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Para se analisar a administração colonial, é necessário nos desvencilharmos de diversos 

princípios da administração moderna, pois elas não são semelhantes. Caio Prado Junior levanta 

três noções que orientam o Estado contemporâneo1: os poderes do Estado, distintos e separados 

(legislativo, judiciário e executivo); as esferas paralelas e diferentes das unidades estatais (geral, 

provincial, local) e o indivíduo encarado em dois planos distintos (uma esfera externa e jurídica 

que cabe ao direito e uma esfera íntima, a crença religiosa, regulada pela religião). Essas noções 

não estavam presentes no período colonial, ele se orientava por princípios diversos. O Estado, 

nesse período, era uma unidade inteiriça que funcionava em um todo único e abrangendo o 

indivíduo em todas  as suas manifestações não existia  uma diferenciação entre  as esferas do 

público e do privado, elas se misturavam, tornam-se indissociáveis.

A administração colonial não apresentava uniformidade e simetria nem nos órgãos, nem 

nas leis  que a  regiam. As funções  não eram bem diferenciadas,  podendo se sobreporem ou 

coincidirem em alguns pontos, os órgãos não possuíam uma disposição ordenada e hierárquica, 

“órgãos e funções que existem em um lugar, faltam noutros, ou neles aparecem sob forma e 

designação diferentes”2. A legislação administrativa era um amontoado de leis desconexas, não 

obedecendo a um conjunto, novas leis eram criadas sem a preocupação de revogar as antigas ou 

entrosá-las harmonicamente nas já existentes. A divisão do trabalho administrativo e a criação de 

suas leis  eram puramente formais,  fruto de uma necessidade prática,  criadas casuisticamente 

tendo em vista apenas as necessidades do presente. 

Devido a  essa  confusão,  as  leis  não eram uniformemente aplicadas  e  frequentemente 

desprezadas  inteiramente,  sempre  havendo  um ou  outro  motivo  para  a  desobediência.  Essa 

desordem é  um dos  fatores  que  explica  a  distância  que  havia  entre  aquilo  que  se  pregava 

legalmente e aquilo que se fazia. 

A metrópole portuguesa transferiu o seu burocrático e monstruoso sistema administrativo 

para a colônia. Raymundo Faoro acredita que essa transferência obteve sucesso. Para Faoro, a 

metrópole buscou a centralização do poder desde o governo-geral, o que permitiu a formação de 

um  sistema  coeso  e  racional  em  que  o  rei  era  “senhor  de  tudo,  das  atribuições  e  das 

incumbências”3. O funcionário colonial estaria reduzido à “mera sombra”4, o Estado estava por 
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trás de tudo, ele era o grande empreendedor, “o Estado sobrepôs-se, estranho, alheio, distante à 

sociedade, amputando todos os membros que resistissem ao domínio. (...) a ordem se traduz na 

obediência passiva ou no silêncio.”5. 

Por  outro  lado,  Caio  Prado  Júnior  não  vê  positivamente  a  transposição  do  aparato 

administrativo para o Brasil. Portugal não cria nada de novo ou específico, há uma “falta de 

originalidade da metrópole no organizar administrativo da colônia, uma incapacidade por ela 

demonstrada  em  criar  órgãos  diferentes  e  adaptados  a  condições  peculiares  que  não  se 

encontravam  no  reino”6.  As  alterações  que  ocorrem  são  ajustamentos  forçados  pelas 

circunstâncias, ditado pelas autoridades coloniais. O sistema administrativo é arcaico, assentado 

na confusão, inadequado e que não fazia face à realidade cotidiana.

