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RESUMO 
 
 

A partir das proposições e transformações historiográficas que resultaram no nascimento da 

Nova História Política, destoando da História Política Tradicional e redefinindo suas 

especificidades em relação às fontes, ao padrão da narrativa dos acontecimentos, à proposta 

nos moldes da longa duração e em termos da abordagem de seu objeto, é o Estado que se 

situa no centro das preocupações fundamentais da presente dissertação. Neste contexto, o 

que toma vulto é a importância da ação dos homens no campo político, reconhecendo-se a 

pluralidade e a longa duração destes fenômenos na história, passível de ser apreendida por 

meio do viés mais amplo que caracteriza o poder. Por este caminho e a partir de uma 

releitura da historiografia clássica sobre as câmaras municipais, propomos uma outra trama 

para a análise da história política colonial em Goiás, recolocando, através de uma 

perspectiva mais aberta, a flexibilidade da dinâmica dos poderes e das redes de relações 

políticas situadas no interior da sociedade goiana setecentista. Deslocando a ótica de um 

esforço historiográfico que insiste numa relação de dependência e submissão da periferia 

com relação ao centro, da colônia em relação à metrópole, para uma análise das relações de 

poder que contempla, sobretudo, a capacidade de articulação e negociação da periferia, 

apontamos na direção de um processo que tende a deslocar o poder absoluto e hegemônico 

da metrópole do seu lugar privilegiado, cedendo espaço para que se possa perceber a 

complexidade das relações e interesses em jogo nas Minas e Capitania de Goiás. Ao 

promover uma releitura sobre a natureza do Estado Moderno na sociedade corporativa de 

Antigo Regime, informamos a existência e o papel da câmara municipal de Vila Boa de 

Goiás como espaço de negociação, representação e participação política das elites locais, 

sem que suas manifestações de autonomia sejam necessariamente interpretadas como 

tentativas de usurpação dos poderes régios. Contemplando a imagem de colonos 

americanos como agentes e sujeitos ativos na defesa de suas prerrogativas, propomos a 

compreensão do poder municipal, na última fronteira do império colonial português, como 

contraponto local ao poder central do monarca. 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Starting by propositions and transformations of historiography that resulted in the creation of 

the New Politic History, in the other way of Traditional Politic History, redefining yours 

particulars about resources, about the standard of happenings narrative, about the proposal of 

long time and about the ways of analyses the object, it is the state the center of concerning of 

this dissertation. This context demonstrates the importance of the actions of men in the 

political site, recognizing the plurality and the long time of this phenomenon in the history, 

feasible of being understanding thru the amplest bias that characterizes the power. By this 

way and by a new lecture of the classical historiography about the municipal councils, we 

propose another approach for the analysis for the colonial politic history in Goiás, to re-

evaluate, in a open manner, the flexibility of the power dynamic and plentiful modes of 

relations between the people in Goiás, during eighteenth centuries. To reorder the old way of 

visualization that persist in one approach of dependence and submission of the periphery in 

relation to center, of the colony in relation to metropolis, for doing an analysis about the 

power relations that expand the capability of articulation and negotiation of the periphery, we 

articulate in the direction of a process that dislocates  the apolitical  and hegemonic power of 

the metropolis of this privileged place, permitting visualize the complexity of relations and 

interests playing in Minas and Capitanias of Goiás. Promoting a reorder about the nature of 

the modern state in the corporative society of the ancient regime, we inform about the 

existence and the role of the municipal councils in the Vila Boa, Goiás, as a space of 

negotiation, representation and political participation of the local´s elite, without yours 

manifestations of autonomy being necessarily understood as tentative of usurpation of the 

king’s power To contemplate the image of the American  colonial as active agents in defense 

of their prerogatives, we propose a comprehension of the municipal power, in the last frontier 

of Portuguese empire, as a local contrapuntal against the central power of the sovereign.           

 
 
 



 

10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos territórios, áreas e fronteiras que circunscrevem a atividade do historiador, 

história e poder são inseparáveis. História enquanto ciência e disciplina, poder enquanto 

manifestação do político ou, noutras palavras, das ações políticas dos homens na história. A 

história política constitui-se num dos mais antigos discursos de saber e sua genealogia 

aponta na direção de uma longa tradição. Em primeiro lugar, porque a História sempre foi, 

antes de tudo, Política, e, em segundo lugar, por que os pioneiros da historiografia 

contemporânea foram todos historiadores da Política (TEIXEIRA, 1988, p. 77). A partir de 

então, os percursos do que se convencionou chamar de história política assumiram contornos 

bastante peculiares.  

 

 De acordo com Teixeira, três momentos distintos e marcados por características 

específicas traduzem a trajetória acidentada da historiografia política: num primeiro 

momento, ocupava o espaço privilegiado do saber, centro de todos os estudos sociais e, 

sobretudo, da história. Desde então, a partir dos primórdios do século XX, posta no banco 

dos réus como não científica, desqualificada pelo avanço das ciências sociais e pelo 

desabrochar de novas correntes historiográficas, experimentou uma crise profunda. Mais 

recentemente, conseqüência de um processo de renovação teórico-metodológico, volta a 

impor-se na cena histórica (1988, p. 77). 

