tamb�m de portugueses vindos do reino, sendo 

que o trabalho minerador de grande porte era executado pela grande massa de 

escravos que se concentrou naquela nova regi�o econ�mica da col�nia brasileira.

A� o processo miscigenat�rio na regi�o passou a ser estabelecidos entre 

brancos, africanos, negros e mesti�os brasileiros e eventualmente tamb�m de 

�ndios, a�, certamente as primeiras gera��es dos cruzamentos entre todas essas 

diversidades raciais eram consideradas mesti�as, mas n�o mais no sentido 

coloquial que se podia dar anteriormente aos mamelucos paulistas, porque 

justamente a mesti�agem doravante significava um espectro mais amplo de 

cruzamentos. 

Assim, usar como corte e crit�rio para a n�o ocupa��o de um cargo e 

fun��o governativa em n�vel local, conforme apontavam as recomenda��es do 

351 “A posi��o dos �ndios foi sempre amb�gua no que se refere � legisla��o portuguesa e � pratica 
cotidiana na Col�nia. Ora protegidos por regimentos, leis gerais e especais, ora abandonados � 
explora��o dos colonos, foram parte importante no processo de conquista, ocupa��o e defesa do 
nordeste e Norte.” Laima Mesgravis, Aspectos estamentais..., p. 808.
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Conselho Ultramarino a condição de não ser um mulato de até o quarto grau é 

para o pesquisador incorrer em necessárias ilações e inferências.  

Inicialmente, cremos que pela ótica das autoridades metropolitanas a 

expressão mulato derivava não somente do nascimento de uma criança fruto de 

uma relação entre um homem branco e uma mulher negra, ao contrário, mulato 

significava o nascimento de uma criança fruto de uma relação entre um homem 

branco e uma mulher não branca, assim sendo, a partir dessa época todas as 

designações correntes tinham esse sentido ou significado de mestiçagem, porque 

era praticamente impossível de se apreender com precisão, no cotidiano, os perfis 

raciais dos progenitores dos indivíduos mestiços. 

Historicamente, no Brasil, o cruzamento entre brancos, índios e negros 

originaram (e ainda originam) o nascimento de uma expressiva parcela de nossa 

população com variadas matizes e padrões de cores, mas como os padrões de 

cores não apontam o padrão da raça (sendo que o conceito de raça, pelas 

técnicas modernas de amostragem dos padrões e cargas genéticas dos seres 

humanos, vem sendo minimizados e mesmo desconstruídos), daí as 

complexidades e generalidades em se tratar os aspectos históricos e 

contemporâneos da mestiçagem no Brasil.

O segundo ponto a se destacar gira em torno do significado coevo de ser 

um mestiço de quarto grau, que bem poderia ser um homem pardo disfarçado 

conforme aludem algumas fontes documentais de época. Por dedução lógica, 

cremos que um mestiço de quarto grau significasse ser o descendente tataraneto 

de um homem branco e de uma mulher não branca; índia, negra, mestiça, etc., 

desde, é claro, que os seus os pais, avôs e bisavôs também não tivessem se 
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misturado racialmente, um processo, ali�s, inimagin�vel para os padr�es e as 

condi��es populacionais da col�nia brasileira.

Todavia, se considerarmos que um grau significava, dentro do ponto de 

vista dos Conselheiros Ultramarinos, uma gera��o e que uma gera��o 

representava a capacidade sexual de reprodu��o biol�gica, ent�o uma gera��o 

n�o podia ser entendida em menos de 15 ou 16 anos, que ao que parece era o 

in�cio da idade f�rtil ou da capacidade de reprodu��o das mulheres na �poca 

colonial. Assim sendo, quatro gera��es (ou quatro graus) poderia significar os 

antepassados de um determinado individuo dentro de um recuo m�nimo de cerca 

de 60 anos no tempo. 

Muito embora refletir sobre fertilidade ou maternidade no per�odo colonial 

brasileiro seja uma tarefa �rdua, principalmente quando concernente �s escravas, 

forras e mesti�as. 

Pensar a hist�ria da maternidade na Col�nia significa examinar a 
condi��o feminina � luz de rela��es familiares e conjugais, dos 
sentimentos ou da falta deles, de leis e normas, mentalidades e usos 
espec�ficos da condi��o social e hist�rica do Brasil nos s�culos XVII e 
XVIII. Significa tamb�m perguntar em que molduras tais maternidades 
eram vivenciadas: se naquelas das rela��es conjugais licitas ou nas das 
consideradas il�citas. Mas pensar a hist�ria das m�es significa, 
sobretudo, perceber que o fen�meno biol�gico da maternidade, sua 
fun��o social e psicoafetiva, vai transformar-se, ao longo deste per�odo, 
num projeto de Estado moderno e principalmente da Igreja para 
disciplinar as mulheres da Col�nia, fazendo-as part�cipes da 
cristianiza��o das �ndias. 352

Portanto, se em 1.725 os Conselheiros Ultramarinos recomendavam a n�o 

ocupa��o de cargos e fun��es governativas em n�vel das municipalidades ao 

mulatismo de quatro graus isso significava que somente anterior a 1.665 era 

ignorado a ancestralidade “impura ou defeituosa ou maculada” de um individuo 

352 Mary Del Priore, Ao Sul do Corpo. Condi��o feminina, maternidades e mentalidades no Brasil 
Col�nia. Rio de Janeiro/Bras�lia: Jos� Olympio/Edunb 1993, p. 45.
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nascido nas primeiras d�cadas do s�culo XVIII, ainda que essas meras 

estat�sticas e proje��es matem�ticas possam n�o se efetivar e se precisar na 

pr�tica social e cotidiana daquela sociedade colonial.

Todavia, as possibilidades, ent�o, de indiv�duos mesti�os exercerem cargos 

e fun��es governativas em n�vel dos chamados poderes locais estavam sempre 

condicionadas ao n�o surgimento de representa��es ou de denuncias contra os 

mesmos. Na verdade, era de fato poss�vel que indiv�duos com esses perfis raciais 

tivessem a chance de exercerem e ocuparem tais cargos e fun��es camaristas, 

contrariando e burlando no dia-a-dia e na pr�tica cotidiana os r�gidos crit�rios 

estabelecidos pelas Ordena��es do Reino e relativas � exclus�o de negros, 

mesti�os, �ndios e de outras “na��es infectas” do exerc�cio de fun��es 

governativas dos poderes locais. Essas possibilidades se davam mediante uma 

esp�cie de “invisibilidade” dos indiv�duos mesti�os, ou seja, quando ocupando 

essas fun��es n�o contrariavam os interesses individuais ou coletivos de 

eventuais advers�rios, oponentes ou desafetos brancos. 

E esses aspectos causavam muito mais inconformismo e contrariedade 

quando eventualmente eram fun��es exercidas por indiv�duos n�o brancos que 

significassem algum tipo ou forma de autoridade indiscut�vel sobre homens 

brancos. � o caso comumente observado dentro das estruturas militares, que 

exigem toda uma r�gida hierarquia militar e de obedi�ncia devida.

Em observ�ncia do despacho de Vossa Excel�ncia mandei vir a minha 
presen�a o sargento mor Ant�nio Pereira que justificasse dos defeitos, 
que contra ele deduzir�o na sua peti��o os oficiais deste regimento, que 
na mesma ocasi�o concorrer�o o mostrar-lhe os sobreditos defeitos, 
entre os quais lhe lan�ar�o em rosto principalmente o qual descendente 
de mulato, como consta do termo junto, que todos asignar�o, e tudo 
melhor se comprova pellos ditos de outros sujeitos, com quem 
particularmente me informei: Porem elles tomando a palavra de mulato 
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com toda a indiferenza, s� pertenseo com razoes, que nada convenziao, 
mostrar-ce desentendido as queixas, que formav�o a sua qualidade. 
Constame, que querendo sustentar aquela afectada indiferen�a hum 
porta estandarte o repreendeu pelo atrevimento de sua pretencao 
explicando-lhe os fundamentos da sua incapacidade, e pello pouco cazo, 
que faz de qualquer injuria n�o duvido, que qualquer soldado se atreva a 
intreporlo do mesmo modo, e por isso julgo, que apezar de seo aparente 
desempara�o h� indigno de ocupar o dito posto de sargento mor. Vossa 
Excel�ncia detriminar� o que for servido. Deos Guarde a Vossa 
Excel�ncia muitos anos. 353

Esse documento foi escrito pelo coronel Manuel da C�mara de Noronha 

Bitencourt e encaminhado ao governador da capitania das Minas Gerais, que 

muito embora constante de uma cole��o de fontes documentais avulsas (sem 

clara proced�ncia) parece tratar-se de um parecer sobre um processo mais amplo 

em que os oficiais de um determinado regimento de tropas mineiro moveram 

contra o sargento mor Ant�nio Pereira, acusado pelos pares de n�o ser habilitado 

e digno da ocupa��o de um posto de oficial militar pelo fato �nico de ser mulato. 