Seguiremos a linha de Caio Prado Júnior, pois Faoro não parece condizer com a realidade 

colonial  quando coloca o funcionário público em segundo plano e  quando acredita em uma 

obediência estrita às ordens coloniais. O que a história mostra é que a prática muitas vezes não 

acompanhava as leis.  O funcionário colonial  era sem dúvida fiel  ao rei,  mas seus interesses 

pessoais  tinham um peso muito grande.  O serviço real  significava um enobrecimento e,  era 

constante  a  utilização  do  prestígio  do  cargo  para  conseguir  favores  ou  privilégios.  “Juizes 

dilatavam decisões para beneficiar-se financeiramente, clérigos cobravam exageradamente por 

seus serviços religiosos, militares recebiam dinheiro para ‘esquecer’ recrutas que deveriam ir 

para as guerras do sul, escrivões e tabeliões aumentavam as custas (...)”7. A intenção era “fazer a 

América”,  era  explorar  a  terra  para  se  enriquecer.  Como explicou  o  padre  Antonio  Vieira, 

“Perde-se o Brasil, senhor, porque alguns ministros de vossa majestade não vêm cá buscar nosso 

bem, vêm cá buscar os nossos bens...”8.  Portanto, o papel do funcionário na colônia não era 

insignificante,  na prática ele muito usufruía do país.  Mesmo fiel  ao rei,  ele deixava os seus 

interesses pessoais se sobreporem, buscavam a função como um meio de ascensão social e de 

enriquecimento. 

O que interessava à  coroa era  a  arrecadação de  tributos,  portanto,  negligenciavam-se 

todas  as  outras  áreas,  não  se  mantendo  dura  vigilância  com  os  funcionários  reais.  Os 

governadores de capitania eram os mais severamente fiscalizados, o que leva Faoro a defender o 

forte caráter  centralizado do governo colonial.  Para Caio Prado Junior,  tal supervisão é uma 

mostra da desconfiança generalizada do governo geral, pois não era um sistema ditado por “um 

espírito superior de ordem e método”9. Na verdade, essa supervisão nunca era em busca de uma 

perfeição  ou  de  uma  maior  competência.  Portugal  se  abstinha  de  conter  os  excessos  dos 
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administradores. Como diz o Padre Vieira em seu sermão da visitação, em saudação a Dom 

Jorge  de  Mascarenhas,  “prêmio  e  castigos  são  dois  pólos  em  que  se  resolve  e  sustenta  a 

conservação de qualquer monarquia e porque ambos estes faltaram sempre ao Brasil (...)”10.  

A justiça era um aparato caro, moroso e complicado. Não era acessível à grande maioria 

da  população,  o  que  a  levava  a  pedir  favores  e  a  se  apadrinhar  daqueles  hierarquicamente 

superiores,  que  utilizavam do seu título para conseguir  benefícios.  Havia na colônia  poucos 

juízes, muitos deles eram leigos, e os processos subiam sucessivos graus de recursos (ouvidor, 

Relação,  suplicação  de  Lisboa,  algumas  vezes  Mesa  do  desembargo  de  Paço)  e,  por  isso, 

arrastavam-se  por  anos.  Percebe-se  por  que  Padre  Antonio  Vieira  clamava  por  uma  “mão 

esquerda que castigue” e uma “mão direita que premie”11.  Não havia “prêmio e castigo”12 no 

Brasil. O burocrático e inacessível sistema jurídico dava margem para agir movido por interesses 

particulares e burlar a lei.

A  administração  do  Estado  português  buscou  sempre  a  centralização,  afrouxando  o 

controle em tempos calmos e apertando em tempos de dificuldades. No Brasil tentou-se fazer o 

mesmo,  mas  pecou-se  por  tentar  repetir  fielmente  o  que  acontecia  no  reino.  Portugal  é  um 

minúsculo país, enquanto o Brasil possuía uma vastíssima área com deficiência de povoamento. 

A medida de se concentrar o poder e as autoridades em capitais e sedes fez com que o restante do 

território ficasse desgovernado, certos povoados ficavam a léguas de distâncias das autoridades 

mais próximas.  É nas vilas, sede das comarcas, que se concentravam as autoridades. Se não era 

uma vila, não se tinha autoridade presente ou apenas os leigos juizes ordinários, que durante 

muito tempo era ofícios gratuitos. Para tentar concertar a má distribuição administrativa, criou-se 

a prática das correições e visitações, que eram “espécie de excursões administrativas em que as 

autoridades percorriam as suas jurisdições”13. Era um acontecimento excepcional, que acabou 

não  sendo  praticado freqüentemente.  Portanto,  aquela  administração  que  deveria  centralizar, 

acabava deixando parte da sua jurisdição sem auxílio, possibilitando ações ilegais e abusos de 

poder.