 

 Este retorno daquilo que seria convencionalmente chamado de Nova História 

Política, caracterizou-se, de forma sumária, a partir de quatro vertentes fundamentais: 

primeiro, por um olhar específico sobre o fenômeno político. O campo político é 

compreendido na sua articulação com a sociedade global preservando, contudo, a autonomia 

do político, sem perder de vista sua lógica própria. Em segundo lugar, o retorno do político 

decorreu de um alargamento do domínio da História Política, cujos parâmetros foram 

ampliados para o estudo do funcionamento dos sistemas políticos, dos agentes e canais de 

ação política e para a dinâmica política. Terceiro, a Nova História Política foi marcada por 

um aprofundamento do rigor da análise da história política, matizada pelo diálogo com a 

sociologia e ciência política que introduziu, no campo da história, suas teorias, métodos, 

técnicas e modelos conceituais. Por último, traduzindo as palavras de Le Goff, que 

profetizava que “A política será ainda a ossatura da História” (apud Teixeira, 1988, p. 102), 

a Nova História Política foi profundamente influenciada pela descoberta da pluralidade dos 
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tempos, tal como formulada por Braudel (1970), passando-se a considerar o território do 

político, a partir de vários níveis, com temporalidades distintas: um tempo curto, um tempo 

médio e uma longa duração no político. Com efeito, “[...] a produção historiográfica da Nova 

História Política parece estar a confirmar plenamente as expectativas abertas por essa nova 

perspectiva teórica” (TEIXEIRA, 1988, p. 96).  

 

 Levando em consideração as importantes transformações historiográficas que 

acabaram por resultar no nascimento da Nova História Política, importa-nos salientar suas 

características no interior do campo da História Cultural – parte fundamental daquilo que 

Gouvêa nomeia de novíssima história – apontando na direção de uma retomada da História 

Política em termos de uma análise do Estado como objeto essencial no âmbito dos estudos 

do político (1998, p. 4). 

 

 Representada, dentre outras, pelas concepções de autores como Antonio Manuel 

Hespanha e A. J. R. Russel-Wood, cuja contribuição tem promovido uma reatualização dos 

métodos e objetos envolvidos nos estudos ligados ao poder e às instituições políticas, nas 

sociedades de Antigo Regime português, a coluna vertical desta corrente é a identificação de 

um campo específico e autônomo do político, constituído por estruturas e uma cultura que 

lhe são peculiares, bem como sua inserção como campo do conhecimento no interior da 

historiografia atual (GOUVEA, 1998, p. 4). E mais. Destoando daquela história política 

tradicional, redefinindo suas especificidades em relação às fontes, ao padrão da narrativa dos 

acontecimentos, à proposta em moldes de longa duração e em termos da abordagem de seu 

objeto, é o Estado que se situa no centro das preocupações fundamentais da Nova História 

Política. Para Gouvêa, “Mesmo quando se trata de um estudo sobre a cultura política, essa 

“cultura” é aquela que envolve elementos relacionados ao Estado e as instituições de poder 

vinculadas à ele mais diretamente” (1998, p. 4). O que toma vulto é a importância da ação 

dos homens no campo político, reconhecendo-se a pluralidade e a longa duração destes 

fenômenos na história. Entendendo, como Foucault, que “[...] o poder é mais complicado, 

muito mais denso e difuso que um conjunto de leis ou um aparelho de estado” (apud 

Gouvea, 1998, p. 4), imaginamos o campo político, traduzido aqui pelo Estado e suas 

instituições, passível de ser apreendido por meio do viés mais amplo que caracteriza o poder.  

 

 Por este caminho, e a partir de uma releitura da historiografia clássica sobre as 

câmaras municipais, propomos um outro viés para a análise da história política colonial em 
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Goiás, recolocando, a partir de uma perspectiva mais aberta, a permeabilidade ou 

flexibilidade da dinâmica dos poderes e das redes de relações políticas situadas no interior da 

sociedade goiana setecentista.  

 

 Municiados pela publicação de novos documentos manuscritos avulsos sobre Goiás 

Colonial (LISBOA, ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO. DOCUMENTOS 

AVULSOS DA CAPITANIA DE GOIÁS, 2001), antes quase inacessíveis ao pesquisador 

goiano, e pela descoberta de fragmentos do Livro de Registro da câmara municipal de Vila 

Boa de Goiás (VILA BOA DE GOIÁS, LIVRO DE REGISTRO DO SENADO DA 

CÂMARA, 1792-1795), o repertório das fontes históricas utilizadas neste trabalho, 

fartamente ampliado quando comparado com a documentação clássica preexistente, permitiu 

a tentativa de novas leituras que adotam, como ponto de partida, as diretrizes fundamentais 

presentes na atual historiografia, iluminando com maior propriedade a compreensão mais 

ampla das relações de poder existentes nas Minas e Capitania de Goiás.  

  

 No primeiro caso, trata-se de farta documentação composta por cartas, ofícios, 

requerimentos, consultas, decretos, listas e relatórios, que se encontram no Arquivo 

Histórico Ultramarino de Lisboa, agora digitalizados e com acesso disponível para pesquisa 

em Goiânia. O Livro de Registro da Câmara de Vila Boa de Goiás, compõe-se de fragmentos 

de atas das sessões de vereanças realizadas entre 1792 e 1795, que relatam o quotidiano da 

administração de Vila Boa e dos arraiais que gravitavam em torno da capital da Capitania.  

