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A grande diversidade da produção historiográfica recente e a fragilidade do ensino 

de História nos padrões atuais são os motivadores principais desse projeto de revisão e 

produção de material didático, voltado para professores e alunos dos níveis fundamental e 

médio. Nossa revisão consiste na incorporação de novos dados às interpretações atuais ou 

mesmo, na apresentação de novas interpretações. Nossa produção se estrutura na utilização 

de novas fontes, recursos e linguagens a fim de tornar a didática mais interativa e atraente. 

As atividades que serão elaboradas a partir destas orientações – cremos – permitirão ao 

aluno uma melhor compreensão do período colonial brasileiro, articulando seu tempo e seu 

espaço,  possibilitando uma outra  visão de seu passado, do passado de seu país,  de sua 

nação.

Nessa parte do trabalho, estaremos mais atentos às discussões sobre a administração 

colonial.  A pesquisa  bibliográfica  e  a  análise  crítica  nos  atentaram para  alguns  pontos 

frágeis do ensino de História, pontos esses que serão os norteadores de nossas atividades:

(a). o sentido do “administrar”: o aluno (principalmente o de Ensino Fundamental, 

que se encontra em processo de formação e identificação pessoal)  deve compreender o 

significado da administração.  Deve ser capaz de captar a organização de uma estrutura 

administrativa, entendo termos como hierarquia, burocracia, governo, Estado, Monarquia, 

Império, República...

(b). a construção de conceitos: o aluno deve ganhar, ele mesmo, com a orientação 

do professor, a inteligibilidade dos conceitos. Esse trabalho é vital para que ele tenha a 

compreensão do assunto e do vocabulário a ser tratado. Termos como Patrimonialismo, 

Patriarcalismo,  Poder,  Autoridade,  Mandonismo,  Estamento,  Classe,  Absolutismo, 

Despotismo, Clientelismo, entre outros, podem e devem ser tratados, sem a amplitude de 

uma discussão  acadêmica,  mas  com a  objetividade  necessária  à  sustentação  das  idéias 

seguintes.



(c). o contato com as fontes: o aluno pode desenvolver atividades que se aproximem 

do trabalho realizado pelo historiador. Ele deve ter contato com o documento histórico, 

comparar  as  fontes,  contrapor  interpretações  e  ser  capaz  de  fazer,  ele  mesmo,  sua 

interpretação. Isso, obviamente, sem o rigor acadêmico, mas com a orientação voltada para 

o objetivo real do exercício histórico: o desenvolvimento do raciocínio crítico.

(d). a utilização de fontes alternativas: o cinema, o teatro, a internet, o artesanato, a 

literatura, o próprio discurso, são fontes preciosas de suporte ao historiador, podendo ser 

também um artifício para atrair a atenção do aluno no ensino da História. São recursos 

pouco utilizados pelos professores, podendo ser estendido e usados de forma articulada.

A parir  dessas  orientações,  fizemos algumas observações  e  sugestões  quanto ao 

conteúdo a ser trabalhado no que se refere à administração colonial. A proposta, então, é 

fazermos agora uma análise crítica de alguns assuntos específicos abordados com maior 

atenção  no  decorrer  do  projeto.  A  discussão  historiográfica  nos  permitirá  focalizar  os 

pontos frágeis que devem ser revistos e/ou enfatizados no ensino da disciplina.

Debates historiográficos e propostas de interpretações: uma breve análise.

Um assunto pouco abordado pela Prática de Ensino de História é o funcionamento 

administrativo de Portugal antes do seu lançamento ao mar e do descobrimento do novo 

continente. Essa é uma discussão necessária uma vez que a colônia deve ser compreendida 

como uma extensão territorial desprovida de unidade administrativa e onde os habitantes 

demoraram a identificar-se como pertencentes a um todo diferente chamado “Brasil”.

Entender  a  formação  e  a  consolidação  do  Estado  moderno  português  torna-se, 

portanto,  pressuposto  fundamental  para  a  análise  das  práticas  políticas,  econômicas  e 

sociais  aplicadas  durante  a  colonização.  Grandes  obras  da  historiografia  brasileira 

estiveram  atentas  para  essas  características  especificamente  lusitanas  como  geradoras 

diretas das manifestações de poder encontradas no Brasil. Raimundo Faoro, Caio Prado 

Júnior, Charles Boxer, Graça Salgado e outros nomes podem ser melhor explorados nesse 

sentido. 
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Faoro, por exemplo, em “Os Donos do Poder”, salienta todo o tempo a importância 

do braço português na direção da colônia. Um país de origens fortes, de tradição vitoriosa.