O signat�rio do documento, que al�m de sua elevada patente militar era um 

homem influente e abastado da capitania das Minas Gerais reconhece no 

sargento-mor algumas qualidades inatas, quando diz; “que apezar de seo 

aparente desemparaço”, entretanto tal qualidade, provavelmente em sua forma de 

se expressar e principalmente em sua conduta profissional, n�o eram suficientes 

para a ocupa��o de um posto de oficial nas tropas regulares daquela capitania, 

pois a sua condi��o de mesti�o o desabonava para tal. Sendo que as express�es 

353 APM – Avulsos SG – CX 10 Doc. 14 – Morro Grande, 10 de maio de 1780.  Morro Grande era 
um arraial onde hoje se encontra a cidade de Bar�o de Cocais, na �poca era um importante centro 
minerador onde residiam muitos homens abastados; “Em meados do s�culo XVII, era ainda 
intensa a minera��o; temos a prova numa lista particular e secreta dos homens de neg�cios mais 
abastados ‘que vivem nessas Minas’, organizada em 1746 pelo Provedor da Fazenda Real, 
Domingos Pinheiro. No arraial de S�o Jo�o do Morro Grande figuram na lista 10 nomes, dos quais 
seis mineiros, 2 negociantes, 1 roceiro e outro sem profiss�o definida (Arquivo Ultramarino, 
documento cedido gentilmente por Augusto de Lima J�nior). Em 1764, Domingos da Silva Mai e 
Cel. Manuel da C�mara Bittencourt, ambos mineiros e ambos inclu�dos na lista acima mencionada 
dos homens mais abastados da capitania [...]”. Waldemar de Almeida Barboza, Dicion�rio 
Hist�rico..., p. 41-42.
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usadas pelo coronel para justificar o seu parecer foram bem contundentes e 

inseridos dentro da mentalidade nobili�rquica de ent�o; “defeitos”, “tomando a 

palavra de mulato com toda a indiferenza”, “mostrar-ce desentendido as queixas, 

que formav�o a sua qualidade”, “afectada indiferen�a”,” atrevimento de sua 

pretencao”, “fundamentos da sua incapacidade”, “injuria”. 

Na verdade, essas express�es apenas refor�am, ou antes, reproduzem os 

argumentos raciais expostos nas Ordena��es do reino e tamb�m destacados 

pelos Conselheiros Ultramarinos no parecer de 1.725, no qual os indiv�duos 

mesti�os eram considerados impuros, maculados, defeituosos, sendo assim 

incapazes para o exerc�cio e ocupa��o de fun��es e cargos mais elevados, o que 

por sua vez, tamb�m, refor�am o entendimento da sociedade portuguesa da 

�poca moderna como rigidamente estratificada e modelada �s fei��es do 

estamento. 

Assim, esses aspectos estamentais restringiam ao m�ximo o acesso de 

indiv�duos a posi��es socialmente elevadas pautadas no crit�rio racial e �tnico, 

uma vez que nos crit�rios econ�micos os comerciantes, por exemplo, ganhavam 

cada vez mais espa�o social.

Desde modo, ainda que a origem dos “homens bons” coloniais pudesse 
ser bastante humilde, a afirma��o dos valores aristocr�ticos do �cio e da 
ostenta��o e a condena��o dos burgueses como o trabalho e o 
comercio, na pr�tica revelava o predom�nio da nobreza como estamento, 
mesmo quando a explora��o de um vasto imp�rio colonial exigia a 
participa��o dos comerciantes. A tend�ncia ao fechamento do estamento 
dominante � ascen��o de novos elementos foi agravada com a restri��o 
crescente, desde o s�culo XVI, e consolida no seguinte, � penetra��o 
dos “crist�os novos, dos negros e mulatos”. 354

354 Laima Mesgravis, Os aspectos estamentais..., p. 801-802
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N�o se estranha, portanto, os argumentos do coronel e nem tampouco as 

queixas dos oficiais militares do regimento mencionado, pressup�em-se que eram 

todos brancos e sem aparentes tra�os de miscigena��o racial, uma vez que 

delatores desses perfis em rela��o ao sargento-mor e incomodados com sua 

posi��o de comando dentro de uma estrutura militar hierarquizada e pautada, 

tamb�m, em princ�pios de hierarquias raciais e �tnicas, na medida em que; “que 

qualquer soldado se atreva a intreporlo”. 

N�o obstante, na �poca moderna, o fechamento desses c�rculos ou 

espa�os sociais; de estamentos e classes sociais a indiv�duos com uma velada ou 

com uma indisfar��vel origem mesti�a configura-se de forma bastante curiosa, 

sendo o requerimento em destaque um exemplo disso, na medida em que o 

mulato em refer�ncia ter alcan�ado, de fato, um posto ou uma patente de 

sargento-mor dentro de uma tropa dos Drag�es das Minas, apesar de todos os 

impedimentos e inconvenientes previstos em lei. 

Imagina-se, obviamente, que em seu recrutamento o sargento-mor j� 

possu�sse as alegadas caracter�sticas de mesti�o, que o tempo n�o apaga, a 

quest�o � saber o porqu� ent�o o deixaram se alistar uma vez que o seu 

mulatismo aparente era um “defeito” incontorn�vel e restritivo naquela sociedade 

colonial.

O certo � que a� podemos apontar duas quest�es principais, sendo que a 

primeira diz respeito a grande propor��o de indiv�duos mesti�os concentrados na 

comarca de Vila Rica no per�odo de nossos estudos, e que, at� mesmo pela 

car�ncia e inexist�ncia em profus�o de perfis raciais habilitados pelas 

Ordena��es, iam, na medida do poss�vel e do indistinto, ocupando aqueles 
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espa�os sociais em aberto, de uma maneira contradit�ria e dial�tica ao pr�prio 

sistema. 355

O segundo aspecto diz justamente respeito �s tentativas de cerceamento e 

limita��es impostas pelas autoridades metropolitanas e pelas elites coloniais 

brasileiras a uma abertura demasiada do sistema e dos espa�os sociais mais 

dignificantes a indiv�duos com uma origem racial impura, neste sentido ter uma 

origem social materialmente humilde tinha um significado muito distinto de ter uma 

origem ou uma ancestralidade racial pautada em padr�es impuros. Assim, o 

sistema agia, apesar da forte presen�a da mesti�agem nas Minas Gerais, sempre 

em seu limite, impedindo a ascen��o escancarada de indiv�duos n�o brancos.

Uma pr�tica tamb�m n�o somente associada aos quadros da hierarquia 

militar, a exclus�o ou a denuncia contra indiv�duos mesti�os na ocupa��o de 

fun��es e cargos governativos parece mesmo ter se recrudescido no �mbito de 

toda a capitania das Minas Gerais no decorrer dos setecentos, pois, grosso modo, 

355 Refiro-me aqui a dial�tica de inspira��o marxista em contraposi��o a dial�tica de matriz 
hegeliana, ainda que essas sejam abordagens sempre muito complexas em se associar ao per�odo 
colonial brasileiro, todavia; “Em sua longa e complexa hist�ria, cinco tend�ncias b�sicas do 
significado da dial�tica, cada qual mais ou transformada no marxismo se destacam. (1) De 
Her�clito, as contradi��es dial�ticas, envolvendo oposi��es ou conflitos inclusivos d for�as de 
origens n�o independentes, s�o identificadas por Marx como constitutivas do capitalismo e seu 
modo de produ��o. (2) De S�crates a argumenta��o dial�tica �, de um lado, transformada sob o 
signo da luta de classes, mas de outro, continua a funcionar num certo pensamento marxista como 
uma norma de verdade em ‘condi��es ideais’ (em Gramsci, uma sociedade comunista; em 
Habermas, um ‘consenso sem constrangimentos’). (3) De Plat�o, a raz�o dial�tica assumiu uma 
gama de conota��es, desde a flexibilidade conceitual e a novidade – que, sujeitas a controles 
emp�ricos, l�gicos e contextuais, desempenham papel crucial na descoberta e desenvolvimento 
cient�ficos -, passando pelo esclarecimento e pela desmistifica��o (critica Kantiana) at� a profunda 
racionalidade das pr�ticas materialmente fundadas e condicionadas de auto-emancipa��o coletiva. 
(4) de Plotino a Schiller, o processo dial�tico da unidade original, da separa��o hist�rica e da 
unidade diferenciada continuam, por outro lado, como os limites contrafatuais ou p�los de 
diferentes que a dial�tica sistem�tica da forma mercadoria de Marx deixa impl�citos, e age, por 
outro lado, como uma espora na luta pr�tica pelo socialismo. (5) De Hegel, a inteligibilidade 
dial�tica � transformada em Marx, para incluir tanto a apresenta��o casualmente gerada de 
objetos sociais e sua critica explicativa – em termos de suas condi��es de ser -, tanto as que s�o 
historicamente especificas e dependentes da pr�xis como as que autenticamente n�o o s�o”. Tom 
Bottomore (editor). Dicion�rio do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 106. 
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em todas as regi�es das Minas o processo de ordenamento social e urbano ainda 

estava em processo de consolida��o nas primeiras d�cadas do povoamento da 

regi�o, e assim sendo, era inevit�vel, que mesti�os tivessem a oportunidade de 

ocuparem esses espa�os sociais, sendo que posteriormente essa pr�tica se 

tornou mais restritiva na segunda metade da cent�ria setecentista abrindo-se, 

inclusive, espa�o para o confronto aberto e a partidariza��o em interesses raciais 

a se julgar pelo documento que transcrevemos em seguida. 