 

 A  conjugação deste aparato de documentos e fontes históricas, tratado e visualizado 

à luz das propostas teórico-metodológicas da Nova História Política, indicou, basicamente, 

as estratégias responsáveis pelas análises e reflexões sobre a dinâmica das relações de poder 

locais, apresentadas neste trabalho. A unidade, pois, consolidada por esta interação no 

âmbito da ciência histórica, projeta, na tela que se descortina, dois elementos vitais para a 

compreensão do tema proposto: em primeiro lugar, um cenário histórico que abraça e 

envolve o tempo e o espaço que permeiam nosso objeto de estudo. Em segundo lugar, as 

questões levantadas a partir das fontes, cotejadas com a historiografia pertinente, lançam 

mão de uma certa problemática que perpassa todo o quadro do raciocínio que constitui o 

centro do pensamento por nós alinhavado. Vale a pena antecipá-los brevemente. 
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 O cenário que se descortina segue duas vertentes inevitáveis, indicando o recorte 

temporal e espacial do presente trabalho: as Minas e Capitania de Goiás, incrustada no seio 

da América portuguesa, de 1770 a 1804. A definição temporal não foi aleatória: seguiu o 

critério das análises dos casos propostos, relacionados diretamente aos limites interpostos 

pelas fontes históricas que informam a presente pesquisa.  

 

 Neste contexto, a segunda metade do século XVIII e a virada para o século XIX, 

projetou sobre a cultura e a vida da sociedade ocidental as sombras e, ao mesmo tempo, as 

luzes de mudanças profundas, a partir de dois movimentos históricos intensos: a Revolução 

Francesa e a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América. A primeira, 

alimentando a destruição dos elementos estruturais que davam vida às sociedades de Antigo 

Regime, culminou com a deposição, em 1792, e a execução, no ano seguinte, de Luis XVI, 

autoridade central do Absolutismo monárquico francês. A segunda, espelhando o futuro de 

uma América colonizada, declarou a independência das 13 colônias americanas da 

Inglaterra, em julho de 1776. 

 

 Estes movimentos estavam profundamente embebidos de idéias embaladas pela 

Ilustração. Dentre as propostas dos pensadores ilustrados, cujo escopo representavam uma 

séria ameaça às verdades inquestionáveis e aos poderes constituídos de então, uma revisão 

ou rediscussão de elementos essenciais para as sociedades de Antigo Regime punha em 

xeque a estrutura de poder da época, centrando suas críticas sobre o absolutismo, o 

colonialismo, a sociedade estamental, o monopólio comercial e o escravismo (VILLALTA, 

2000, p. 13). 

 

 No universo luso-brasileiro, persistiam as peculiaridades de uma sociedade assentada 

sobre os princípios do Antigo Regime e, apesar de uma conjuntura de difusão das idéias 

ilustradas, sobreviviam, de acordo com Villalta (2000, p. 14) as teorias corporativas de poder 

da Segunda Escolástica, fundamentadas numa releitura de Aristóteles e Tomás de Aquino. 

Se nas propostas revolucionárias, trazidas pelos ventos de além Pirineus, alguns pensadores 

ilustrados propunham a experiência e a observação como marcos essenciais da reflexão 

humana, as teorias corporativas de poder, de seu lado, estimulavam o predomínio do método 

dedutivo, refutando o experimentalismo, e postulando uma teoria de origem popular para o 

poder régio. No centro desta concepção, a comunidade seria a mediadora entre o poder do 

soberano e Deus, cabendo ao rei exercê-lo com equilíbrio e sabedoria. 
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 Neste quadro de pressões e rupturas revolucionárias, a coroa portuguesa propunha um 

plano de reformas que, se por um lado, se inspirava nas idéias iluministas, por outro, 

estavam marcadas pela continuidade, sem permitir um rompimento radical com os 

postulados do Antigo Regime. 

 

 A partir de 1750, durante o reinado de D. José I e a ascensão de Sebastião José de 

Carvalho e Mello, mais conhecido como Marques de Pombal, o Reformismo Ilustrado 

português combateu as idéias iluministas que questionavam a preeminência absolutista do 

trono, o domínio colonial e a religião católica. Por outro lado, buscou implementar reformas 

econômicas e sociais visando o desenvolvimento manufatureiro e comercial do império. O 

reinado de D. Maria I (1777-1792), tanto quanto o príncipe D. João, regente de 1792 a 1816, 

não representaram uma ruptura radical com seus antecedentes, oferecendo condições de 

continuidade ao Reformismo Ilustrado, introduzindo, contudo, alterações esparsas.  

 

 As limitações das reformas iniciadas por Pombal se impuseram inevitavelmente, 

tendo suas ambigüidades expressado o impasse do Reformismo Ilustrado português: 

principalmente, a tentativa de equilibrar a consecução de reformas, segundo as idéias das 

Luzes, com a manutenção do absolutismo, da ordem estamental e do sistema colonial 

(VILLALTA, 2000, p. 30). Não se pode negar, contudo, o progresso econômico alcançado 

sob o Reformismo Ilustrado, baseado num pacto colonial que encontrava no exclusivismo 

colonial sua coluna vertical. 

 

 Entretanto, na América portuguesa, no final do século XVIII e início do XIX, o 

otimismo econômico não funcionou como mecanismo suficientemente capaz de deter as 

tensões entre negociantes coloniais e metropolitanos, nem tão pouco anulou as insatisfações 

geradas pelo exclusivo colonial. Somados às influencias das manifestações ilustradas, os 

interesses locais de setores da sociedade colonial produziram o que Villalta (2000, p. 36) 

definiu como crise sociopolítica, marcada por acontecimentos pontuais e comportando 

projetos políticos diferenciados: a Inconfidência Mineira, de 1792; o episódio de 1794, que 

ficou conhecido como Conjuração do Rio de Janeiro; a Inconfidência Baiana de 1798 e a 

Conspiração dos Suassunas, de 1801, em Pernambuco (NEVES, 2004, p. 1). 