Percebe-se que ocorria um abuso de poder pelas autoridades e poderosos locais,  nem 

sempre respeitando as leis e cumprindo apenas os seus desejos. Em 1776, Francisco Manuel da 

Costa Morim faz uma denúncia ao Santo Oficio de um desses abusos14. Ele era um familiar do 

Santo Ofício (portanto, possuía algumas regalias) que sofreu uma pena injusta do General Dom 

Antônio de Noronha. Indignado, tenta recorrer da ação ao santo ofício, uma instância superior 

10  Sermão da Visitação de Nossa Senhora pregado pelo Padre Antonio Viera em saudação a Dom Jorge de 
Masacarenhas, primeiro vice-rei do Brasil.
11 Padre Antonio Vieira – Sermões Pregados no Brasil , meados do século XVII
12 Sermão da Visitação de Nossa Senhora pregado pelo Padre Antonio Viera em saudação a Dom Jorge de 
Masacarenhas, primeiro vice-rei do Brasil.
13 Caio Prado Junior – Formação do Brasil Contemporâneo
14 Coletânea de Documentos. Unidade IV, documento III



que poderia punir o general. Mas, somente o ato de Dom Antônio em puni-lo sem levar em 

consideração sua posição como um familiar, para apenas cumprir um capricho seu, mostra que o 

que o General desejava é que Francisco Manuel entendesse que quem detinha o poder ali era ele. 

Durante o Brasil colônia, a necessidade de se cumprir as atividades espirituais estavam no 

mesmo plano de se cumprir as civis. A Igreja estava sob o efeito do padroado, portanto nunca 

teve  autonomia,  os  negócios  eclesiásticos  sempre  estavam nas  mãos  do  rei.  O dízimo,  que 

poderia  ser  um eficiente  meio de se  obter  riquezas,  fora  concedido ao Estado.  Mas o clero 

utilizava-se de outras fontes de renda, que constituíam verdadeiros tributos públicos, como a 

desobriga pascal, ministração dos sacramentos, dispensas, custa em processos eclesiásticos, etc. 

O clero era também um controlador da sociedade. Estavam sob sua jurisdição funções 

como  matrimônio  e  divórcio,  constatação  do  nascimento  realizada  através  do  batismo,  o 

casamento  (só  existia  o  religioso),  qualquer  tipo  de  assistência  social  ao  pauperismo  e  a 

indigência e, em grande parte, e o ensino. A vida privada e íntima também era vigiada pela 

Igreja. Em uma sociedade que não diferenciava a esfera do público e do privado, a boa conduta 

de uma família sofria a intervenção da Igreja e de seus ministros. Como zeladores dos bons 

costumes, os religiosos aplicam punições que iam desde as repressões públicas à excomunhão. O 

acusado pela Igreja passava a sofrer o peso do preconceito da sociedade da época, os sacerdotes 

facilmente “manejavam e alarmavam a sanção da opinião pública”15. Este controle da sociedade 

colocava a Igreja em um papel de destaque.

Deve-se  ressaltar  também  que  os  membros  do  clero  possuíam  privilégios  e  deveres 

diferenciados.  Constituíam,  na  hierarquia,  um grupo  superior.  Deviam manter  uma  conduta 

condizente com a sua postura de religioso e, quando julgados, possuíam um tribunal especial: o 

tribunal  eclesiástico.  Essa “conduta exemplar” sabe-se que não era  muito cumprida,  existem 

diversos casos de religiosos nos tribunais eclesiásticos ou na Inquisição, e casos que ficaram de 

conhecimento público, mas passaram despercebidos pelas autoridades. O fato de se tornar um 

membro do clero não era uma questão de vocação e sim de ascensão social, que conferiria poder 

sobre os demais.   