O suplicante Sim�o da Cunha Pereira sem embargo da representaz�o, 
que a Vossa Excel�ncia fizer�o os oficiais da c�mara desta Villa, e 
dezanttendida t�o bem a que eu fiz acerca de ser elle ainda homem 
pardo do 4� grau, foi mandado servir o oficio de escriv�o da mesma 
c�mara, que nesta junta tinha arrematado, e de que em virtude da ordem 
passada em rezolu��o daquellas reprezenta��es, lhe dei logo posse, e 
consequentemente de todas as honras e regalias anexas ao mesmo 
oficio. H� sem duvida conforme o direito que o mesmo deve ser 
conservado na posse destas honras e regalias, hua das quaes h� a de 
sahir ornado, e condecorado com a mesma ins�gnia, e vara, que lev�o os 
vereadores, quando em raz�o dos seos of�cios sahem incorporados, ou 
segundo o costume, o estado actual introduzido h� mais de 7, ou 8 annos 
a de conduzir o estandarte da c�mara com hua ou outra caixa das quaes 
se satifaz o suplicante [...] porem n�o fosse por ser j� hum homem de 80 
annos, ...... e que prezentemente se acha molesto de doen�a que se 
julga ser� a sua ultima enfermidade, ou por outro qualquer motivo, 
praticou aos dep�es dos fatos em contr�rio que o suplicante allega no 
seo requerimento, estando eu auzente na minha correi�am [...] Seguio-se 
daqui o privarem os suplicados vereadores ao suplicante do exerc�cio de 
sua posse, em que o tinha metido com efeito aquele juiz ordin�rio, n�o 
consentindo que elle nas referidas ocazi�es leve o estandarte, ou a vara 
que at� dizem fizer�o para esse fim esconder, em que ficar�o prezos na 
c�mara o vereador mais velho Joz� Velho Cabral, o mais novo Manoel 
Joz� Melga�o e o procurador Joaquim da Silva Pereira, que s�o os 
�nicos entre os oficiais da c�mara oppostos ao suplicante, por quanto o 
outro vereador Cl�udio de Brito Texeira n�o s� h� imparcial, mas  
favorece t�o bem o partido, e inten��es do suplicante. Seguir�o-se mais 
v�rios requerimentos caprichozos nas quaes se entrar�o a maldizer 
mutuamente os dois partidos de brancos e mulatos; nas quaes na 
conformidade do que tenho dito, n�o acho que tenh�o justi�a algua os 
vereadores [...] E a vista do que tenho dito, que h� hua pura verdade 
determinar� Vossa Excel�ncia o que melhor lhe parece, e mais 
conveniente ao socego, e tranq�ilidade dos dois partidos antes que as 
suas animosidades e maledic�ncias passem a maiores excessos. 356

356 APM – Avulsos SG CX 40 DOC. 05 – Vila do Pr�ncipe, 10 de Setembro de 1798. 
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Mais uma vez, se constata os limites sociais que eram impostos aos 

indivíduos oriundos de um processo de mestiçagem, sendo que a definição de um 

pardo de 4º grau deixa realmente entrever, no cotidiano daquela sociedade 

mineradora, a construção de uma mentalidade étnica e racialmente excludente a 

ascenção de indivíduos com tais características e perfis, que se constituirão em 

critérios muito mais importantes para o enquadramento social do que os critérios 

unicamente estabelecidos em suas condições materiais e econômicas, uma vez, 

obviamente, que se as Ordenações do reino estabeleciam e definiam esses 

critérios raciais a qualquer momento eles poderiam ser levados em consideração 

quando abertos ou surgidos interesses conflitantes.

A bem da verdade, se por um lado, na primeira metade dos setecentos, a 

sociedade mineradora levava em consideração, quando necessário, o critério da 

pureza racial para a inserção e ocupação de algumas funções e cargos 

governativos em nível das municipalidades, por outro era comumente possível 

que, de fato, mestiços pudessem a despeito da lei, ou burlando às mesmas, 

ocuparem e exercerem esses cargos e funções camaristas, como o exemplo em 

que ora transcrevemos o documento, em uma prática dúbia, dependente dos 

níveis dos interesses gerais e específicos que a situação aludia.  

Essa complexa e estanha situação, a de exclusão jurídica e formal pautada 

em critérios raciais previstas nas leis, ao mesmo tempo em que na prática 

cotidiana eram negligenciadas, possibilitando a inserção de mestiços em espaços 

sociais a princípios restritos a eles nos levam a divagar sobre a própria dinâmica 

de desenvolvimento das estruturas e dos enquadramentos sociais no período 

colonial brasileiro. De uma forma geral, os homens que viviam na colônia 
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estabeleciam do ponto de vista conceitual, ou do ideal-tipo, um limite muito tênue 

entre uma sociedade de estamentos e uma sociedade de classes, que no âmbito e 

decorrer daquela época era marcada (ou asfixiada) pelas amplíssimas 

repercussões da escravidão e do inquestionável processo de miscigenação racial 

característico e decorrente dos séculos de colonização do Brasil. 

Todavia, as possibilidades de indivíduos não brancos na comarca de Vila 

Rica de ocuparem espaços sociais mais elevados eram notórias e marcantes, 

ainda que, muito embora, limitados e restritos em leis severas, que, no cotidiano, 

em sentido inverso, eram arrefecidas pela dificuldade de preenchimento total dos 

cargos e funções governativas locais somente por indivíduos de inquestionável 

pureza racial, e consequentemente pelo grande números de mestiços livres 

vivendo na região, aptos, pela sua condição jurídica, à assunção dessas funções e 

cargos governativos, estabelecidos enquanto uma forma ou espécie de pressão 

social. 

Se de fato pressões estabelecidas por tais segmentos sociais, especula-se 

se as próprias especificidades da formação sócio-econômica da região das Minas 

Gerais associadas ao culturalismo típico da mestiçagem ali muito comum não 

significaram ou resultaram no nascimento ou na germinação de alguma forma 

minimizada de consciência de classe, já que em sua totalidade ideológica essa 

definição conceitual não muito reflete as contradições e os antagonismos da 

sociedade constituída no período colonial brasileiro.

Esta determinação (da totalidade) fixa imediatamente a distância que 
separa a consciência de classe e os pensamentos empíricos efectivos, os 
pensamentos psicologicamente descritíveis e explicáveis que os homens 
articulam sobre a s sua situação vital. Não devemos, no entanto, ficar 
pela simples constatação desta distancia nem mesmo limitar-nos a fixar 
as conexões dela decorrentes de um modo geral e formal. Bem mais 
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necess�rio que isso � indagar: 1�, se esta dist�ncia � diferente segundo 
as diferentes classes, segundo as diferentes rela��es que elas mant�m 
com a totalidade econ�mica e social de que s�o membros, e em que 
medida esta diferencia��o � suficientemente grande para que dela 
decorram diferen�as qualitativas; 2�, o que significam, praticamente, para 
o desenvolvimento da sociedade, estas rela��es diferentes entre a 
totalidade econ�mica objectiva, a consci�ncia de classe adjudicada e os 
pensamentos psicol�gicos reais dos homens sobre a sua situa��o vital, 
e, portanto, qual � a fun��o hist�rica pr�tica da consci�ncia de classe. 
357

Assim, segundo o materialismo hist�rico e dial�tico, se abstrairmos as 

conex�es formais de consci�ncia de classe e pudermos distinguir algumas 

“diferen�as qualitativas” exemplificando-o como no caso do escriv�o mesti�o, 

inegavelmente poder�amos inferir que certos particularismos na regi�o das Minas 

Gerais nos remetem a uma consci�ncia da posi��o social por ele ocupada em 

meio �quela sociedade, consci�ncia de que a sua condi��o de mesti�o n�o o 

impediu de requerer, conforme rezava a tradi��o e costume, de ser, enquanto 

escriv�o de uma c�mara municipal, o porta estandarte das varas e ins�gnias nas 

ocasi�es em que os demais oficiais camaristas sa�ssem em corpo de c�mara, e 

como atesta o pr�prio ouvidor, relator do documento; “Nos lugares, que tenho 

servido, e com v�rios outros do reino por onde tenho estado, sempre vi praticado o 

levarem os escriv�es das c�maras as mesmas ins�gnias, que os vereadores, 

quando sahem fora em corpo de c�mara, nem eu sei que haja direito algum 

contr�rio a esta pr�tica...”. 358

Portanto, o escriv�o da c�mara Sim�o da Cunha Pereira um homem de 80 

anos, alfabetizado, pois para o exerc�cio pr�tico da fun��o de escriv�o era 

necess�rio o dom�nio da leitura e da escrita, portava de uma consci�ncia de sua 

357 Georg Luk�cs, Hist�ria e consci�ncia de classe. Estudos sobre de dial�ctica marxista.  2� ed. 
Rio de Janeiro: Elfos Editora, 1989, p. 65.