 

 Essas reações de rebeldia coletiva ocorreram no ambiente de uma sociedade 

corporativa que se transformava, cujos elementos foram definidos a partir de uma complexa 
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rede de interdependências, característica das sociedades de Antigo Regime, em meio a 

antagonismos, conflitos e disputas, matizados por uma correlação de forças estabelecidas 

pelos sujeitos e agentes históricos, atores e artífices do processo então em curso. Nestes 

embates, na América portuguesa, que não envolviam o rompimento da unidade da nação 

portuguesa, apenas pondo em xeque o domínio da dinastia de Bragança, o projeto de criação 

de um império luso-brasileiro, com sede na América, saiu-se vitorioso (VILLALTA, 2000, 

p. 118). 

 

 Na verdade, toda a segunda metade do século XVIII foi um período de movimentos 

intensos na América. Aliás, em toda a extensão do reino português e nos domínios de seu 

vasto império, o edifício do Antigo Regime se sustentou pela conjugação de equilíbrios.  

 

 Uma “dupla mutação”,1 aponta para duas categorias de transformações que alteraram 

consideravelmente a fisionomia da América portuguesa: mutação espacial, resultado de uma 

veloz e ampla expansão territorial na colônia, principalmente no centro-sul e centro-oeste; e 

mutação econômica e demográfica, conseqüência dos descobrimentos, seguido de rápido e 

intenso deslocamento populacional – de dentro e de fora da colônia –, das áreas de 

mineração de ouro e diamantes (FALCON, 2000, p. 151).  

 

 Do ponto de vista da coroa, as distancias quase insuperáveis e o tempo – 

condicionado pelo compasso peculiar de suas instituições políticas e administrativas – 

impunham respostas necessárias aos fluxos demográficos, sociais e econômicos. À criação 

de novas Capitanias-gerais e de Capitanias subordinadas, somou-se a necessidade de adoção 

de providências rápidas e dispendiosas, como a criação de vilas e a instalação de agentes da 

coroa junto aos núcleos de povoamento e extração mineral, como forma de controle e 

fiscalização dos direitos reais. 

 

 Percorrido e conhecido por bandeirantes desde o início da colonização da América 

portuguesa, ocupado oficialmente por exploradores em 1725, quando se fundou o arraial de 

Sant’Ana, e desmembrado da Capitania de São Paulo, em 1749, Goiás entra na história como 

as Minas dos Goyazes (PALACIN, 2001, p. 27). Especializada na produção do ouro, na 

                                                
1 Conceito utilizado para explicar as transformações profundas que caracterizaram o século XVIII, utilizado por 
Guy Martiniére, em texto que trata da implantação das estruturas de Portugal na América, publicado em 
MAURO, F. (Coord.). O Império Luso-Brasileiro (1620-1750). Lisboa: Estampa, p. 91-261, citado por 
FALCON (2000). 
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hierarquia da produção organizada no Brasil, as Minas e Capitania de Goiás funcionavam 

como uma espécie de colônia dentro da colônia, onde os alimentos e todos os demais 

produtos necessários para a manutenção da vida provinham das Capitanias litorâneas: as 

minas constituíam, assim, um território economicamente dependente, principalmente, dos 

produtores e comerciantes da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.  

 

 De um dinamismo populacional extraordinário, afluíam para as Minas dos Goyazes 

uma verdadeira multidão. Dados coligidos por Palacin & Moraes (2001, p. 30-31), indicam 

que apenas dez anos após o início da mineração se instalaram em Goiás cerca de 20.000 

pessoas, abrindo caminhos, fundando cidades e pondo em atividade parte significativa de seu 

imenso território. Já na condição de Capitania, em 1750, sua população girava em torno de 

40.000 habitantes. Em 1781, de acordo com informações do governador da Capitania, Luis 

da Cunha Meneses, publicado por Palacin, havia em Goiás uma população de 58.829 

habitantes e, em 1783, 59.287 pessoas (2001, p. 77). Dados coligidos por nós, a partir de um 

mapa produzido pelo governador Tristão da Cunha Meneses, em 1792, indicam uma 

população de 60.428 habitantes, apontando para um índice populacional ainda crescente, 

embora em ritmo muito mais lento, mesmo na última década do século XVIII.  

 

 No centro dessa estrutura populacional e urbana, constituída por uma rede de arraiais, 

núcleo econômico e político vital, Vila Boa de Goiás concentrava, em 1792, mais de 22% da 

população da Capitania, com 13.312 habitantes, sendo 8.840 homens e 4.472 mulheres. Da 

população total, 8.568 se encontravam na condição de negros cativos, ou seja, mais da 

metade dos habitantes (64%), indicando uma ainda persistente presença de mão-de-obra 

escrava, o que pode revelar uma atividade econômica de considerável expressão, mesmo na 

última década do setecentos. 

 

 Resultado da expansão em direção ao oeste, filha do interesse descontrolado pelo 

ouro, mas ao mesmo tempo, de uma mutação espacial e demográfica que conferiu novo 

significado às regiões centrais da América portuguesa, Vila Boa de Goiás foi pensada e 

planejada a partir das necessidades essenciais de manutenção e crescimento do império 

português. 

 

 Procurando compreender as razões que impeliam a ocupação territorial da América 

portuguesa, que se expandia cada vez mais para o oeste, Holanda (1986; 1990; 1994) indica 
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como causa provável do avanço desta fronteira a ação consciente, planejada e 

estrategicamente estimulada, da metrópole portuguesa, combinada com a atividade prática 

dos habitantes da colônia, realizada de forma sistemática e contínua.  