Outra forma de ascensão social era a carreira militar. Divididos em três grupos (tropa de 

linha, ordenança e milícias) o recrutamento militar “fez-se acompanhar de uma complexa trama 

de negociações, resistências e compromissos”16. Teoricamente, todos os homens de 18 a 60 anos 

deveriam  fazer  parte  de  alguma  das  tropas.  A  primeira,  as  tropas  de  linha,  era  regular  e 

profissional, portanto, salariada. A princípio só brancos podiam ser alistados, mas o caráter de 

miscigenação da colônia fez com que ocorresse certa tolerância em ralação à cor. As milícias e 

as ordenanças eram reservas eventuais e não pagas, sendo que a primeira eram tropas auxiliares e 
15 Caio Prado Junior – Formação do Brasil Contemporâneo
16 Fabio Faria Mendes – Encargos, privilégios e direitos: o recrutamento militar no Brasil nos séculos XIII e XIX



as segundas uma força local. Todos que não estavam alistados nas tropas de linha ou nas milícias 

ou  não  possuíam  uma  dispensa,  poderiam  se  considerar  automaticamente  engajados  nas 

ordenanças.

Ao abrigo da farda, ocorria desvelada corrupção. Durante a guerra contra os holandeses, 

o contingente militar  foi  aumentado e os civis deveriam ceder suas casas para o abrigo dos 

soldados e sustentá-los, fato que muito os desgostava. Para o equipamento da tropa, imposto 

sobre imposto foram criados, e o dinheiro nunca dava devido ao desvio de verba. No Rio de 

Janeiro, o Conselho da Fazenda pretendia alugar os quartéis quando a frota saísse do porto e em 

São Paulo os soldados seqüestravam mercadorias sem se senti-las na obrigação de pagar. Os 

abusos em Minas Gerais se deu quando o governador resolveu apoiar a sua administração na 

força da tropa. Uma das principais funções seria a de cobrarem impostos, e o método adotado era 

sempre o da truculência. 

Todos desejavam “nomeações de alta patente mais pelo título e pela honra do que pela 

execução dos deveres que implicam, por outro ninguém queria ser soldado raso”17. Os soldados 

rasos estavam sujeitos a todas as sortes de humilhações e possuíam nenhum ganho. Por isso, o 

recrutamento militar  não era simples: cabia ao capitão – mor o poder de fazer ou não fazer 

soldados. O recrutamento era algo extremamente temido e somente sua ameaça já representava 

um “poderoso incentivo à mobilidade geográfica e à instabilidade social”18. Isso porque muitos 

fugiam, deixando seus afazeres – plantações, lojas, serviços manuais. Não havia critério nenhum 

para o recrutamento, apreendiam milhares de homens e depois se selecionavam os que iriam 

pegar em armas. Ninguém escapava de ser preso para tal averiguação, nem os padres. Vilhena 

conta a audácia dos soldados que e oficiais que arrancavam os estudantes das aulas pela janela. 

Em 1808, o capitão geral de São Paulo aproveitou-se dos festejos religiosos e fechou as saídas 

das cidades para recrutar os homens que precisava. Esses dois exemplos mostram como esse 

recrutamento era muitas vezes violento e o porquê de causar temor na população. Porém, uma 

vasta rede de privilégios livrava a grande maioria do alistamento. Vilhena presenciou uma dessas 

levas em que se juntaram 445 pessoas sendo que de todos apenas uns 30 tinham capacidade para 

exercerem a função de soldado. Quase todos descobriram moléstias que os isentavam do serviço. 

Uma vasta rede de proteção dada por um grupo ou uma pessoa que detinha certo privilégio 

livrava vários homens do alistamento forçado, que durava em média 10 anos. Muitos tentavam 

pedir baixa, outros desertavam e se refugiavam no sertão sob a proteção de familiares. 