“Do longo predomínio da espada, marcado por cicatrizes gloriosas, nasceu, em 

direção  às  praias  do  Atlântico,  o  reino  de  Portugal,  filho  da  revolução,  da  

independência e da conquista.”1

Um país que prematuramente travou batalhas entre a Coroa e a realeza, permitindo a 

derrota dos traços feudais, estendendo a centralidade do Rei que teve a extensão de suas 

terras, de suas riquezas, de sua soberania. A burguesia, pouco mais tarde, fortalece essa 

política  tipicamente  mercantilista  e  ajuda  a  sustentar  o  Estado  Patrimonial. 

Patrimonialismo: um conceito complexo e que exige uma construção didática cautelosa. 

Para Faoro, de forma sintética, o Estado Patrimonial poderia ser percebido como a reunião 

dos fundamentos sociais e espirituais, da moeda e da urbanização no Portugal em fins do 

período medieval, um Portugal não feudal. Foi apoiado nestes suportes, praticando o que o 

autor definiu como um “capitalismo comercial politicamente orientado”2, compatível com a 

organização política estamental, com a burocracia, o direito e o monopólio, que o Estado 

Português  entrou  nos  quadros  do  Absolutismo,  pós  Revolução  de  Avis,  possibilitando 

assim  sua  aventura  expansionista.  Saliente-se  ainda  o  papel  auxiliar  e  vital  da  Igreja, 

podendo ser resumido no próprio regime do padroado. Esse é um outro conceito importante 

para entendimento do aluno. O brasilianista Charles Boxer é quem tem trabalho destacado 

na discussão a cerca deste tema quando se refere, inclusive, às confusões administrativas 

trazidas pelo padroado, registradas no excesso de ordens reais destinadas aos bispos e ao  

clero ultramarino sem a consulta prévia a Roma. Ingerências que se estendiam para o  

campo da tributação muitas das vezes.3

A visão de Caio Prado Júnior não concorda com a estruturação ordenada do Estado 

Português no seu projeto colonizador. Para ele, a administração da América Portuguesa é 

sim  uma  extensão  da  organização  e  do  sistema  lusitano,  o  que  confirma  a  condição 

problemática da administração local, dada à falta de originalidade da metrópole para um 

1 FAORO, Raimundo. Os Donos do Poder. Cap. I, p. 3.
2 Idem, p. 67.
3 BOXER, Charles. O Império Colonial Português (1415-1825), p. 226.
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modelo  peculiar  às  novas  condições.4 Outros  autores  também ponderam essa  presença 

portuguesa realmente orientada e efetiva. Para Arno e Maria José Wehling,

“o Estado Português tentava reproduzir sua estrutura na colônia, o que gerava 

tensões  entre  as  forças  centralizadoras  do  absolutismo  e  forças  sociais  

centrífugas. Situação agravada pela distância da Coroa e peã não distinção entre  

Estado e sociedade, pelo [próprio] patrimonialismo.”5  

Graça  Salgado  usa  uma  construção  muito  interessante  para  expor  sua  idéia. 

Concorda  que  a  soberania  do  monarca  é  característica  fundamental  da  organização 

administrativa e que o Absolutismo foi coisa crescente no decorrer da colonização, mas ao 

invés de uma pensar numa simples atitude reflexiva, de transposição da política lusa para o 

lado de cá do Atlântico, a autora fala

“de uma Refração da ordem administrativa metropolitana, [causada] pela ânsia  

do  controle,  fiscalização  e  vigilância,  [que]  atropelava  as  instancias  

intermediárias, impedindo, na prática, a manutenção dos vínculos hierárquicos  

legalmente estabelecidos.”6

As análises de Graça Salgado, assim como as de Caio Prado, alertam ainda para 

outros  pontos  importantes  de  se  trabalhar  no  ensino  da  História,  especificidades  da 

administração colonial: (i) a inexistência de uma divisão literal de poderes e de esferas de 

poder e (ii)  a  acomodação às situações locais.  Esse é um ponto que realmente merece 

cuidados no trato educacional, pois devemos evitar os anacronismos. O presente é o tempo 

do aprendizado e deve ser a ferramenta para que se compreenda o passado. A administração 

colonial nada, ou muito pouco, apresenta da simetria e da uniformidade contemporânea. 