 

 Associados a este movimento intencional promovido pelos colonizadores 

portugueses, outros dois fatores, lembrados por Holanda, alimentavam os interesses que 

empurravam cada vez mais para o oeste, os limites do domínio português na América: o 

desanimo com que os espanhóis permaneceram após a descoberta nas minas de Potosi, que 

pode ter facilitado a ação das autoridades metropolitanas sobre os territórios das fronteiras 

delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas, e o mito da Ilha Brasil, fator definidor do 

imaginário geográfico do período colonial. De acordo com esta configuração mitológica, 

haveria uma ligação aquática entre o norte e o sul do continente sul americano, interligando a 

bacia do Prata à do Amazonas, e o Brasil, posicionado a leste desta via aquática, conformaria 

uma ilha, a Ilha Brasil (GARCIA, 2003, p. 2). 

 

 De fato, como confirma Garcia (2003, p. 2), principalmente através do estímulo à 

fundação de cidades, o governo imperial tratou de providenciar a consolidação de sua 

presença estratégica na fronteira oeste da América portuguesa, tendo a segunda metade do 

século XVIII assistido à ocupação da região como forma de estabelecimento das bases 

materiais do domínio português frente ao domínio espanhol. Segundo o mesmo autor, após a 

fundação da Capitania de Mato Grosso, foram criados sua primeira capital, Vila Bela e, 

posteriormente, os fortes de Coimbra e Príncipe da Beira, bem como as vilas de 

Albuquerque, Vila Maria e Casalvasco. A estratégia política determinada é evidente, pois 

seria justamente entre Casalvasco e Vila Maria que se localizaria o terreno onde as bacias do 

Amazonas e do Prata fariam, teoricamente, sua transposição. Assim, a iniciativa portuguesa 

teria estabelecido total domínio sobre esta região, fechando-a aos espanhóis.  

 

 À luz deste raciocínio, parece claro o interesse metropolitano no controle e expansão 

do império em direção ao oeste do continente, estimulando conscientemente, a ocupação 

estratégica deste território. Vila Boa de Goiás, se constituiria, assim, num posto avançado a 

oeste, situado além da linha definida pelo Tratado de Tordesilhas, que, além de atender aos 

interesses metropolitanos, como centro de uma estrutura fiscal e administrativa que 

viabilizava a extração do ouro nas Minas e Capitania de Goiás, atuava como ponto de apoio 

estratégico – oferecendo suporte material, humano e financeiro – ancorando, na condição de 



 

18 

 

uma base solidamente organizada, o avanço paulatino desta última periferia colonial, em 

direção à fronteira oeste da América do Sul.   

 

 Símbolo de uma nova concepção espacial urbana nas estratégias de ocupação 

territorial por parte da coroa; cidade artefato, criação monumental dos homens do setecentos 

português, espaço urbano a interagir de forma viva com as expectativas e necessidades dos 

habitantes da cidade; arquitetura feita de calçadas, ruas, muros e casas que compunham, aos 

olhos contemporâneos, uma tipologia da estética, da beleza e da forma edificada, Vila Boa 

de Goiás, estrategicamente posicionada no centro de caminhos e redes de ligações mais ou  

menos longínquas, articulada com seus arrabaldes e com outros arraiais (BRAUDEL, 1997, 

p. 441), não se desconectou, por outro lado, do passado secular das cidades medievais, 

caracterizadas pela onipresença dos antigos senados da câmara e concelhos medievais 

portugueses.  

 

 Administrada pela câmara municipal, responsável pela higiene, controle e 

manutenção dos artefatos da cidade e pelo abastecimento do mercado, espaço de 

convergência e representação dos interesses das elites locais, Vila Boa assumiu o papel da 

nascente cidade do período moderno, destacando-se como núcleo estratégico de controle 

metropolitano e, ao mesmo tempo, palco de convergência dos vários interesses em jogo no 

processo de colonização. 

 

 Conectada ao seu tempo, guardou, porém, as especificidades de uma autêntica vila 

colonial. Se no final do século XVIII, as autoridades de Lisboa enfrentavam problemas sem 

precedentes, recebendo das várias regiões de sua colônia americana notícias de desafeição ao 

trono (JANCSÓ, 1997, p. 387), estando obrigadas a gerenciar insatisfações movidas por 

sedições inspiradas nas revoluções e embaladas pelo pensamento ilustrado, as reações em 

Vila Boa de Goiás, parecem ter sido menos sediciosas e de conteúdo mais conservador, ante 

aos ventos que sopravam ares de mudanças. 

 

 Na vasta documentação analisada por nós, encontramos apenas um indício de 

contestação política direta contra a monarquia portuguesa, em Vila Boa de Goiás. 

Evidentemente, é bastante provável a existência de documentos, ainda não encontrados ou 

não analisados, indicativos da sedução que exerceu a liberdade anunciada pelo amplo 

movimento da ilustração sobre os habitantes das Minas e Capitania de Goiás. Indicando a 
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evidencia de respostas ao movimento de mudança que invadia a América, uma disputa 

judicial, registrada em 1793, foi objeto de uma denúncia de desacato contra a coroa. O 

bacharel Joaquim Moreira de Carvalho foi acusado pelo professor de latinidade, 

Bartholomeu Antonio Corduvil, de ter “fabricado um escripto ou bilhete” (DOCUMENTOS 

AVULSOS DA CAPITANIA DE GOIÁS, 1799, D. 2487, 5 CD-ROM) contendo palavras 

ofensivas e desrespeitosas à rainha, chegando à registrar sua denúncia no tabelião da cidade. 

