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O caráter do Estado português

Dentro  deste  tópico  cabe  ressaltar,  primeiramente,  o  que 

representava o rei  dentro da sociedade e  da política  portuguesa. 

Devido à tradição  belicosa de Portugal,  cuja origem remonta à sua formação na Baixa 

Idade Média, passando pelas batalhas contra os árabes e os espanhóis, o rei era o senhor das 

guerras e das terras. As propriedades do rei, suas terras e seus 

tesouros confundiam-se no seu aspecto público e privado, daí as 

rendas  e  as  despesas do  Estado  poderem ser  aplicadas,  sem 

maiores  justificativas  legais,  tanto  nos  gastos  da  família  real 

quanto em obras públicas.

Em segundo  lugar,  há  que  se  chamar  atenção  sobre  a 

questão do caráter patrimonial do Estado português. Em Portugal e no Brasil, as relações 

entre  homem  e  poder  eram  patrimoniais,  ou  seja,  o  soberano  dispunha  de  partes  do 

patrimônio estatal – principalmente terras e cargos públicos — e as doava para seus súditos, 

sob forma de recompensa e reconhecimento por algum serviço prestado. A essa prática dá-

se o nome de concessão de  mercês. Era esse um mecanismo de 

atração dos súditos para perto do rei, um modo de os colocar sob 

sua  autoridade  e  garantir  sua  fidelidade  à  Coroa.  No  sistema 

patrimonial,  os  funcionários  reais  eram envolvidos  numa rede 

patriarcal na qual eles eram uma extensão do soberano.

O  patrimonialismo tem conexões com o patriarcalismo. O Estado é o culpado de 

tudo o que acontece, independentemente de ser bom ou ruim, e é o soberano a quem o povo 

recorre para obter soluções. No Antigo Regime, era comum a imagem do rei como pai, o 

chefe da casa e da família, sendo que essa concepção de poder aproximava o governar o 

reino com o governar uma família. O rei encarnava o bem da “república” e sua função 

suprema era promover a justiça. O constante esperar por uma ação estatal era responsável 

por uma inércia, por uma falta de iniciativa que possuía um elo com a ética e o estilo de 

Tradição  belicosa:  relativo 
à guerra.

Público:  tudo  o  que  diz 
respeito ao uso de todos, ao 
povo, ao coletivo.

Privado: tudo o que é restrito 
ao particular, aquilo que não 
chega  ao  conhecimento  de 
todos.

Rendas:  soma  de  riquezas 
que entram num país.

Despesa:  riqueza  que  é 
gasta, que sai de um país.



vida  da  nobreza,  sustentadora  de  uma  aversão  ao  trabalho  manual  e  valorizadora  da 

improdutividade como prestígio. Esse comportamento seria seguido, sempre que possível, 

por outros grupos da sociedade, como burguesia e “povo”. O Estado português acumulava 

um número muito grande de funcionários, que ostentavam sua fidalguia, encapsulados nos 

cargos públicos, sendo que a despesa com o pagamento de ordenados, pensões e soldos 

sobrecarregava as finanças do Estado. O conceito de patrimonialismo envolveria, ainda, os 

seguintes aspectos: Estado que sustenta uma burocracia racional, que se apropria de cargos 

e carrega um poder próprio, embora articulado com o monarca. 

No  que  diz  respeito  à  estrutura 

administrativa na Colônia, seria importante 

deixar  claro  que  os  portugueses  não 

implantaram, na América portuguesa, um 

sistema  totalmente  aleatório  e 

experimental,  o  que  confere  certa 

racionalidade  ao  processo.  Entretanto,  ao 

transplantarem para o Brasil um sistema europeu, ignoraram as especificidades das novas 

terras, as distâncias em relação a Portugal, a extensão do território e a grande margem de 

ilegalidade típica do próprio Antigo Regime, donde teriam resultado certas ineficiências da 

administração portuguesa no Brasil.