A  falta  de  uma  divisão  de  poderes,  a  acumulação  de  funções  dos  homens  da 

administração e de uma definição jurisdicional regular está retratada na própria legislação. 

As instituições judiciárias, eclesiásticas, militares e fiscais, constantemente se chocavam 

4 PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo, p. 292.
5 WEHLING, Arno & Maria José. Formação do Brasil Colonial, p. 300, 301.
6 SALGADO, Graça. Fiscais e Meirinhos – A administração no Brasil Colonial, p. 69
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devido à sobreposição de atribuições. Como observado pelo próprio Caio Prado Júnior, “a 

legislação  metropolitana,  além  de  atrasada,  em  muitas  vezes,  era  profusa  e  confusa,  

contraditória, casuística, facilitava a corrupção e o patronato.”7  Esse desarranjo é uma 

das matrizes  do mandonismo no Brasil,  na perspectiva de muitos  historiadores  é  outro 

campo  que  pode  ser  explorado  junto  aos  alunos  numa  perspectiva  comparada  com  a 

atualidade.

Estes e outros autores (e aqui se destaca o nome de Sérgio Buarque de Holanda) são 

igualmente importantes para nos fazerem pensar noutro aspecto da colonização brasileira: a 

discussão entre a centralização e a descentralização administrativa nos mais de três séculos 

da dominação portuguesa. Sob o assunto, resume Graça Salgado.

“No primeiro  momento,  correspondente  aos  riscos  e  investimentos  iniciais  da  
empresa  colonial,  a  Coroa  estabeleceu  amplas  concessões  a  quaisquer  
particulares;  no  segundo,  quando  já  vislumbrava  a  possibilidade  de  lucros,  
limitou não só as concessões como também o número de seus participantes. Desde 
então, quanto maiores os indícios de rentabilidade do empreendimento, mais as  
restrições se ampliavam, através da instalação dos monopólios régios, até o ponto 
da participação dos particulares ser totalmente eliminada.”8

Identificados os dois primeiros momentos especificados pela autora, o sistema de 

Capitanias Hereditárias e o Governo Geral. O aluno não pode perder o contato com o fato e 

o personagem na História. Por isso deve-se ressaltar nomes e períodos como: os capitães 

donatários, Duarte Coelho e Martim Afonso de Souza, o primeiro governador geral, Tomé 

de Souza, o momento de implantação do açúcar, as principais capitanias, o escambo e a 

utilização trabalho indígena, as feitorias e as invasões estrangeiras, as vilas e as Câmaras 

Municipais.  A  interatividade  nessa  parte  do  trabalho  pode  vir  da  utilização  de  fontes 

primárias  ou  de  imagens:  cartas  régias,  documentos  eclesiásticos,  relatos  de  viajantes, 

quadros pintados  por  artistas  que  aqui  estiveram no momento ou  posteriormente.  Uma 

montagem alternativa a partir de tais materiais pode possibilitar ao aluno um olhar mais 

curioso e atrativo sobre o período inicial da colonização do Brasil. 

Destacam-se, também nesta fase, os estudos e os recursos sobre a União Ibérica e a 

invasão holandesa no nordeste açucareiro. Os fatos sugerem a utilização de recursos tais 

como fragmentos das Ordenações Filipinas, a literatura quinhentista ou barroca ou mesmo 

7 Idem, p. 315
8 Idem, p. 47.
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trabalhos recentes, como Calabar de Chico Buarque. A espontaneidade acaba por permitir 

extravios também. Os versos abaixo surgiram a partir da pesquisa e podem ser outra fonte 

de atividades para os alunos dos níveis fundamental e médio, para o assunto que discutimos

A União Ibérica e a Invasão Holandesa

Foi porque sumiu
E não mais se viu
Em Portugal, D. Sebastião
Que foi D. Felipe aos comerciantes,
Sugerir-se infante
E consagrar a União

Na Ibéria, então, só um Rei,
Nas colônias novas leis
E agora, a Holanda?
De Portugal era parceiro
No comércio açucareiro
Mas se é Espanha quem manda...