O que teria motivado ou, mesmo, autorizado, no bacharel, o ímpeto e a coragem do 

desabafo, denegrindo a imagem da soberana rainha, senão o sentimento e a noção de 

liberdade espalhada pelos discursos ilustrados pelos quatro cantos da América? 

 

 No entanto, se nos espaços públicos de Vila Boa bafejavam os ventos dos 

movimentos revolucionários francês e norte americano, o discurso oficial das elites locais, 

com representação na câmara municipal, tomava outra direção. Num libelo contra a 

Inconfidência Mineira, a câmara de Vila Boa de Goiás, em nome dos moradores de toda a 

Capitania, escrevia à rainha, D. Maria I, em julho de 1792, expondo “[...] o grande horror 

que lhes tem cauzado os absurdos, e infidelidades, em que se precipitaram alguns dos 

moradores das Minas Geraes; traidores indignos do nome portuguez e de serem vassalos de 

huma soberana que tanto promove a nossa felicidade”. Após acusar os “traidores” de terem 

negado a obediência devida à soberana, afirmava com complacência e satisfação “[...] que 

nesta Capitania não teve nem terá entrada semelhante infecção [...]” (DOCUMENTOS 

AVULSOS DA CAPITANIA DE GOIÁS, 1792, D. 2397, 4 CD-ROM). 

 

 A importância destes documentos é irrefutável. Deles poderíamos extrair inúmeras 

assertivas e prováveis conclusões. Revelam, indiscutivelmente, a complexidade da sociedade 

que propomos compreender: conectados ao mundo, os moradores de Vila Boa percebiam e 

filtravam os fluxos de idéias e acontecimentos que os cercavam. Por conseguinte, os efeitos e 

as reações nem sempre assumiam o caráter homogêneo que se pode pretender imputar ao 

tentar compreender a sociedade das Minas e Capitania de Goiás. Apontam, sobretudo, no 

sentido de uma cautela necessária para a produção de uma análise historiográfica 

equilibrada, quando se trata de optar pelas rupturas ou continuidades, liberdades ou 

determinismos, nos movimentos incessantes da história. Concebendo os protagonistas e 

atores que davam vida ao cenário das Minas e Capitania de Goiás como sujeitos agentes 

ativos que pensavam, agiam e influenciavam os acontecimentos de sua época, preferimos 

pensar menos em termos de determinismos e muito mais em termos de suas liberdades. 
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Liberdades inscritas numa cadeia de interdependências que ligavam os homens a outros 

homens, limitando o que lhes era possível decidir ou fazer (ELIAS, 2001, p. 13). Eis a 

dimensão da proposta que norteia as nossas análises, inseridas numa visão particular sobre o 

homem e a sociedade.  

 

 Neste sentido, um conceito específico de centralização do poder monárquico lança 

luz sobre as dúvidas que podem emergir de uma análise que estabelece uma conexão entre o 

centro político do império e as periferias a ele conectadas. No caso aqui proposto, nos 

detemos no estudo das Minas e Capitania de Goiás que, como uma constelação de núcleos 

autônomos de poder, girava em torno de um eixo central, marcada por uma rede de 

dependências recíprocas a contemplar a própria imagem do jogo social, de cujas forças 

sequer o rei podia escapar. 

 

 Na visão geral deste cenário, uma idéia assume importância central: a noção de 

fronteira – lugar do novo, de encontros e desencontros, ambigüidades e incertezas, espaço de 

transitoriedade e de múltiplas identidades. Nos domínios do ultramar português, nos limites 

mais longínquos de suas possessões, a cultura que se desenvolvia no novo solo era 

complexa, superando os modelos de uma simples transposição institucional e cultural. Nas 

palavras de Cavalcanti e Guillen (2005, p. 1), não apenas em função da diversidade das 

culturas originárias trazidas pela imigração daqueles que vinham de outros locais, mas 

também por que aqui surgiram outras, advindas dessas culturas originárias em conflito. 

 

 Neste contexto, a idéia de última periferia colonial, proposta por Palacin (1983, p. 

92), foi adotada por nós com a intenção de reforçar, emprestando maior realismo, uma 

condição e especificidade de Goiás, Capitania marcada pelo distanciamento geográfico do 

centro de poder político do império – seja Lisboa, em Portugal, ou Rio de Janeiro, na 

América portuguesa.  

 

 Lugar comum na historiografia e nos estudos culturais, o recurso às oposições 

centro/margem, centro/periferia, colonia/metrópole, global/local, têm sido acusados de se 

colocarem ao lado e de reproduzirem teorias geradas nos centros hegemônicos, para dar 

conta de fenômenos de culturas periféricas e dependentes (GOMES, 2004). Neste sentido, 

imaginamos ser fundamental esclarecer que, ao adotar termos como “a oeste do império” ou 

“última periferia colonial”, visamos, na verdade, propor uma espécie de inversão desse tipo 
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de pensamento, estabelecendo um diálogo que parte originariamente da margem, que busca 

efetuar uma compreensão da condição colonial a partir da demonstração da relevância da 

colônia, ou seja, da periferia, elegendo o "deslocamento" como mecanismo e estratégia do 

discurso que temos por objetivo construir. 