A  instituição  eclesiástica  e  a  

sociedade

A intervenção da Igreja e de 

seus  ministros  na  vida 

administrativa  da  Colônia  era 

considerável.  Assim,  a  divisão 

administrativa  da  colônia  em: 

capitanias → comarcas → termos, 

continha,  na  seqüência,  uma 

subdivisão  eclesiástica,  que  eram as  freguesias.  Havia,  também,  uma divisão  episcopal 

(relativo a bispado), possível a partir da criação de bispados. Ao longo do período colonial, 
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Antigo  Regime:  forma  de  governo,  estrutura  social  e 
organização  econômica  que  vigorou  na  maioria  dos 
países europeus, de cerca do século XV ao XVIII e inícios 
do XIX.
Do  ponto  de  vista  político,  caracterizou-se  pela 
concentração de poderes nas mãos do rei.
No  lado  econômico,  tinha-se  o  mercantilismo,  cujas 
características  principais  eram:  metalismo,  barreiras 
alfandegárias e balança de comércio positiva.
Do ponto de vista social, tinha-se uma ordem de caráter 
estamental.

Estamental: Nossa sociedade atual divide-se em classes. 
As classes são grupos formados por indivíduos que ocupam um 
mesmo lugar na produção, circulação e apropriação de riquezas.
A  sociedade  colonial  é  vista  por  muitos  historiadores  como 
estamental. Uma sociedade desse tipo compõe-se por estamentos 
(também chamados estados ou ordens).
Cada estamento possui direitos e deveres específicos. Assim, os 
estamentos  reúnem  pessoas  que  possuem  direitos  e  deveres 
iguais (mas diferentes em relação aos outros estamentos).
Na sociedade colonial, os homens de cor e os que se dedicavam 
aos ofícios manuais eram vítimas de discriminações legais (por 
exemplo, não poderiam ingressar no sacerdócio).



foram criados sete bispados: Bahia (1551), Rio de Janeiro (1676), Maranhão (1677), Pará 

(1719), Mariana (1745) e São Paulo (1745). Foram poucos bispados, com longas vacâncias 

(períodos em que o cargo de bispo ficou vago) ente um bispo e outros, estes, por sua vez, 

muito sujeitos ao poder real.

Para entender essa sujeição, faz-se necessário explicar 

o  Padroado,  poder  que  concedia  ao  rei  a  criação  e  o 

provimento de bispados (isto é,  a  indicação dos bispos),  a 

autorização  para  o  estabelecimento  de  ordens  religiosas,  a 

delimitação de jurisdições eclesiásticas (divisões territoriais 

que delimitavam, geograficamente, até onde ia a autoridade 

de  determinada  paróquia),  a  cobrança  e  administração  dos 

dízimos, a remuneração do clero e a conservação das igrejas. 

Os dízimos eram a principal fonte de recursos da Fazenda 

Real e corresponderam, em 1686, à metade da arrecadação. 

Sua arrematação era, por isso, bem disputada. Metade dos dízimos era paga à Coroa com 

o  fornecimento  de  mercadorias,  que  podiam,  claro,  ter  seu  valor  superestimado.  As 

questões  de  foro  religioso  eram encaminhadas  para  a  Mesa  de  Consciência  e  Ordens 

(1532), encarregada de cuidar de matérias como autorização para pedir esmolas, construção 

de capelas e igrejas, hospitais, ordens religiosas, universidades (que não existiram no Brasil 

Colonial,  onde se instalaram apenas cursos superiores isolados nos colégios jesuíticos e 

seminários), resgate de cativos, etc.

Os clérigos,  em grande  parte,  eram funcionários  públicos:  os  vigários,  cônegos, 

bispos  etc.,  todos  eles  com  postos  dentro  da  estrutura  da  Igreja  Católica.  Muitos  se 

tornavam  padres  apenas  para  ter  com  que  viver,  recebendo  salários  anuais  chamados 

côngruas  e  exercendo outras  atividades  paralelamente  ao  sacerdócio,  como comércio  e 

agricultura. Os bispos eram considerados nobres vinculados à Coroa, por isso sua atuação 

religiosa era freqüentemente limitada por interesses políticos.

Finalmente, não eram raros os choques entre prelados (clérigos) e colonos devido a 

três motivos principais: defesa da liberdade dos índios (no caso dos jesuítas) e cobrança de 

taxas  e  multas  como  penalidades  eclesiásticas,  consideradas  extorsivas  por  muitas 

autoridades laicas. 
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Arrematação: durante o período 
colonial, era possível arrematar 
vários  cargos  administrativos, 
como  o  de  Contratador  de 
Dízimos, Juiz, Escrivão etc.
Arrematar um cargo significava 
comprá-lo por um determinado 
período  de  tempo.  O 
arrematante  de  um  cargo 
poderia  retirar  lucros  para  si, 
mas  tinha  que  pagar  uma 
quantia fixa à Coroa, relativa à 
arrecadação  de  impostos  e 
rendas em seu cargo. 