358 APM – Avulsos SG CX 40 DOC. 05. 
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posi��o social no �mbito do universo local em que se residia, de uma consci�ncia 

psicol�gica de sua condi��o de mesti�o e assim, portanto, podemos aprofundar 

um pouco na absor��o do significado e abrang�ncias de “função histórica prática 

da consciência de classe”. Quest�es que se tornam ainda mais reveladoras 

quando o ouvidor menciona sobre as animosidades e os perigos advindas da 

partidariza��o entre brancos e mulatos.

4.3 – Estado e administra��o. Entre a lei e as necessidades cotidianas

De certa maneira, configura-se uma generalidade historiogr�fica no 

entendimento de algumas das caracter�sticas societ�rias da capitania das Minas 

Gerais no decorrer da �poca setecentista e que tem sido objeto de 

dimensionamentos variados, que grosso modo, tendem a identificar no decorrer da 

cent�ria aquela sociedade pautada em um complexo per�odo de transi��o de uma 

sociedade de estamentos para uma sociedade de classes. 

A identifica��o desse processo de transi��o, ali�s, � assaz pertinente, uma 

vez que nos meandros de um tempo hist�rico de longa dura��o, uma transi��o 

pode significar tanto a conviv�ncia simult�nea entre dois modelos de estruturas 

sociais distintos, quanto na n�o asfixia imediata da velha estrutura – no caso a de 

uma sociedade estamental – pela nova estrutura – no caso a de uma sociedade 

de classes. O problema, na verdade, � saber pontuar e estabelecer os elementos 
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de ambas essas estruturas sociais, principalmente quanto associadas a sociedade 

colonial escravista brasileira e aos mecanismos derivantes de seu notório 

processo de mestiçagem.

Ia-se assim consagrando um padrão societário específico. A sociedade 
continuava estratificada segundo preceitos estamentais, mas comportava 
grau considerável de flexibilidade e mobilidade: os mulatos herdavam, os 
bastardos eram reconhecidos. Entretanto, persistia o estranhamento dos 
nobres administradores portugueses ante um mundo improvisado, que 
desprezava tradições consagradas e reinventava procedimentos. 359

Essas reflexões de Souza, na verdade, dizem respeito aos conflitos 

desencadeados na região das Minas entre alguns de seus governadores e parte 

de sua elite local e mais, especificamente, a partir da segunda metade dos 

setecentos, quando ali se constatou um visível processo de acomodação social 

distinto ou contrário a uma tendência de aluvionismo social característico das 

primeiras fases da região mineradora, e que, aqui, na caracterização de atuação e 

estruturas das câmaras municipais da comarca de Vila Rica tenho chamado de 

processo de ordenamento social e urbano. 

Sendo que em grande medida, e de uma forma geral, o processo de 

ordenamento social e urbano se cristalizou na capitania das Minas Gerais a partir 

do inicio da segunda metade do século dezoito e cremos que, além de outras 

razões apontadas pela historiografia brasileira, tal processo de acomodação social 

ocorreu também decorrente do fato de que com o processo de esgotamento das 

lavras auríferas da capitania das Minas Gerais, levaram a que muitos indivíduos

fossem abrindo novas frentes mineradoras em novas áreas dos sertões brasílicos 

e que viriam, posteriormente, sobretudo, a originar e se constituir nas capitanias 

de Mato Grosso e Goiás e infere-se, que expressivos significados desse 

359 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 168. 
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aluvionismo social foram conjunturalmente transferidos para essas novas regi�es 

econ�micas, assim, o processo de ordenamento social e urbano dessas novas 

frentes e regi�es mineradoras foram vivenciadas na segunda metade dos 

setecentos diferentemente do processo ocorrido na capitania das Minas Gerais. 360

Portanto, as recorrentes queixas que faziam os governadores contra os 

inconvenientes da n�o manuten��o dos padr�es estamentais da sociedade 

mineradora traduzem as contradi��es e os antagonismos no processo de 

acomoda��o social nas Minas Gerais, sendo que o conde de Assumar, por 

exemplo, sequer disfar�ava a sua contrariedade sobre esses aspectos 

nobili�rquicos, quando em seu discurso hist�rico-pol�tico apontou os defeitos de 

origem na funda��o das Minas. 361

Ali�s, defeitos que no caso especifico das autoridades portuguesas e 

agentes r�gios presentes em Minas se estendiam n�o somente a mulatos e 

mesti�os, mas tamb�m a indiv�duos brancos e portugueses conforme se pode 

observar nas puni��es sentenciadas ap�s a deflagra��o da sedi��o de Vila Rica 

de 1.720 e que deram suporte institucional para a cria��o da capitania 

independente das Minas Gerais, pe�as de um jogo de for�as pol�tico e ideol�gico, 

de uma manifesta complexidade social.

360 Em rela��o ao processo de constitui��o da capitania de Mato Grosso, por exemplo; 
“Dissimula��o e prud�ncia foram recursos adotados pela administra��o portuguesa nas minas 
cuiabanas, pois era preciso evitar conflitos como os ocorridos nas Gerais. [...] Rebeldes, 
desobedientes, brutos, adeptos da liberdade e infi�is foram defeitos atribu�dos aos homens de S�o 
Paulo. Por isso, como sugeria o Conselho Ultramarino, n�o poderiam ser aborrecidos, 
principalmente se o assunto fosse a cobran�a de mais tributos al�m dos quintos pagos nos sistema 
das bateias [...] A Coroa precisava ocupar o territ�rio a oeste e, naquele momento, os 
conquistadores foram considerados h�beis e �teis para a regi�o, cujas especificidades exigiam 
indiv�duos valentes e corajosos e audaciosos”.  Nauk Maria de Jesus, Na trama dos conflitos. A 
administra��o na fronteira oeste da Am�rica portuguesa. (1719/1778). Tese de Doutorado, Rio de 
Janeiro: UFF, 2006, pp. 73-74.  (c�pia digitalizada).

361 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 158. 
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As Minas eram uma sociedade que se pretendia estamental. Embora a 
palavra, a honra e toda uma simbologia correspondente servissem como 
referências de estratificação, o quadro de aluvionismo social, trespassado 
pelo reconhecimento da escravidão como um valor, forjava incontáveis 
rearranjos cotidianos, fazendo da identidade social um processo 
complexo e dinâmico. A ascenção econômica e política de comerciantes, 
os abusos dos homens de patente e a eficácia relativa de um aparelho de 
justiça moroso e permeado pela corrupção acentuavam, até mesmo no 
nível institucional, o caráter flexível da sociedade. 362

Inevitavelmente, o caráter flexível da sociedade mineradora aponta para o 

delineamento de justasposições entre o entendimento e significado de classe e 

estamento, que se traduz em uma discussão conceitual de delicada abordagem 

teórica (ou teóricas), principalmente quando essas estruturas dicotômicas estão 

inseridas em uma sociedade marcadas pelos desdobramentos gerais da 

escravidão e do escravismo.

As interpretações teórico-conceituais mais consistentes sobre classes, 

grosso modo, orbitam ao redor das abordagens atreladas ao materialismo 

histórico e dialético, a meu ver mais pontuais e explicativas porque não 

dissociadas de aspectos mais amplos e historicamente mais definidores das bases 

nas quais se fundamentam de um modo geral as sociedades humanas; aspetos 

materiais, econômicos e produtivos. Por outro, as classes enquanto inseridas e 

envoltas em torno de um espaço social especifico à função profissional e às ações  

individuais e aos níveis de burocratização do Estado dizem respeito a uma 

abordagem teórica mais próxima de uma sociologia histórica e comumente 

associada a reflexões de matrizes weberianas, que, talvez, sejam mais corretas 

em sua adequação conceitual para o entendimento do estamento no universo do 

Antigo Regime europeu. 

362 Marco Antônio Silveira, O universo do indistinto..., p. 169.
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Ao se voltar para a an�lise das estruturas econ�micas das sociedades 

modernas, Karl Marx apontou a classe do proletariado enquanto uma “id�ia” 

dentro de uma realidade hist�rica especifica e que associada �s reflex�es de 

Friedrich Engels sobre economia pol�tica estabeleceu o ponto essencial da teoria 

marxista, ou seja, a estrutura de classes na g�nese do sistema capitalista 363 e a 

conseq�ente luta de classes entre burgueses e prolet�rios, como, creio, bem 

poderia ser entre patr�cios e plebeus ou, porque n�o, entre senhores e escravos 

no �mbito do per�odo colonial brasileiro.

A escravid�o � uma categoria social que, por si mesma, n�o indica um 
modo de produ��o. Como escravid�o dom�stica – forma exclusiva sob a 
qual existiu em v�rios povos – sua fun��o � improdutiva. Mesmo com 
fun��o produtiva, a escravid�o pode aparecer de maneira mais ou menos 
acidental e ser meramente acess�ria de rela��es de produ��o de tipo 
diferente. No entanto, desde que se manifesta como tipo fundamental e 
est�vel de rela��es de produ��o, a escravid�o d� lugar n�o a um �nico, 
mas a dois modos de produ��o diferenciados: o escravismo patriarcal, 
caracterizado por uma economia predominantemente natural, e o 
escravismo colonial, que se orienta no sentido da produ��o de bens 
comercializ�veis. 364

Assim, a escravid�o colonial brasileira se orientava dentro de balizas ou 

estruturas sociais que colocavam em lados antag�nicos senhores e escravos em 

um n�vel vertical, mas que, tamb�m, agrupavam em n�vel horizontal segmentos 

sociais mais diversificados, como o de brancos pobres, mesti�os e forros, desta 

maneira � poss�vel compreender que, em afinal de contas em uma estrutura social 

h�brida, houvesse as possibilidades ou as necessidades do surgimento de 

rearranjos cotidianos, caracter�sticos da sociedade mineradora dos primeiros 

meados dos setecentos. 