 

 Deslocando o olhar da periferia em direção ao centro, propomos uma mudança de 

lugar, uma troca de posições, procurando uma passagem, uma porta, que nos conduza ou nos 

permita sair do centro, deixando a história falar também pelas bordas, apesar das distancias e 

das fronteiras geográficas e culturais que limitam os agentes da periferia.  

 

 O deslocamento aqui proposto, enquanto idéia que promove uma releitura criativa e 

regeneradora da margem (GOMES, 2004), pode funcionar como meio operacional 

extremamente fecundo para a compreensão da cultura política e das relações de poder no 

mundo colonial. Trata-se de uma estratégia na qual a sociedade ou a cultura da margem 

resiste à imposição da cópia e da semelhança, impondo suas condições através das 

negociações possíveis com o centro hegemônico de poder, por meio de um diálogo envolto 

numa tensão permanente.  

 

 De acordo com Gomes, o deslocamento pode ser entendido como espacial- 

geográfico, temporal ou discursivo, associando-se à noção de limites, passível, por sua vez, 

de ser conjugado com a problemática da fronteira. Confirmando a postulação de Homi 

Bhabha (2005), aquele autor afirma que “[...] as narrativas legitimadoras da dominação 

cultural ainda estruturadas numa lógica binária de centro e periferia, hierarquizadora e 

eurocêntrica, podem ser deslocadas para revelar o que ele [Bhabha] chama "terceiro espaço", 

em que convivem momentos diferentes do tempo histórico” (2004, p. 18). 

 

 Eis o caminho que perseguimos, um entre-lugar, um lugar diferente, diferido, de onde 

propomos, a partir do estudo de uma província ultramarina distante, o repensar sobre alguns 

conceitos úteis para a compreensão da dinâmica das relações de poder locais, no âmbito das 

Minas e Capitania de Goiás. Deslocando a ótica de um esforço historiográfico que insiste 

numa relação unilateral de dependência e submissão da periferia com relação ao centro, da 

colônia em relação à metrópole, para uma dinâmica das relações de poder que contempla, 

sobretudo, a capacidade de articulação e negociação da periferia, buscamos desvendar um 

processo que tende a deslocar o poder absoluto e hegemônico da metrópole do seu lugar 
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privilegiado, cedendo espaço para que se possa ao menos ver e admitir a complexidade das 

relações e interesses em jogo nas Minas e Capitania de Goiás. 

 

 A história política colonial em Goiás encontra-se, em boa medida, marcada pela visão 

produzida pela historiografia clássica sobre as câmaras municipais e fundamentada na crença 

do poder absoluto e excessivamente centralizado no monarca, anulando a possibilidade de 

qualquer autonomia dos poderes locais e, ao mesmo tempo, desprezando a possibilidade de 

estudo de toda a riqueza das manifestações políticas no espaço colonial.  

 

 Essa historiografia ligada à dinâmica dos poderes locais em Goiás, teve suas bases 

lançadas na obra de Palacin (1983). Apesar de uma proposta historiográfica permeada e 

influenciada pela historiografia clássica sobre o poder, Palacin avançou consideravelmente 

no sentido de um mergulho no estudo das contradições internas da colônia, constituindo-se 

no ponto de partida de nossas análises sobre a história política do período colonial em Goiás.  

  

 Além disso, fundamentados numa vasta bibliografia produzida recentemente sobre o 

tema, propomos uma releitura sobre a natureza do Estado Moderno na sociedade corporativa 

de Antigo Regime, a partir da qual buscamos demonstrar a existência e o papel da câmara 

municipal de Vila Boa de Goiás como espaço de negociação e representação dos interesses 

das elites locais, sem que suas manifestações de autonomia sejam entendidas, 

necessariamente, como tentativas de usurpação dos poderes régios. Neste contexto, o poder 

municipal, na última fronteira do império colonial português, seria o contraponto local ao 

poder central do monarca. 

 

 Emprestando sentido e coerência ao percurso da análise que propomos, dividimos o 

trabalho em quatro capítulos. No primeiro deles, ao realizarmos uma leitura dos textos 

clássicos sobre as câmaras municipais, identificamos uma análise da constituição dos 

poderes durante o século XVIII,  a partir de uma noção de Estado que desconsidera as 

peculiaridades e, sobretudo, a natureza mais íntima da organização e das relações políticas 

presentes nas sociedades de Antigo Regime. 

 

 A partir desta constatação, propomos, num primeiro momento, lançar as 

interpretações existentes a respeito das autonomias dos poderes locais na problemática mais 

ampla da natureza do Estado no período colonial e, posteriormente, a partir de uma 
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historiografia recente, evidenciar as funções essenciais das câmaras municipais na paisagem 

política da América portuguesa, contempladas como centros de poder, redes de negociação, 

representação e participação política de grupos pertencentes às elites locais que assumem a 

condição de agentes e sujeitos ativos na defesa de suas prerrogativas e interesses. 

 

 Como conseqüência, a dinâmica dos poderes locais assumem novos contornos, cujas 

cores passam a refletir a importância pontual de seu estudo, como vetor indispensável para a 

historiografia do período colonial. 

 

 No segundo capítulo, partilhando a idéia de que no mundo luso-brasileiro, até o final 

do século XVIII, sobreviviam as teorias corporativas de poder da Segunda Escolástica, cujos 

protagonistas inspiravam-se no pensamento fundamentado nas idéias iluministas, sem 

rupturas severas com os postulados do Antigo Regime, nossa intenção foi ressaltar o caráter 

pluralístico da sociedade das Minas e Capitania de Goiás e de sua organização política, 

assentada no paradigma corporativo, dotada de uma multiplicidade de núcleos e pólos de 

poder.  