Descentralização e centralização administrativa na Colônia

A colônia organizou-se em Feitorias, Capitanias Hereditárias e Governo-Geral. O 

importante  a salientar nessas mudanças de organização administrativa é que elas foram 

realizadas visando a uma maior centralização de poder, numa tentativa, por parte da Coroa, 

de diminuir a independência das autoridades locais.

As  feitorias  não  foram  suficientes  para  proteger  o  litoral  do  contrabando  e  da 

invasão  de  outros  países,  além  de  serem 

inoperantes  devido  à  escassez  de  mercadorias 

imediatamente comerciáveis, ao contrário do que 

acontecia nas Índias.

O sistema  de  Capitanias  Hereditárias  foi 

implantado com o  objetivo  de  povoar  as  novas 

terras, montar uma defesa externa eficiente e organizar atividades produtivas favoráveis ao 

comércio português. Posteriormente, essa atividade revelou ser o plantio da cana-de-açúcar, 

a  construção de engenhos e  a  exportação do açúcar.  Os capitães donatários vinham de 

Portugal e recebiam uma carta de doação, que atestava a posse da capitania, e o foral, 

documento em que constavam os direitos e deveres dos donatários, como dividir as terras 

em sesmarias.

Entretanto,  os  resultados  negativos  das  capitanias  hereditárias  se  mostraram 

inevitáveis  e  surgiram  inúmeros  núcleos  de  autonomia  política  local.  Então,  a  Coroa 

portuguesa instituiu o Governo-Geral. Na sede do Governo-Geral, os principais cargos da 

administração eram o governador-geral, o ouvidor-mor e o provedor-mor. Nas capitanias, 

eram o governador ou capitão-general, ouvidor e provedor. As funções do governador, do 

provedor e do ouvidor corresponderiam, grosso modo, ao que 

hoje  entendemos,  respectivamente,  por  poder Executivo  e 

Judiciário.  Entretanto,  é  essencial  dizer  que as atribuições 

confundiam-se,  não havendo, na prática, divisão de poderes, 

tampouco a superioridade hierárquica do governador.
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Poder Geral: relativo à Colônia 
como um todo.

Provincial: relativo a uma 
capitania, por exemplo, a da 
Bahia.

Local: relativo a uma vila, por 
exemplo, São João d’El Rey.

Poder Executivo: um dos poderes soberanos de 
um Estado. É o responsável pela execução de 
leis e administração dos negócios públicos. 

Poder  Judiciário:  poder  estatal  responsável 
pela  organização  da  justiça,  de  processos  e 
pela interpretação da constituição.



Havia, ainda, em cada vila, uma Câmara, composta por um juiz (que podia ser um 

juiz-de-fora,  juiz  ordinário,  juiz  de  vintena),  três  vereadores,  um  procurador e  outros 

funcionários, como o escrivão. Aqui seria importante chamar atenção para, pelo menos, três 

aspectos.  Deve  ser  deixado  claro,  mais  uma  vez, 

que, apesar dessa separação de funções, na prática 

não havia divisão de poderes, tampouco hierarquia 

bem definida. Assim, os poderes  geral,  provincial 

e  local não  eram  substancialmente  distintos.  As 

câmaras  podiam  cuidar  de  assuntos  da  capitania 

como um todo e o governador, de assuntos locais. Da mesma forma, eram freqüentes os 

embates de poder entre as autoridades, por exemplo, entre o governador e o ouvidor, pois 

ambos possuíam uma rede de ação bem ampla e podiam recorrer a autoridades superiores 

sem passarem por cargos intermediários.  No que concerne à execução da justiça, podia-se 

recorrer das decisões judiciais passando-se das decisões de juízes ao ouvidor, governador, 

Relações, Casa de Suplicação,  Conselho Ultramarino, chegando  até ao Desembargo do 

Paço.