Com o mercado proibido
Os holandeses atrevidos
Invadiram o litoral
Trouxe então a Companhia
Outros ares para Olinda
Sob o julgo de Nassau

Enquanto aqui esses protestantes
Agora senhores e comerciantes

Desenvolvem sua produção
Em Portugal a inquieta burguesia
Junto aos Bragança da nova dinastia
Desfecha a Restauração

Uma nova fase absolutista
Com novas práticas mercantilistas
Cria o Conselho Ultramarino
E a burguesia lusa, agora com ingleses,
Não quer saber mais dos holandeses
Em território nordestino

A Companhia, porém, dificulta.
Retira Nassau, fiscaliza e tributa,
Além de invadir o Maranhão
Mas Guararapes assistiria
Um herói mestiço Henrique Dias
E o herói índio, Camarão.

Teria sido esse o primeiro
Grupo, de fato, brasileiro,
Genuinamente nacional?
Que país era ali pensado
Pátria, Nação ou Estado?
Qual era de fato o ideal?

Os holandeses postos pra fora
Fazem das Antilhas agora

O grande pólo açucareiro
Sinal de crise na economia portuguesa
Que “ora, pois, com certeza”
Sonha ainda mais com o ouro brasileiro
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Para o período compreendido entre a Restauração Portuguesa de 1640 e a ascensão 

do Marquês de Pombal, no que talvez possamos definir como sendo o segundo momento da 

colonização portuguesa na América, as análises de fragmentos de documentos oficiais e de 

textos literários tornam-se ferramentas bastante interessantes. A tentativa de centralidade 

com  a  criação  do  Conselho  Ultramarino,  o  incremento  da  atividade  bandeirante,  a 

descoberta do ouro, a intensificação do fisco, a separação da capitania de Minas (primeiro 

São Paulo e Minas de Ouro separando-se do Rio de Janeiro, depois sim a configuração 

atualmente  conhecida),  os  conflitos  e  motins  espalhados  pela  colônia  (a  Guerra  dos 

Emboabas, a Guerra dos Mascates, a Revoltas de Felipe dos Santos, entre tantos outros 

motins menores ou menos trabalhados pela didática atual), o achado de diamantes... esses 

episódios podem ser ilustrados através dos escritos de Padre Antônio Vieira, Gregório de 

Matos, Antonil; dos relatórios oficiais deixados pelos Marqueses do Lavradio ou de Anjeja, 

pelos governadores D. Brás Balthazar da Silveira,  D. Pedro de Almeida – o Conde de 

Assumar, entre outros. A própria cartografia da época é outro recurso interessante tanto por 

sua possibilidade de uma interlocução com a análise geográfica, quanto pela interatividade. 

Mais  ainda,  pela  necessária  sustentação/localização  temporal-espacial  do  aluno, 

preocupação  de  certo  ignorada  pelos  professores  de  História  atualmente  e  que  acaba 

incidindo  em  erros  de  significativos  em  quaisquer  outros  temas  da  Geografia  ou  da 

História. 

Nesse ponto, o desenrolar do século XVIII, já podemos falar de traços definidores 

da administração colonial. Aqui nos propusemos discutir a organização dos poderes público 

e do privado, a representação dos órgãos e agentes locais e centrais e os motins, rebeliões 

coloniais  e  inconfidências.  As  fontes  secundárias  e  as  discussões  historiográficas  são 

fundamentais, onde terão relevância pesquisas como as de Carla Anastasia, Júnia Furtado, 

Laura de Mello e Souza, Luciano Figueiredo, Emanuel Araújo, Adriana Romeiro, Fernando 

Novais, João Luis Fragoso, Francisco Iglesias, entre outros. Todos, cada qual a seu modo, 

foca o setecentos e centra nele, a síntese da colonização portuguesa. 

Para Francisco Iglesias, por exemplo, esse é o século da definição administrativa, 

representado no surgimento de Minas. 



É  quando  se  assiste  o  fortalecimento  do  Estado,  a  posse  e  a  demarcação 

territorial,  uma  regionalização  das  atividades,  o  desenvolvimento  da  

comunicação  interna  pela  proliferação  dos  mercados.  É,  ao  mesmo tempo,  o  

momento da alteridade, do reconhecimento e da aversão ao português.9 

Laura de Mello dirá que

“nas Minas a articulação do poder metropolitano assumiu maior complexidade 

(...)  o  poder  esteve  presente  e  distante,  constituindo  como  que  uma  síntese  

privilegiada das  diversas  formas  assumidas  pela  articulação entre  Portugal  e  

Brasil durante o período colonial. (...) Ali, onde surge o embrião da burguesia  

nacional, os homens das artes e das letras.”10

A mesma autora, em outro trabalho, dirá ainda mais acerca da articulação do poder 

metropolitano no século XVIII, momento em que o Estado tentou reforçar sua presença 

direta ou indireta,  querendo minimizar  a possibilidade de perda dos lucros da extração 

diante das atividades contrabandistas de qualquer ordem ou agente.  