Se, o funcionalismo público e os militares em vários escalões, todos de confiança do rei, 

agiam de modo inescrupulosos, o que esperar dos cidadãos que vivia do seu negócio? Pouco se 

preocupavam as autoridades com o bem público, visando apenas ao seu enriquecimento, e tal 
17 Emanuel Araújo – Teatro dos Vícios
18 Fabio Faria Mendes – Encargos, privilégios e direitos: o recrutamento militar no Brasil nos séculos XIII e XIX



comportamento inspirou muitos colonos que viam nas  promoções a  única forma de sucesso 

dentro daquela sociedade hierarquizada. Assim, as ações em benefício próprio não se restringiam 

à elite, fornecedores e comerciantes, sempre visando uma ascensão social,  tomavam medidas 

ilegais e arbitrárias, perpetuando-se assim a “velhíssima cadeia de corrupção generalizada”19. 

No sermão de visitação de Nossa Senhora, o Padre Antonio Vieira clama por justiça, algo 

que a seu ver nunca teve no Brasil. É a injustiça punida por Deus com a perda do poder, a troca 

de uma nação pela outra. Com toda essa grande rede de corrupção existente no Brasil colônia, há 

de se concordar com Vieira: não existia justiça. O que existia era interesse pessoal, ganância, 

desejo de enriquecimento e ascensão social, “usava-se essa terra não como senhores, mas como 

usufrutuários, só para a desfrutarem e a deixar destruída”20. 

Uma administração tão caótica, desorganizada e que possibilitava o interesse pessoal, foi 

o ideal? Vieira, com um outro sermão, nos concede a resposta. Ele disse que “Aparece uma 

nuvem no meio daquela Bahia, lança uma manga no mar, vai sorvendo por oculto segredo da 

natureza grande quantidade de água, e depois que o está bem carregada, dá-lhe o vento, e vai 

chover daqui a trinta, daqui a cinqüenta léguas. Pois, nuvem ingrata, nuvem injusta, se na Bahia 

tomaste essas águas, se na Bahia te encheste, por que não choves também na Bahia? Se a tiraste 

de nós, por que a não despendes conosco? Se a roubastes a nossos mares, por que a não restituis 

a nossos campos? Tais como isso são muitas vezes os ministros que vêm ao Brasil – e à fortuna 

geral das partes ultramarinas. Partem de Portugal essas nuvens, passam as calmas da linha, onde 

se diz que também refervem as consciências, e em chegando,  verbi gratia, a esta Bahia, não 

fazem mais do que chupar, adquirir, encher-se (por meios ocultos, mas sabidos), e ao cabo de 

três ou quatro anos, em vez de fertilizarem a nossa terra com a água que era nossa, abrem as 

assas ao vento, e vão chover em Lisboa, esperdiçar a Madrid. Por isso nada lhe luz ao Brasil, por 

mais que se dê, nada lhe monta,  nada lhe aproveita,  por mais que se faça,  por mais que se 

desfaça. E o mal mais para sentir de todos é que a água que por lá chovem e esperdiçam as 

nuvens não é tirada da abundância do mar, como noutro tempo, senão das lagrimas do miserável 

e  dos  suores  do  pobre,  que  não  sei  como  atura  já  tanto  a  constância  e  fidelidade  desses 

vassalos”21.  O  sistema  monstruoso  que  Portugal  transpôs  para  o  Brasil  servia  somente  para 

adquirir  toda  a  riqueza  do  Brasil  e  levá-la  a  Portugal.  Esse  sistema  foi  extremamente 

desvantajoso  para  o  Brasil,  mas,  ao  contrario,  muito  vantajoso  para  a  metrópole,  que  era 

fertilizada. Se pensarmos no objetivo da colonização e, portanto, da administração: usufruir do 

Brasil,  explorá-lo  em beneficio de Portugal,  chupar  suas  riquezas,  percebe-se que o sistema 

transposto foi ideal e muito vantajoso. 
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