A criação  de  vilas  respondia  ao  intento  de  centralizar  o  poder,  pois  estendia  a 

autoridade real aos lugares mais distantes, levando o poder da Coroa às populações mais 

dispersas.  Inicialmente,  as  câmaras  gozaram de grande autonomia,  mas pouco a  pouco 

foram se transformando numa simples extensão do governo da capitania.  

Quando  da  elevação  de  um  povoado  à  categoria  de  vila,  uma  das  primeiras 

preocupações era a localização e instalação da Casa de Câmara e Cadeia, do pelourinho e 

da  igreja.  O  levantamento  do  pelourinho  fazia  parte  da  cerimônia  de  fundação,  ele 

simbolizava o núcleo legal, era instrumento e símbolo de autoridade. Durante a Guerra dos 

Mascates  (1710-1711),  por  exemplo,  o  governador  de  Pernambuco mandou  erguer  um 

pelourinho  em  Recife,  núcleo  urbano  que  prosperava  muito,  mas  ainda  não  era  vila. 

Durante o período do predomínio dos olindenses em Recife, a primeira medida que eles 

tomaram foi demolir o pelourinho, ou seja, destruir o símbolo de autonomia de Recife. A 

praça de algumas vilas, por tudo isso, pode ajudar a refletir sobre a lógica administrativa e 

social portuguesa, perceptível através da grande proximidade espacial entre pelourinhos, 

câmaras, igreja e capelas.
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Conselho Ultramarino: criado em 1643. Para 
este órgão eram remetidas todas as cartas e 
despachos provenientes  dos  governos 
ultramarinos, com exceção das ilhas do Norte 
da  África.  Algumas  de  suas  competências 
eram  autorizar  o  provimento  de  ofícios  e 
mercês,  além de  autorizar  a  expedição  das 
naus.



A  presença  da  igreja  revela  a  religiosidade  da  época,  marcante  inclusive  nas 

decisões políticas, porque as necessidades espirituais se colocavam no mesmo plano que as 

exigências da vida civil. A intervenção da Igreja e de seus ministros na vida administrativa 

da colônia era considerável, tanto pelo respeito de que eles gozavam, quanto pelo direito 

reconhecido de se intrometerem em assuntos específicos e particulares. Mas não era só a 

Igreja que se imiscuía nos assuntos do Estado, o contrário também acontecia. Como já foi 

mencionado anteriormente, o padroado – que concedia ao rei a criação e provimento de 

bispados,  a  autorização  para  o  estabelecimento  de  ordens  religiosas,  a  delimitação  de 

jurisdição,  a cobrança de dízimos etc — demonstra a forte união entre Igreja e Estado 

existente em Portugal.

As  Casas  de  Câmara  e  Cadeia  tinham sinos,  os  “sinos-do-povo”  ou  “sinos-de-

correr”,  que  eram  tocados  para  ajuntar  a  população,  dar  aviso  importantes.  Possuíam 

também os  Passos  ou  capelas,  para  “dizer  missa”  aos  presos  e  lhes  oferecer  contínuo 

exercício espiritual, em mais uma demonstração do elo entre vida civil e religiosidade. Os 

presos – comuns, do rei e do bispo – costumavam ficar no mesmo lugar, que era a cadeia da 

câmara. A presença dos presos na mesma casa em que os camaristas exerciam suas funções 

teve repercussão sobre os povos, pois a população confundia os atos do governo com tudo o 

que fosse coerção e violência. As cadeias públicas tornaram-se os maiores edifícios entre o 

casario, estampando suas janelas para a praça principal. 

As câmaras merecem destaque por terem sido uma instituição que possibilitava a 

intervenção  no  dia-a-dia  da  colônia.  As  possibilidades  de  representação  e  participação 

política, tanto a nível local quanto mais abrangente, estiveram intimamente associadas às 

câmaras municipais espalhadas por todo o Império colonial português. Elas tinham caráter 

de suporte do Império porque criavam um sentimento de pertencimento ao mesmo. Os 

vereadores, por exemplo, garantiam algum nível de permanência de determinadas práticas e 

políticas  no  gerenciamento  da  administração  colonial,  porque  a  constante  renovação 

administrativa na colônia fazia dos oficiais camarários os depositários da memória,  dos 

objetivos na longa duração e das práticas mais presentes nas formas de gerir as localidades.