“Reduzir os moradores à obediência, ao sossego, à união era indispensável para  

que  os  trabalhos auríferos  se  fizessem com sucesso,  possibilitando à Coroa a 

auferição  de  lucros  maiores.  (...)  a  preocupação  básica  dos  governantes  das  

Minas,  sempre atentos ao perigo latente que a população de escravos,  índios,  

forros  e  mestiços  representava  para  a  Coroa,  situação  característica  de  um 

contexto absolutista em que o Estado nada tem de representativo, deslocando-se  

muitas vezes da maioria dos súditos para se investir em defensor dos interesses de 

uma camada restrita.”11

Mas esse aparente  beneficiamento a  uma camada restrita  da população colonial, 

como já fora dito anteriormente, acabou por gerar matrizes do mandonismo local brasileiro. 

9 IGLESIAS, Francisco. Minas e a imposição do Estado no Brasil.
10 SOUZA, Laura de Mello. Opulência e Miséria nas Minas Gerais.
11 SOUZA, Laura de Mello. Desclassificados do Ouro. A pobreza mineira no século XVIII, p. 105.



Articule-se  isso  ao  fortalecimento  do  fisco,  principalmente  na  região  mineradora,  e  se 

assistirá ao estopim de vários conflitos entre:  esses sujeitos poderosos favorecidos pelo 

excesso de autoridade, os colonos “comuns” e os funcionários reais. Carla Anastasia ilustra 

esse momento dizendo que a Coroa não se dispôs a dominar e a enfrentar sistematicamente 

a população, mas procurou garantir a viabilidade das situações de acomodação dos atores 

coloniais.  Fortaleceu  a  autoridade  de  uns,  reduziu  seu  poder  diante  da  maioria,  que 

contestou. Ela prossegue dizendo que

“O fim da viabilidade das formas acomodativas, a partir da intromissão da ordem 

pública  em  redutos  de  forças  privadas,  em  geral  excluídas  de  controle  fiscal  e/ou 

administrativo do governo das Minas, do constrangimento de interesses dos poderosos e 

dos conflitos intra-autoridades, gerou movimentos violentos nos quais os seus participantes 

desrespeitaram as regras estabelecidas para arbitrar as relações entre colônia e metrópole. 

Nestes contextos, atores coloniais acumularam recursos de poder suficientes para enfrentar, 

com relativa eficácia, a ordem pública, ‘fragmentando’ a soberania metropolitana sobre a 

região, em princípio absoluta.”12 

Tal período, tão rico de manifestações sociais e políticas na colônia, é de vital  

importância para o ensino de História do Brasil Colonial. Será, em momento oportuno,  

pauta da aula que será apresentada aos alunos do Curso de Extensão previsto no projeto,  

tendo como público alunos de nível médio e de preparação pré-vestibular. A discussão se  

torna  mais  interessante  se  pensarmos  nesses  motins  e  rebeliões  como  os  primeiros  

sinalizadores  do  questionamento  colonial  à  ordem portuguesa:  são  estes  “movimentos 

nativistas”,  os  inícios  do que a tradicional  historiografia  chama de “crise  do sistema  

colonial”? Uma interpretação mais articulada, como a que propomos,  pede preencher  

essa visão hegemônica e/ou mesmo questiona-la,  num exercício também válido para a  

compreensão  do  aluno  em torno  dos  traços  definidores  da  administração  colonial  no  

século XVIII.

12 ANASTASIA, Carla. Extraordinário potentado: Manoel Nunes Viana e o motim da Barra do Rio das Velhas.



A análise que fizemos acerca da administração colonial brasileira, focando alguns  

pontos específicos e articulando-os às necessidades de revisão da didática de História  

vigente  foi  breve.  Apenas  sinaliza  alguns  pontos  que  carecem  e  merecem  maior  

esclarecimento  e  dedicação por  parte  dos  professores  e  alunos.  Somada às  atividades  

propostas  e  aos  recursos  viáveis  para  ampliação  do  conteúdo,  com  esse  material  

acreditamos  estar  dando  um  passo  adiante  rumo  ao  crescimento  da  motivação  pela 

disciplina nos níveis básicos de educação no país.
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