363 Tom Bottomore, Dicion�rio do pensamento marxista, p. 61.  

364 Jacob Gorender, O escravismo colonial. 5� ed. revista e ampliada. S�o Paulo: �tica, 1988, p. 
46. 
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Portanto, a tipifica��o conceitual da sociedade mineradora � uma quest�o 

de dif�cil interpreta��o porque levam em conta v�rios fatores determinantes; 

econ�micos, sociais, raciais, etc. e que, por sua vez, correspondem a uma 

realidade hist�rica especifica, inclusive, no �mbito da pr�pria sociedade colonial 

brasileira.  

Assim sendo, o ideal-tipo da estrutura social colonial brasileira assumiria 

modelos bem distintos de acordo com a localiza��o geogr�fica de suas forma��es 

s�cio-econ�micas, se setentrionais ou meridionais, se localizadas nas faixas 

litor�neas ou nos sert�es, se em �reas centrais ou perif�ricas. Parece-nos, claro, 

que tudo isso associado a um recorte cronol�gico mais especifico, aquele que 

pontuamos do ocaso do quinto imp�rio, pois posteriormente, a partir dos meados 

dos setecentos a quest�o se orienta por outras perspectivas hist�ricas, grosso 

modo, associadas a import�ncia do Atl�ntico sul, a constitui��o de um mercado 

interno mais vigoroso, na chegada da fam�lia real e uma persist�ncia e 

depend�ncia quase que patol�gica do trabalho escravo.

Todavia, apesar de no Manifesto comunista Marx e Engels afirmarem que; 

“a hist�ria de todas as sociedades que at� hoje existiram � a hist�ria das lutas de 

classes”, os mesmos ativistas estabeleceram que a classe social era uma 

caracter�stica especifica daquilo que pontuamos como sociedades industriais 

amadurecidas (e n�o simplesmente sociedades capitalistas), e; “sugerindo mesmo 

em A ideologia alem� que a ‘a pr�pria classe � um produto da burguesia’ – e n�o 



304

empreendendo qualquer análise sistemática das principais classes e relações de 

classes em outras formas de sociedade”. 365

A sociedade mineradora setecentista, obviamente, n�o se enquadra ou se 

caracteriza como uma sociedade industrial amadurecida, longe disso a sua 

condi��o colonial engessa quaisquer possibilidades, inclusive, do nascimento de 

antagonismos ideol�gicos mais amadurecidos entre a sua classe dominante e a 

suas classes subalternas e trabalhadoras, pois para que isso ocorra deve haver 

algumas condi��es hist�ricas determinantes como a generaliza��o do trabalho 

livre e assalariado, condi��es, portanto, inexistentes na sociedade colonial das 

Minas Gerais. 

Todavia, se n�o se pode falar em classe no sentido acima referido, por 

outro lado a sociedade mineradora dos setecentos era composta por distintos 

segmentos ou grupos sociais que se caracterizavam por padr�es sociol�gicos 

bem distintos uns dos outros, padr�es caracterizados por perfis raciais, 

econ�micos, jur�dicos e culturais bem delineados. 

Assim, a constitui��o desses grupos sociais estabelecem a jun��o de um 

amplo e variado conjunto de perfis; se brancos, mesti�os ou negros, se ricos ou 

pobres, se livres, forros ou escravos, se letrados ou analfabetos. Sendo que a 

caracteriza��o mais precisa desses grupos sociais, apesar de aqui n�o nos 

aprofundarmos nesse tema, fica bem pontuada quando analisamos, por exemplo, 

a partir de seus estatutos, a composi��o social das confrarias, irmandades e 

ordens terceiras constitu�das na comarca de Vila Rica e bem atuantes e 

expressivas na segunda metade dos setecentos, sendo que a meu ver essas 

365 Tom Bottomore, Dicion�rio do pensamento marxista, p. 61.
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institui��es laicas de car�ter religioso significavam, marcadamente, um reflexo da 

distin��o de classes e n�o de estamentos. 

O surgimento de segmentos sociais bem distintos uns dos outros no 

decorrer da �poca colonial brasileira sintetiza a pr�pria din�mica (e vicissitudes) 

de expans�o das estruturas sociais do imp�rio portugu�s, que, grosso modo, na 

metr�pole enquadrada em padr�es estamentais e nobili�rquicos de tradi��es 

seculares, n�o encontrou em seus dom�nios ultramarinos, claro, esses mesmos 

condicionantes hist�ricos, que associados a empresa comercial e ao escravismo 

constituir�o um novo modelo de estrutura social, algo como classes distintas 

dentro do estamento im�vel, assim como bem pontuou Laura de Mello e Souza.

No conjunto das possess�es lusitanas a sociedade mantinha os 
princ�pios estamentais, a posi��o dos indiv�duos sendo em grande parte 
fun��o dos “sinais exteriores indicativos da gradua��o”, das formas de 
tratamento, das ins�gnias, privil�gios e obriga��es”. Situa��es 
especificas, contudo, relativizavam e reelaboravam esses princ�pios, 
fazendo, no limite, com que fossem reordenados e at� desfigurados por 
outros. 366

Por for�a da escravid�o e da mesti�agem, al�m, como vimos, dos 

desdobramentos efetivados por for�a da ocupa��o de uma nova �rea e regi�o 

econ�mica localizada nos sert�es bras�licos, na comarca de Vila Rica a expans�o 

dos horizontes sociais, e tamb�m no estabelecimento de seus limites, ser�o 

efetivados em seu cotidiano, dentro de situa��es bem especificas conforme 

pontuada na cita��o acima. 

Esses dimensionamentos, talvez, melhor explicitem a percep��o da 

sociedade mineradora embutida dentro de um processo de transi��o de uma 

sociedade de estamentos para o de uma sociedade de classes. Ainda, que a 

366 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 151. 
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complexidade conceitual entre a defini��o de classe e estamento persista, 

complexidade aumentada ao vermos na cita��o documental a animosidade entre 

o partido de brancos e o partido de mulatos, por exemplo. 

Conforme visto anteriormente, no materialismo hist�rico a defini��o de 

classe social de uma forma mais n�tida se estabelece quando, na cristaliza��o do 

sistema capitalista, se distingue por oposi��o a classe burguesa da classe 

prolet�ria. Muito embora, para o pr�prio Marx; “nas épocas mais antigas da 

História, encontramos em quase toda parte uma complicada disposição da 

sociedade em várias ordens, uma múltipla gradação de categorias sociais” 367; 

ent�o, certamente, esse par�ntesis no conceito marxista de classe nos possibilita 

melhor compreender a exist�ncia dos distintos grupos sociais no interior da

sociedade mineradora, ainda melhor discern�vel quando Marx preconiza que; “é 

sempre a relação direta entre os proprietários das condições de produção e os 

produtores diretos que revela o segredo mais intimo, o fundamento oculto, de todo 

o edifício social”. 368

Assim, no cotidiano das Minas a rela��o entre livres, escravos e forros, 

entre brancos, mesti�os e negros, enquanto agentes sociais enquadrados em uma 

sociedade colonial permeada, desde a sua origem, por interesses mercantis e 

materiais, portanto em uma rela��o entre propriet�rios e produtores levaram � 

constitui��o tamb�m de uma sociedade carregada de antagonismos de classes, 

no sentido restrito a esses grupos ou categorias sociais espec�ficos. 

367 Apud Tom Bottomore; Dicion�rio do pensamento marxista, p. 62. 

368 Ibid., p. 62
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Por outro lado, a sociedade colonial e dependente acatava em termos 

relativizados a imposição do ideário metropolitano e monárquico através da 

nomeação das autoridades portuguesas, nobres e fidalgos, para a ocupação dos 

cargos e funções previstos nos estatutos do Governo Geral aqui estabelecido 

desde 1.549. Note-se que esses cargos e funções administrativas e burocráticas 

representavam a espinha dorsal de uma forma de estrutura administrativa em 

nível vertical e que, parece-nos, significava na colônia brasileira a vigência do 

estamento português. As câmaras municipais representavam a exemplificação 

máxima de estruturas administrativas em nível horizontal, representativas dos 

poderes locais.

Então, no caso especifico dos cargos governativos das estruturas 

administrativas verticais, pelo fato de as mesmas serem de indicação privilegiada 

do rei e atenderem, sobremaneira, a uma demanda da nobreza e da fidalguia 

portuguesa, em principio não há como não associar essas engrenagens e 

mecanismos políticos ligados à natureza estamental da sociedade lusitana que, 

aliás, diga-se de passagem, eram extensivos a todos os seus domínios 

ultramarinos. 