As  câmaras  tinham  atribuições  administrativas  e 

judiciais,  no cível  e  no crime.  Exerciam jurisdição sobre 

caminhos,  chafarizes,  pontes,  calçadas  e  fontes,  taxavam 

6

Almotacéis:  funcionários  das 
câmaras  responsáveis  pela 
fiscalização  dos  pesos,  medidas  e 
preços  dos  gêneros  alimentícios 
que eram vendidos nas vilas.

Poder Legislativo:  outro do poderes 
da  soberania  estatal,  responsável 
pela elaboração de leis. 



oficiais mecânicos, jornaleiros, mercadorias e proviam posturas. Cabia à câmara legislar, 

administrar, policiar e punir, processar e julgar crimes de injúrias verbais, pequenos furtos e 

infrações de seus editos, bem como resolver questões entre partes litigantes. Competia a 

elas, ainda, nomear juízes e outros funcionários internos, como tesoureiros e  almotacéis. 

Entretanto,  corregedores  e  governadores  tomavam  parte  nos  assuntos  das  câmaras.  O 

governador,  por  exemplo,  podia  se  ocupar  de  assuntos  locais  realizar  obras  públicas 

ordenando a colaboração da câmara.

O funcionamento das câmaras reforça o fato de que não se pode falar em divisão de 

poderes  legislativo, executivo e judiciário no Império português (o que era um traço do 

Antigo Regime como um todo), bem como em separação e distinção significativa entre 

poder geral, provincial e local. Cada um dos funcionários camarários tinha suas funções 

sem que se pudesse, contudo, discernir totalmente suas atribuições no que diz respeito à 

administração, justiça e legislação. De todas as resoluções da câmara havia recurso para 

alguma  autoridade  superior  e,  indicando  um  esquema  administrativo  frouxamente 

hierárquico, todos podiam se dirigir ao rei, sem passar pelo governador ou pelo ouvidor, 

havendo atropelamento dos graus intermediários de comando. Inclusive, a reclamação de 

pessoas influentes na colônia sobre um magistrado podia chegar aos ouvidos de algum 

ministro  poderoso,  ou  do  próprio  Rei,  influenciando  na  decisão  régia  acerca  de  uma 

possível seleção de magistrados para cargos mais altos.

Para ser eleito e ocupar um cargo na Câmara era preciso pertencer ao grupo dos 

“homens-bons”. A ocupação de cargos públicos foi 

uma forma encontrada pelos colonos de se tornar um 

nobre. No caso das famílias senhoriais cariocas, o que 

lhes permitia tomarem para si o título de nobreza era serem descendentes de conquistadores 

ou  dos  primeiros  povoadores,  ou  ainda,  exercer  postos  de  mando  na  câmara  e  na 

administração  real.  A  conquista  e  o  mando  político  geravam  um  sentimento  de 

superioridade sobre os demais moradores da colônia.

O costume de arrematar um cargo, como o de escrivão, que podia ser repassado a 

serventes em troca de uma participação nos ganhos,  criava uma rede de  clientelismo e 

dependência e funcionava como forma de ascensão social, 

conferindo poder e prestígio ao dono/arrematante do cargo. 
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Clientelismo: tipo de prática política 
na qual cargos políticos ou favores 
econômicos são concedidos em 
troca de interesses ou relações 
pessoais.

Homens-bons: notáveis de uma vila ou 
cidade. Podiam estar entre senhores de 
terra e engenhos, burocracia civil, militares 
e comerciantes.



Portanto,  além do  status,  ocupar  um ofício  público  abria  a  possibilidade  de  acumular 

emolumentos (rendas),  uma vez que as câmaras abriam espaço para a  participação dos 

colonos  na  política  e  economia  coloniais.  No  Rio  de  Janeiro,  as  câmaras  chegaram a 

discutir  o  preço  do  açúcar,  o  que  denuncia  uma  intervenção  no  pacto  colonial. 

Continuando a citar o exemplo do Rio de Janeiro, na passagem do XVI para o XVII, a 

combinação da conquista com o sistema de mercês e as prerrogativas da câmara – práticas 

que resultaram numa economia do bem comum, presentes em outras partes do Império – 

contribuiu para a montagem da economia de plantation e para a afirmação de sua primeira 

elite senhorial.

A concessão de poder  aos colonos pode parecer ineficaz,  principalmente se  nos 

mantivermos fixos à idéia de que a colonização só poderia se manter sob coerção. Todavia, 

integrar os colonos à ordem administrativa portuguesa foi a forma encontrada pelo Império 

luso de disciplinar seus distantes súditos.

As visitações e os agentes da Inquisição: familiares e comissários

A Inquisição, estabelecida em território luso em 1536, centrava suas atenções nos 

desviantes da fé, como os  cristãos novos, além de se 

preocupar  em  defender  o  catolicismo  nos  planos 

familiar e sexual. Ao contrário da América hispânica, 

não  foram  instalados  no  Brasil  tribunais  do  Santo 

Ofício.  Entretanto,  a  Inquisição  se  fez  presente  na 

figura de bispos e visitadores, estes, enviados para a 

Colônia nos anos de 1591-1593 e 1618 (Bahia), 1594-

1595  (Pernambuco)  e  1763  (Pará).  Havia  também 

uma multidão de comissários e familiares. As pessoas 

comuns podiam encaminhar denúncias aos familiares e 

comissários, que as enviavam à Inquisição de Lisboa, a 

qual,  depois,  se  admitisse  as  denúncias,  ordenava  a 

realização  de  investigações  e,  até  mesmo,  prisões  e 

envio de acusados ao Reino.
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Cristãos-novos: judeus convertidos ao 
catolicismo. 

Comissários:  eclesiásticos  residentes  na 
Colônia, os quais, após uma rigorosa seleção 
prévia,  prestavam  serviços  ao  Tribunal  – 
fazendo  inquirições,  promovendo  prisões  e 
mantendo  os  inquisidores  informados  do 
cotidiano local, com poderes que lembram os 
hoje exercidos pelos delegados de policia.

Familiares:  geralmente  leigos,  operavam 
juntamente com os comissários.  Também 
deviam  passar  por  um  rigoroso  exame, 
atestando  sua  “pureza  de  sangue” e  sua 
virtude. Espécie de olheiros da Inquisição 
,bisbilhotavam  a  vida  alheia  e  viam  no 
exercício do cargo uma forma de ascender 
e adquirir prestígio social.



A maioria  das confissões  implicava 

denúncias,  havendo também  testemunhas 

convocadas  pelo Visitador.  O  denunciante 

atendia  a  uma convocação  geral,  feita 

através  do  Edito  de Fé, documento lido e afixado 

nas  igrejas  e  no  qual  todos  os  moradores  do  lugar  deveriam,  sob  vaga  ameaça  de 

excomunhão,  delatar  os  que  atentavam contra  a  fé  e  a  moral  católica.  Para  instruir  os 

delatores,  era  publicado ainda  o  Monitório  Geral,  que trazia  uma lista  de indícios  que 

poderiam caracterizar hereges, apóstatas ou pecadores comuns.

Durante as duas visitações feitas à Bahia, somente seis pessoas foram processadas. 

Um  exame  detalhado  do  perfil  de  denunciantes  e  denunciados  aponta  para  uma 

diferenciação social entre eles, por exemplo,  houve poucos escravos entre os denunciantes. 

Os crimes morais mais denunciados, em ordem decrescente, foram a sodomia, a bigamia, a 

defesa da fornicação simples, sacrilégios sexuais, o adultério, o concubinato, a solicitação e 

a negação da castidade como estado ideal.

O inquisidor trabalhava menos com o castigo do que com a possibilidade de punir. 

Estimulava o medo, baseado no segredo das delações, na ameaça da infâmia, da miséria e 

da morte que pesava sobre os acusados.  Praticava uma espécie de pedagogia do medo, 

através da qual obtinha arrependimentos (sob a forma de confissões) e vigilância (sob a 

forma de delações). Uma mentalidade inquisitorial era introduzida no corpo da sociedade, 

provocando  um  exame  de  consciência  coletivo  e  uma  prática  acusatória  capazes  de 

superpor a moral católica às moralidades coloniais e aos desejos individuais.