Como na tradição ocidental européia, o Antigo Regime português articulou

um modelo de estrutura social onde a posição do individuo era marcada por suas 

origens e nascimento, caracterizada por um imobilismo de ascenção vertical, o 

estamento concedia principalmente à nobreza de sangue inúmeros privilégios que, 

gradativamente, segundo algumas reflexões teóricas levaram a constituição do 

estado patrimonial português. 
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O estamento, quadro administrativo e estado-maior de dom�nio, configura 
o governo de uma minoria. Poucos dirigem, controlam e infundem seus 
padr�es de conduta a muitos. O grupo dirigente n�o exerce o poder em 
nome da maioria, mediante delega��o ou inspira��o pela confian�a que 
do povo, como entidade global, se irradia. � a pr�pria soberania que 
enquista, impenetr�vel e superior, numa camada restrita, ignorante do 
dogma do predom�nio da maioria. 369

Segundo o autor, na caracteriza��o da sociedade estamental portuguesa 

muitos termos correlatos podem levar a uma confus�o conceitual, assim, grosso 

modo, o estamento acomoda, ou “tece sua estrutura externa”, na elite 

governamental do Estado mon�rquico portugu�s, que, creio, se tornou deste a 

Reconquista uma aristocracia, pois; “obedece ao cunho do estilo de vida, das 

normas e conduta da nobreza burocrática”, sendo que o uso indiscriminado e os 

abusos terminol�gicos dessas muitas categorias conceituais foram produtos das 

teorias das classes dirigentes surgidas  na Europa na virada do s�culo XIX para o 

s�culo XX. 370

No primeiro cap�tulo vimos os mecanismos e desdobramentos da 

convoca��o das Cortes portuguesas, que, historicamente, se associadas �s teses 

de Faoro acerca da natureza patrimonialista do Antigo Regime portugu�s bem 

podem nos dar alguma luz sobre essa problem�tica. Ainda que n�o seja essa, 

deliberadamente, o foco principal de nossas reflex�es, parece-nos, contudo, 

369 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 88. 

370 Ibid., p. 89. Para o materialismo hist�rico; “A express�o classe dominante’ abrange duas 
no��es, que Marx e Engels distinguiam, embora n�o as tivessem explicado sistematicamente. A 
primeira � a de uma classe economicamente dominante que, em virtude de sua posi��o 
econ�mica, domina e controla todos os aspectos da vida social. Em A ideologia alemã (vol. I, IA2) 
essa id�ia � expressa da seguinte maneira: ‘As id�ias da classe dominante s�o, em qualquer 
�poca, as id�ias dominantes, isto �, a classe que � a for�a material dominante na sociedade �, ao 
mesmo tempo, sua for�a intelectual dominante. A classe que disp�e dos meios da produ��o 
material tem controle sobre os meios da produ��o intelectual’. A segunda no��o � a de que a 
classe dominante, para manter e reproduzir o modo de produ��o e as formas da sociedade 
existentes, deve necessariamente exercer o poder de Estado, isto �, dominar politicamente”. Tom 
Bottomore, Dicion�rio do pensamento..., p. 64.    
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revelador o fato de o Estado administrativo portugu�s fechar-se em seguran�a 

ideol�gica ao redor de um estamento especifico, qual seja aquele que re�ne os 

indiv�duos de uma velha estirpe de nobres e de outros indiv�duos que vieram se 

afidalgando em sucessivas gera��es.

Se n�o se pode falar realmente de um processo de absolutiza��o total do 

Antigo Regime portugu�s, dado a convoca��o regular das Cortes e da 

configura��o de expressivas parcelas do poderes concelhios, n�o se pode 

tamb�m por outro lado se desdenhar da efic�cia da natureza estamental do Antigo 

Regime portugu�s, que oportunizou a um estamento especifico o 

a�ambarcamento de boa parte do patrim�nio do Estado.

O patrimonialismo, organiza��o pol�tica b�sica, fecha-se sobre si pr�prio 
com o estamento, de car�ter marcadamente burocr�tico. Burocracia n�o 
no sentido moderno, como aparelhamento racional, mas da apropria��o 
do cargo – o cargo carregado de poder pr�prio, articulado com o pr�ncipe, 
sem a anula��o da esfera pr�pria de compet�ncia. O Estado ainda n�o � 
uma pir�mide autorit�ria, mas um feixe de cargos, reunidos por 
coordena��o, com respeito � aristocracia dos subordinados. 371

De fato, as discuss�es sobre a natureza patrimonial e estamental do 

Estado mon�rquico portugu�s se estabeleceram (e ainda se estabelecem) em um 

amplo conjunto de debates historiogr�ficos que, tamb�m, se associados a distintos 

modelos e recortes te�rico-metodol�gicos p�em em meio a uma diversidade de 

interpreta��es a pr�pria caracteriza��o do imp�rio colonial portugu�s e colocam 

371 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 84. A minha inten��o aqui � muito mais fazer um 
esfor�o reflexivo acerca da caracteriza��o das estruturas sociais na sociedade mineradora dos 
setecentos, neste sentido estabele�o em Raymundo Faoro um formid�vel conjunto de argumentos 
na defini��o de estamento no �mbito do Antigo Regime Portugu�s e que facilitam as nossas 
reflex�es para o entendimento desses mecanismos sociais na col�nia brasileira. Em um sentido 
distinto, as abordagens de Faoro conquanto aos n�veis de centraliza��o do Antigo Regime foi 
objeto de criticas e ressalvas recentes, que a meu ver, contudo, n�o desqualificam a obra do autor, 
at� mesmo porque � luz de novas fontes documentais e novas abordagens te�ricas e 
metodol�gicas a historiografia tem sido palco de uma din�mica sem igual no conjunto das demais 
ci�ncias sociais e humanas. Quanto �s criticas Ver: Ant�nio Manuel Hespanha, A constitui��o do 
Imp�rio portugu�s. Revis�o de alguns enviesamentos correntes. In: O Antigo Regime nos tr�picos, 
op. cit., pp. 163-188.
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em destaque os seus v�rios dimensionamentos. N�o cabe aqui aprofundar essas 

discuss�es, at� mesmo porque as reflex�es a que submete a presente tese se 

orienta em objetivos distintos, ainda, que n�o sejamos c�mplices, ao contr�rio, de 

uma reconstru��o hist�ria dissociada de conjunturas e estruturas mais amplas e 

gerais.

Com efeito, na sociedade das Minas a transposi��o do estamento

dominante, que na metr�pole aglutinava nobres e fidalgos, se dar� na presen�a 

das autoridades portuguesas que para l� se dirigiam para assumirem os diversos 

cargos e fun��es governativas da capitania, com maior destaque, claro, para os 

governadores n�o somente pelas abrang�ncias e responsabilidades do cargo, 

bem como pelos expressivos t�tulos de nobreza que a maioria deles ostentava. 

Sendo, neste sentido, como dita o jarg�o popular, portadores de “um olho em terra 

de cegos”’; 

Um dos elementos simb�licos mais invocados pelos governantes das 
Minas veio justamente a ser aquilo que nelas faltava: a nobreza e a 
estirpe dos agentes do poder. Aliada � lealdade no servi�o do rei, essa foi 
uma das armas de que os capit�es-generais se valeram para impor o 
mando em meio ao que consideravam uma verdadeira turba. Tal 
mecanismo poderia at� surgir efeito numa sociedade estamental de 
moldes europeus. Mas nas Minas da �poca, os princ�pios 
estratificadores, ainda em fase de constitui��o, mostraram-se 
comp�sitos, aliando o status e honra e os valores novos, ditados pelo 
dinheiro e pelo m�rito. 372

Os princ�pios estratificadores da sociedade mineradora em uma primeira 

abordagem se davam na distin��o entre homens livres e escravos, e a partir disso, 

aqui expostos sem uma ordem hier�rquica, entre homens de cabedal e 

miser�veis, entre brancos, mesti�os e negros. A presen�a das autoridades 

portuguesas na sociedade das Minas apenas pontua ou modela o processo de 

372 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., pp. 155/156.
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constituição social daquela capitania e que voltadas para a diversidade da 

economia mineradora matizam o nascimento das classes laboriosas, ainda que 

limitadas pela escravidão. 

Na segunda metade dos setecentos, a elite de Vila Rica já bastante 

formatada e distintiva, por exemplo, requeria pra si valores de honra e de méritos, 

valores totalmente específicos aos da nobreza lusitana. Ali, então, os interesses 

de classes se compactavam através das injunções e contradições entre a 

obtenção da riqueza e do mundo do trabalho, tanto servil quanto livre, que tanto 

em um quanto em outro desqualificava socialmente a negros e a mestiços. 

Formatavam-se, pois, as classes sociais, sendo que a classe dominante, de certo

modo, ambicionava pra si o modelo sociológico de estamento europeu, através 

dos níveis de brancura da pele, da obtenção de títulos e mercês reais, e na 

obtenção do letramento. 

Como fator integrante da dinâmica histórica, os desdobramentos para o 

mundo colonial do estamento embora tenham girado em torno das autoridades 

portuguesas destacadas para a assunção ali de cargos e funções administrativas, 

também de certa maneira causaram efeitos psicológicos nas elites locais nascidas 

no Brasil e que, mediante os particularismos de cada região, irão agregando 

valores variados e se distinguindo das classes sociais populares, possibilitando a 

novos rearranjos políticos na colônia, rearranjos, sobremaneira, distintos aos da 

metrópole e supomos também distintos a outras partes constitutivas do império 

português. 