Organização militar

A integração do colono à ordem metropolitana também se fez por meio das ordens 

militares, uma vez que a patente das milícias correspondia a um título de nobreza, que 

emanava poder e prestígio. Na colônia, as patentes valiam mais do que um diploma de 

bacharel.  Segundo documentos da época, as tropas regular e auxiliares não respeitavam 

nem os funcionários da justiça.
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Havia  as  tropas  de  linha  ou  1ª  linha  (tropas  pagas  e  permanentes)  e  as  tropas 

auxiliares: as milícias e as ordenanças (também permanentes, mas não pagas, ocorrendo 

comunicação entre ambas, com transferências de uma carreira para a outra).  Em Minas 

gerais, a Cia de Dragões, tropa de linha, recebia seus soldos dos dízimos reais. As milícias 

eram de caráter local, sem obrigação de se empenharem em locais fora de sua sede que, 

depois, fundiram-se nas Ordenanças, cujos oficiais eram escolhidos por soldados.

Os  Corpos  de  Ordenanças  eram  estruturados  com  base  num  regimento  de  D. 

Sebastião, datado de 1570. Sua estrutura, em ordem crescente, era: esquadras, companhias 

e terços. Todos os homens entre dezoito e sessenta anos deveriam ser alistados, estavam 

isentos do seu recrutamento eclesiásticos, magistrados régios, casados em idade militar, 

filhos de famílias de viúvas e oficiais das Tropas Regulares. Para servir como um oficial no 

corpo das Ordenanças era necessário ser um “principal da terra”, isto é, um “homem bom”, 

de sangue puro nobre, que tinha posses e gozava de boa reputação. Além disso, era preciso 

possuir as próprias armas e equipamentos, porque os oficiais das Ordenanças não recebiam 

pagamento. Para fazer parte das companhias de homens de cavalo, por exemplo, era preciso 

ser branco e ter o próprio cavalo. Apesar dessas exigências, houve muitos casos de negros 

libertos,  índios  e  mulatos  que  conquistaram  postos  de  oficiais.  Seus  componentes 

permaneciam em seus  serviços  particulares,  salvo  em casos  de  grande  perturbação  da 

ordem pública, quando não serviriam apenas em assuntos locais, mas também em regiões 

próximas, na repressão a quilombos, índios, vadios e facinorosos.

A importância das Companhias d Ordenanças não era apenas em função da defesa e 

manutenção do território. Ocupar uma de sas patentes – Mestre-de-Campo, Capitão-mor, 

Sargento-mor,  Capitão do Distrito,  Alferes  –  ou simplesmente ser  um furriel,  cabo-de-

esquadra ou soldado, não envolvia ganhos monetários diretos, entretanto, conferia poder, 

prestígio  social,  posição  de  comando  e  privilégios,  como  a  isenção  do  pagamento  de 

impostos.

Para ocupar um dos cargos de mais alta patente (Mestre-de-Campo, Capitão-mor, 

Sargento-mor, Capitão do Distrito, Alferes) era preciso estar na Lista Tríplice, que era feita 

pela câmara e o corregedor ou provedor de cada comarca. Os três nomes constantes nessa 

lista eram entregues ao governador da Capitania, que recolhia informações sobre cada um 

dos selecionados e escolhia o que lhe parecia ser o melhor, recomendando-o para o Rei. Os 
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postos de alferes de companhia, furriel, cabo-de-esquadra e soldado eram preenchidos por 

indicação,  cuja  nomeação  deveria  ser  aprovada  pelo  capitão-mor  e  aprovada  pelo 

governador. Mas tanto as eleições quanto as indicações eram freqüentemente baseadas em 

critérios de amizade, fidelidade, honra e serviço.

As  Ordenanças  eram  divididas  em 

companhias de  Pardos,  de  Pretos  e  de Nobreza. 

Em  1728,  por  determinação  régia,  ficava  estabelecido  que  pretos,  pardos  e  brancos 

deveriam se misturar em minhas companhias. Todavia, em 1731, o Conselho Ultramarino 

observava que a divisão por cor e grupo social entre as companhias continuava existindo. 

Inúmeras vezes, seus oficiais desafiavam os funcionários da justiça, passando por cima da 

autoridade dos juízes e decidindo, por eles mesmos, quem deveria ser solto ou preso e qual 

castigo  aplicar  aos  criminosos.  As  ordenanças  tiveram um papel  dual  na  colônia, pois 

foram, de um lado, fundamentais para manter a ordem legal e administrativa nos territórios 

mais  longínquos  e  carentes  de  funcionários  reais  e,  por  outro  lado,  alimentaram  os 

potentados locais. 

 

Administração das Minas

A descoberta  de  ouro provocou uma mudança 

expressiva  na  vida  colonial,  causando  um  fluxo 

populacional  jamais  visto  e  uma  urbanização  rápida, 

que possibilitou o aparecimento de inúmeros  segmentos 

médios na  sociedade,  como  prestadores  de  serviço, 

comerciantes, burocratas administrativos e profissionais liberais. O espaço urbano de Minas 

Gerais  foi  o  local  privilegiado  para  a  identificação  cultural  com Portugal,  presente  na 

linguagem,  na  ordenação  do  espaço,  nas  festas,  nos  modos  de  comportamento,  na 

legislação etc.

A Coroa  portuguesa  procurou impor  de  maneira  mais  efetiva  seu  controle 

sobre as Minas, criando uma extensa rede de impostos – quintos, direitos de entrada, 

passagens,  dízimos  — que  deveria  ser  severamente  fiscalizada.  Para  tal,  além das 

tropas de linha, tropas auxiliares e ordenanças, havia uma polícia especial: a Companhia de 
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Dragões. Apesar das medidas coercitivas, foi impossível controlar os moradores das Minas 

Gerais  nas  primeiras  décadas  de  existência  da  Capitania.  A violência  foi  característica 

marcante da ordem político e social das Minas, manifestando-se na política, na extorsão 

tributária, nas relações entre brancos e negros e nas relações pessoais.

A generalização dos conflitos intra-autoridades foi traço comum da administração 

portuguesa  nas  Minas,  porque  a  indisciplina  dos 

funcionários (ansiosos por voltar  a Portugal,  enriquecer 

ou simplesmente adquirir prestígio social na Colônia), a 

falta de sintonia nas suas atuações, o poder dos potentados locais e a distâncias dos centros 

de poder fomentavam a desobediência. O Estado tinha dificuldade de estender seu poder e 

levar a ordem aos recantos mais longínquos,  daí a necessidade da Coroa se apoiar nos 

oligarcas. A concessão de privilégios, sob a forma de propriedades ou arrendamentos de 

cargos  era  feita  como forma de  cooptar  os  poderosos  locais.  A desordem reinante  nas 

Minas seria inerente a essa economia do dom, cuja ineficácia completa é aparente, tendo 

sido a maneira encontrada pelo Império português de manter certa submissão dos distantes 

vassalos. Resumindo, a necessidade de se utilizar dos potentados para levar autoridade à 

periferia,  o  excesso de poder  dos funcionários, 

aliado à  falta de hierarquia clara  entre eles,  e  a 

confusão  a  esfera  pública  e  privada  resultavam 

numa sensação de desgoverno propícia à eclosão de revoltas.

A viabilidade da manutenção temporária da resolução de conflitos entre colonos e a 

Coroa portuguesa dependia, basicamente, de três condições:

preservação dos acordos firmados entre a população e as autoridades, como limites 

da  cobrança  de impostos,  distribuição de terras,  garantia  de  abastecimento dos núcleos 

urbanos, enfim, a manutenção de procedimentos justos, por parte da metrópole, garantiria 

a obediência dos colonos.

1. capacidade da Coroa de resguardar a autonomia de certos setores da população, 

principalmente nas áreas de fronteira.
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Oligarquia: pequeno grupo de pessoa 
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político e material.



2. respeito das autoridades portuguesas pelos interesses dos poderosos locais e do 

consenso entre os magistrados em relação às políticas determinadas pela Coroa 

em relação à Capitania.

Os  motins  podem  ser  classificados  de  duas  maneiras.  Em  reativos,  quando 

desejavam manter as regras de convivência entre colonos e Metrópole, estabelecidas desde 

os primeiros tempos das Minas.  Já  outros motins,  que se  opunham às formas políticas 

coloniais, fragmentavam a soberania real: os sediciosos acumulavam poder suficiente para 

desobedecer às regras metropolitanas e enfrentar a ordem pública.

Algumas rebeliões importantes ocorreram em Minas Gerais: sedição de Vila Rica, 

motins do Sertão do São Francisco, motim de Pitangui, motim da barra do Rio das Velhas, 

revoltas escravas.
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