A sociedade colonial não esgota sua caracterização com o quadro 
administrativo e o estado-maior de domínio, o estamento. Esta minoria 
comanda, disciplina e controla a economia e os núcleos humanos. Ela 
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vive, mant�m-se e se articula sobre uma estrutura de classes, que, ao 
tempo que influencia o estamento, dele recebe o influxo configurador, no 
campo pol�tico. O patrimonialismo, de onde brota a ordem estamental e 
burocr�tica, haure a selva de uma especial contextura econ�mica, 
definida na expans�o mar�tima e comercial de Portugal. A burguesia, 
limitada na sua vibra��o e vinculada nos seus prop�sitos ao rei, foi 
incapaz, incapaz secularmente, de se emancipar, tutelada de cima e do 
alto. 373

As classes sociais, portanto, se s�o de fato um fen�meno da economia e do 

mercado, uma vez inexistentes essas caracter�sticas no universo colonial

brasileiro tornam-se as mesmas apenas segmentos sociais atrelados a um grupo 

ou estamento dominante. Associada � empresa comercial portuguesa, a 

sociedade mineradora presenciou a conjun��o de classe e estamento, justamente 

por se caracterizar em uma fase de transi��o, sem meio termo, que ampliou a 

mobilidade social, sendo que; “o ouro deu consistência a esse sonho, vinculado ao 

mito edênico, com decepções amargas, duras desilusões e angustiadas 

expectativas não correspondidas”. 374

No �mbito do per�odo colonial brasileiro esse complexo quadro de 

tipifica��o social presenciou os seus particularismos, as distintas elites locais das 

regi�es bras�licas se arvoravam em tradi��es e na inven��o de tradi��es, grosso 

modo, arremedos do estamento metropolitano, se as elites olindenses, por 

exemplo, se proclamavam em “nobrezas da terra”, as elites mineiras, 

sedimentadas na segunda metade do s�culo dezoito se reconheciam, talvez, 

menos pretensiosas quanto as suas eventuais nobrezas, uma vez que enraizadas 

nas ampl�ssimas possibilidades que a riqueza e as honras traziam aos indiv�duos.

Em Minas, os ralos esfor�os de inventar tradi��es se fizeram por meio de 
presum�veis origens paulistas, como no caso de Cl�udio Manuel da 

373 Raymundo Faoro, Os donos do poder..., p. 203.

374 Ibid., p. 216-1217.
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Costa. Minas n�o reclamou foros de nobreza ou fidalguia porque sua 
sociedade, quando assentou, j� trazia tra�os inequ�vocos de uma outra 
ordem, em que as divis�es eram de classe e se fundavam, portanto, no 
dinheiro. 375

Anacronicamente, muito embora a sociedade mineradora n�o tenha 

presenciado em totalidade e plenitude as caracter�sticas e os antagonismos da 

sociedade de classes, at� mesmo pela presen�a opressora da escravid�o, � 

poss�vel entrever nas rela��es sociais na capitania das Minas Gerais certamente 

alguns laivos classistas. Em todas as suas ambig�idades, se a classe n�o supera 

o estamento, ela lan�ou os germens para a sua supera��o, ainda que para o seu 

total aniquilamento em um futuro tardio, tendo em vista as vicissitudes da 

implanta��o do imp�rio brasileiro e a cimenta��o de seus grupos sociais 

dominantes. 376

Creio que a sociedade mineradora estabeleceu de uma forma relativizada, 

pois impedia em seu �mago a ascen��o ilimitada de indiv�duos n�o brancos, a 

nobilita��o dos indiv�duos por via do enriquecimento econ�mico, situa��o que 

posteriormente era envernizada com a obten��o das merc�s reais. Sendo que,

tamb�m, esses mecanismos sociol�gicos de “enobrecimento” n�o escapavam por 

375 Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 181.

376 “Em estudo sobre o estatuto nobili�rquico em Portugal do Antigo Regime, Nuno Gon�alo 
Monteiro afirma que, diante do progressivo alargamento dos estratos terci�rios urbanos e da 
correspondente amplia��o do conceito de nobreza, se corria o risco de uma total banaliza��o e 
descaracteriza��o deste estado, ao mesmo tempo em que se refor�ava a estrutura hier�rquica e 
nobili�rquica da sociedade. Nesse sentido, para atribuir um estatuto diferenciado aos titulares 
dessas novas fun��es sociais, a doutrina jur�dica criou, ao lado dos estados tradicionais ‘um 
estado intermedi�rio’ ou ‘estado privilegiado’ eq�idistante da antiga nobreza ao povo mec�nico. 
Forjava-se, assim, o conceito de ‘nobreza civil ou pol�tica’, abra�ando aqueles que, embora de 
nascimento humilde, conquistaram um grau de enobrecimento devido a a��es valorosas que 
obraram ou a cargos honrados que ocuparam, mormente os postos da Rep�blica, diferenciando-
se, portanto, da verdadeira nobreza derivada do sangue e herdada dos av�s”. Maria Fernanda 
Bicalho, As c�maras ultramarinas e o governo..., p. 203. 
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completo das m�os e r�deas da Coroa portuguesa, uma vez que cabia aos reis a 

concess�o desses privil�gios nobili�rquicos. 

A exclusividade de conferi��o de t�tulos e merc�s atribu�a ao monarca o 
monop�lio de graduar e qualificar por seu pr�prio arb�trio, regulando as 
ordens, as linhagens, os grupos e os “bandos”, decidindo sobre os seus 
conflitos, manipulando o antagonismo e a competividade entre os s�ditos. 
No sentido inverso, os conflitos em torno desse tipo de cidadania numa 
sociedade de Antigo Regime – ou seja, as disputas pela inclus�o no 
circulo dos credenciados a exercer as fun��es e os cargos no governo 
camar�rio – evidenciavam e legitimavam o monop�lio da Coroa enquanto 
instancia de estrutura��o social e institucional, n�o apenas no centro, em 
Portugal, mas igualmente nos espa�os perif�ricos e ultramarinos do que 
se configurava enquanto uma monarquia intercontinental. 377

Com efeito, o processo de estrutura��o dos novos grupos sociais que 

emergiram na sociedade mineradora era tamb�m de certa forma mediados ou 

impulsionados pelos agentes r�gios ali presentes, como forma de se premiar a 

lealdade ao rei e de, principalmente, se evitar os abusos na dignifica��o de 

indiv�duos mesti�os, porque ao rei era imposs�vel saber das origens sociais de 

todos os indiv�duos �vidos por nobilita��o em seu vasto imp�rio colonial.  

E para colocar maior embara�o nesse processo de estrutura��o social, na 

sociedade das Minas a aquisi��o da riqueza oportunizava a auto-distin��o de 

classe social, como retrata a express�o dita por um capit�o-mor estabelecido na 

regi�o; “Quem dinheiro tiver, fará o que quiser” 378, ou na observa��o at�nita do 

capit�o-general Gomes Freire de Andrade quanto � influ�ncia do dinheiro nos 

indiv�duos que servir�o nas c�maras municipais na segunda metade da cent�ria 

377 Ibid., p. 206.  

378 Apud Laura de Mello e Souza, O sol e a sombra..., p. 179.
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setecentista; “as pessoas que servem nas Câmaras de Minas são de hierarquia a 

que os sobe ou abaixa o cabedal”. 379

Por outro lado, os limites estabelecidos de forma legal, ou mesmo 

consuedutin�ria, para a mobilidade ou ascensionismo dos indiv�duos 

estabelecidos na comarca de Vila Rica eram permeados por todas essas 

complexidades sociais j� apontadas e que, cotidianamente, dimensionavam as 

suas a��es no �mbito daquela sociedade colonial, mas voltadas tamb�m, claro, 

aos interesses do rei, gerenciador dos interesses da coisa p�blica ou da 

Rep�blica, conforme bem assinalou Nuno Gon�alo Monteiro. 

Todavia, esses interesses reais no bom andamento da coisa p�blica 

inserido em uma sociedade em muta��o, como � o caso da sociedade das Minas, 

enturvam ainda mais essa problem�tica, pois o tr�nsito dos indiv�duos em 

mobilidade social dentro de uma esfera p�blica estabelece ao pesquisador 

obst�culos e distin��es conceituais. 380

Assim, bem compreender os aspectos da sociedade, da administra��o e 

das classes sociais na comarca de Vila Rica na primeira metade do s�culo XVIII � 

entender que esses aspectos andaram pari passu com a pr�pria din�mica e 

cotidiano daquela sociedade colonial incrustada nos sert�es bras�licos. 

379 Apud Iris Kantor, Tirania e etiqueta nas Minas setecentistas. In: LPH. Revista de Hist�ria, n� 05. 
Ouro Preto: UFOP/Departamento de Hist�ria, 1995, pp. 112-121, cita��o � p. 117.

380 “O uso corrente de ‘p�blico’ e ‘esfera p�blica’ denuncia uma multiciplicidade de significados 
concorrentes. Eles se originam de diferentes fases hist�ricas e, em sua aplica��o sincr�nica sobre 
rela��es da sociedade burguesa industrial tardia e organizada s�cio-estatalmente, entram num 
turvo con�bio. As mesmas rela��es que, no entanto, se contrap�em ao uso tradicional do termo, 
um emprego um tanto confuso dessas palavras, parecem at� mesmo estar a exigir a sua 
manipula��o ideol�gica”.   J�rgen Habermas, Mudan�a estrutural da esfera p�blica..., p. 13.
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Considerações Finais

No advento do império colonial português, a transposição de algumas das

estruturas administrativas e políticas cristalizadas secularmente na metrópole para 

as distintas partes constitutivas do império, nos distantes continentes da Ásia, da 

África e da América, foi um elemento histórico importante para a sua longevidade 

temporal e diria mesmo para a sua vitalidade ideológica, uma vez que as câmaras 

municipais bem podem ser entendidas como as unidades mínimas do império 

português em áreas e regiões tão dispares e antagônicas e enquanto instituições 

de caráter público as responsáveis diretas pelo assentamento de suas respectivas 

elites locais.

Aliás, diga-se de passagem, existe uma espécie de distinção histórica e 

mesmo historiográfica entre o significado de Estado monárquico português e 

império colonial português, sendo que o primeiro significado diz respeito muito 

mais às vicissitudes de constituição e cristalização da monarquia lusitana, que 

enquadrada aos condicionantes históricos da Reconquista deu vez, de forma 

pioneira e precoce, ao surgimento na península Ibérica daquele pequeno reino. 

Por outro lado, e de acordo com novíssimas injunções econômicas, a expansão 

mercantil européia dos séculos XIV e XV, levou o Estado monárquico português a 

se constituir em um poderoso império colonial, que deixou as suas marcas em 

praticamente todo o mundo na época moderna. 

Com efeito, ao longo dos domínios portugueses na Ásia, na África e, 

sobretudo, na América, a compreensão única da extensão do Antigo Regime 
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portugu�s para aquelas �reas continentais se torna imprecisa, uma vez que da 

mesma maneira em que algumas estruturas administrativas e pol�ticas da 

metr�pole foram para l� igualmente transpostas, essas mesmas estruturas, e 

classicamente referimo-nos �s c�maras municipais e aos hospitais das

Miseric�rdias, foram agenciadas por distintos indiv�duos, com perfis s�cio-

econ�micos e �tnico-raciais muito espec�ficos entre si e, portanto, imbu�dos desde 

o in�cio de suas respectivas coloniza��es de um inquestion�vel car�ter de 

particularismos e especificidades.

Conforme vimos, no reino portugu�s os seus poderes locais se constitu�ram 

paralelo � pr�pria cristaliza��o dos poderes centrais de seu Estado mon�rquico 

em um longo processo de embates e jogos de for�as pol�ticas entre os seus v�rios 

segmentos sociais e que levou a um expressivo conjunto de uma nova 

historiografia portuguesa a questionar sobre os pr�prios n�veis de absolutiza��o 

do poder real naquelas paragens. De qualquer forma, procuramos entender o 

complicado processo de constitui��o dos poderes concelhios portugueses e, 

sobremaneira, o de suas c�maras municipais, para a compreens�o, �s vezes em 

car�ter subliminar, de suas extens�es e desdobramentos para a col�nia brasileira, 

dentro de uma abordagem onde os aspectos da temporalidade procura n�o 

asfixiar historicidades distintas e especificas.

Neste sentido, reitera-se que as c�maras municipais foram �s respons�veis 

em terras bras�licas no assentamento daquilo que se convencionou em chamar de 

elites locais, porque um grupo dominante estabelecido em um locus privilegiado

para a administra��o das vilas e cidades coloniais. Muito embora, haja um largo 

uso de express�es e termos correlatos para esses grupos dominantes; “nobreza 
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da terra”, “principais da vila”, “principais do lugar”, “homens da governan�a”, 

“homens bons”, “pr�s homens”, etc., que de toda a forma ir�o variar de acordo 

com a posi��o geogr�fica onde se estabeleceram essas vilas coloniais, se na 

costa ou no sert�o, e tamb�m depender de suas praticas econ�micas e 

produtivas, de suas origens sociais, etc. 

O mais importante � saber distinguir que houve no decorrer da �poca 

colonial brasileira a exist�ncia de uma elite colonial, que bem poderia estar 

associada aos indiv�duos portugueses integrantes do quadro de administra��o 

r�gia; vice-reis, capit�es-generais, ouvidores, dentre outros, ou a indiv�duos 

magistrados integrantes dos quadros do judici�rio, em principio no Tribunal da 

Rela��o na Bahia. Mas uma elite colonial tamb�m relacionada a indiv�duos 

integrantes dos quadros governativos das c�maras municipais, sobretudo.

Efetivamente, ao se tratar dos poderes emanados pelas c�maras 

municipais referimo-nos aos indiv�duos que tomaram assento em seus cargos e 

fun��es governativas; que notabilizaram principalmente a ju�zes ordin�rios, 

vereadores e procuradores, esp�cie de primeiro escal�o governativo, mas 

tamb�m, por suas inser��es no burburinho do cotidiano das ruas coloniais, 

almotac�s, ju�zes de vintena, alca�des, dentre outros. 

Esses indiv�duos ser�o parte constitutiva da chamada elite local, homens 

nascidos na col�nia, que dependendo de seu cabedal, de suas origens, regi�o e 

letramento, far-se-�o distintos dentro do pr�prio �mbito da col�nia brasileira. 

Assim sendo, � que utilizo o termo de elites perif�ricas para se especificar as elites 

locais constitu�das nos sert�es bras�licos e, especificamente, constitu�das quando 

do advento da economia mineradora. As elites locais de Pernambuco e Bahia, por 
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exemplo, no ocaso do século XVII, pautavam-se na força e tradição de uma antiga

origem histórica e consequentemente ostentavam um capital acumulado derivado 

da economia açucareira, já a elite local na região das Minas, no mesmo período 

ainda em fase de constituição, pautava-se no gosto pela aventura e na quebra de 

velhos hábitos e tradições.

A constituição dos poderes locais na região das Minas articulou-se ao 

entorno de uma série de dificuldades, que usualmente eram especificas à própria 

natureza da economia mineradora e ilustraram-se na constituição rápida e 

aleatória de muitos arraiais sem as mínimas condições de uma logística urbana;

com problemas de abastecimento, inexistência de infra-estrutura básica, índices 

altos de criminalidade, etc., eram questões corriqueiras nas primeiras décadas 

naquela região. Se em Portugal os poderes concelhios manifestaram-se em um 

conjunto maior de instituições, nas Minas eles serão mais visivelmente distintos, 

até o fim da primeira metade dos setecentos, na presença das câmaras municipais 

e das companhias de Ordenanças, ainda que sejam as primeiras, em seu sentido 

mais amplo, significativo e simbólico, as reais representantes do poderes locais na 

comarca de Vila Rica.

Os homens que correram à região das Minas, em praticamente todos os 

seus segmentos sociais, eram portadores de um amplo caráter de rusticidade, 

condição imposta pelo ambiente árduo e instável daquela incipiente sociedade 

nascida na hinterland dos trópicos brasílicos. O conjunto de interesses e 

contradições de interesses na região não tardou em eclodir em uma série 

atordoada de conflitos, que da base a ponta da sociedade marcavam o cotidiano, 

a mentalidade e as possibilidades de todos os seus grupos sociais. 
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As ações conjuntas das autoridades régias e dos indivíduos que se 

investiam nos cargos e funções das câmaras municipais possibilitaram à 

imposição de um premente ordenamento social e urbano que levou a região das 

Minas, em especifico a comarca de Vila Rica, a um visível processo de 

normatização e sedimentação de suas estruturas sociais, que se efetivou por volta 

da metade da centúria setecentista, sendo que a partir daí os poderes e as suas 

elites locais ganharam gosto pelo refinamento e, portanto, encerraram-se para os 

segmentos dominantes a imposição única da rusticidade, sendo que os embates 

que se seguiram ganharam uma nova coloração, inclusive, ideológica. 

Na região das Minas, a presença muito expressiva de mestiços, de 

escravos e de forros tornará aquela sociedade também diferenciada em relação a 

outras formações sócio-econômicas já constituídas na colônia brasileira, 

complexidades que marcarão o próprio processo de constituição de seus poderes 

locais e que, grosso modo, exemplificará a sociedade mineradora em um processo 

de transição de uma sociedade de estamentos para o de uma sociedade de 

classes, com todos os dissabores e vicissitudes para o conjunto de seus 

indivíduos não brancos. 

Enfim, compreender a constituição, estrutura e atuação dos poderes locais 

na primeira metade dos setecentos na comarca de Vila Rica é compreender a 

formatação de um novo padrão de elite local nos sertões brasílicos, que 

interiorizou o povoamento da colônia e a ela determinou uma nova ordem 

econômica, política e administrativa. A América ganhou um dimensionamento 

maior e mais especifico do império português, ainda que longe deitar as raízes

profundas para o seu aniquilamento e superação. 
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