 

 Assim, a partir da imagem da câmara municipal como um dos pilares fundamentais 

de sustentação da arquitetura administrativa do império português, base e alicerce que 

oferecia uma garantia de continuidade e permanência secular, em meio a uma estrutura de 

governo colonial confusa e mal definida, a leitura de alguns casos específicos visam elucidar 

o caráter corporativo, típico das sociedades de Antigo Regime, presente nas relações 

políticas nas Minas e Capitania de Goiás.  

 

 A análise dos casos centrados nas disputas políticas da câmara municipal de Vila Boa 

de Goiás, permitiu que percebêssemos uma interferência crescente que visava o cerceamento 

das autonomias locais, centralizando as decisões nas esferas administrativas do rei, levando-

nos a concordar com a existência de uma paulatina perda do poder político das autoridades 

locais, controladas, cada vez mais, por uma burocracia centralizada em Lisboa. 

 

 Contudo, considerando as análises que desenvolvemos no terceiro capítulo, onde 

descrevemos mais de perto a natureza das ações de uma nobreza política que fazia da câmara 

municipal um centro decisivo de influencia e poder, cuja autonomia ultrapassava as 

fronteiras do próprio núcleo urbano que governava, poderíamos afirmar que aquele 
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cerceamento perceptível no campo da ação política da câmara, em função de um processo de 

centralização monárquica, não foi acompanhado pela perda do poder de administrar uma 

rede de cidades governadas a partir de Vila Boa de Goiás. 

.  

 Neste caso, se a ênfase na atuação política da câmara municipal foi sendo, 

paulatinamente, restringida, o que poderia, inclusive, ter provocado uma diminuição do 

interesse dos grupos locais no acesso aos cargos camarários, a autonomia no âmbito do 

governo da municipalidade, por outro lado, permaneceu praticamente imutável durante o 

mesmo período, sendo possível verificar não apenas a permanência do exercício do direito 

de administrar a vila, como também o seu crescimento e consolidação, o que teria mantido 

muito vivo o interesse das elites locais em ocupar, estrategicamente, os cargos disponíveis na 

câmara de Vila Boa. 

 Se a elite política de Vila Boa de Goiás detinha o controle de um centro decisivo de 

poder e influência, será nas esferas de sociabilidade da vida local que, no quarto capítulo, 

buscaremos caracterizar e descrever, com todas as cores, um quadro de autonomia 

administrativa a partir do qual tentaremos evidenciar as atividades e competências que 

garantiam todo o vigor da nobreza camarária.   

 

 Nos quadros de uma tendência ao autogoverno – cujo sentido conferia poder de 

mando e ampliava os limites de sua notável autonomia – o direito de almotaçaria, integrando 

as três agendas do viver urbano, submetia ao controle da câmara municipal a existência de 

Vila Boa de Goiás. 

 

 Assim, a organização da cidade, a partir de uma concepção cenográfica do espaço; da 

higiene dos espaços públicos, garantida por meio da normatização dos comportamentos de 

seus habitantes; e do controle das relações de mercado, baseado no conceito de economia 

moral e na noção de preço justo, indicavam o pleno vigor  da instituição da almotaçaria, que 

submetia às regulamentações das posturas municipais, o movimentado quotidiano urbano 

das Minas e Capitania de Goiás. O que revela este fenômeno, expresso por meio da atuação 

dos oficiais camarários, é uma consciência específica de cidade: trama em que se encontram 

inextricavelmente reunidos o sanitário, o construtivo e as relações de mercado. Trama que 

tecia e mantinha, sob o controle da câmara municipal, a vida urbana de Vila Boa de Goiás. 
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2 NOS CAMINHOS DA HISTÓRIA:  

A HISTORIOGRAFIA COMO PONTO DE PARTIDA 

 

 Se na análise de Rusen as questões suscitadas na pesquisa histórica e na historiografia 

desdobram-se em questões fundamentais, podendo-se dizer que “[...] a perspectiva se amplia 

das árvores isoladas para a floresta” (2001, p.26), na nossa perspectiva, o olhar se desloca do 

estudo a respeito da câmara municipal de Vila Boa de Goiás, na segunda metade do século 

XVIII, em direção às questões fundamentais colocadas pela historiografia. 

 

 Trata-se, na verdade, de estabelecer vínculos estratégicos, correlacionando aspectos 

pontuais a uma totalidade mais abrangente. Necessário, portanto, a produção de uma visão 

de conjunto. No raciocínio de Rusen,   

 
 [...] a competência especializada do historiador começa com o estudo da história, a 

fim de formar uma visão do conjunto (mediante uma série de objetos e métodos 
selecionados). Uma vez formada a noção do todo segue a especialização, que sem 
prévia situação no conjunto seria sem sentido. Em suma: a visão do conjunto é 
necessária ao trabalho especializado competente em cada tema (2001, p. 27). 

 

 O que se pretende aqui é considerar o estudo da câmara municipal de Vila Boa de 

Goiás como objeto que assume a forma concreta de um tipo específico de saber histórico, 

tornando possível ver ou rever o passado já apresentado, de alguma forma, pela 

historiografia.  

 

 Neste quadro, a situação se desdobra quanto à necessidade de produção de novos 

sentidos, que correspondam a novas questões, novos problemas e novas representações sobre 

a experiência do passado. Ainda de acordo com Rusen, 

 
 Novos interesses podem superar funções vigentes, de forma que o pensamento 

histórico, sob pena de tornar-se anacrônico, tem de modificar suas perspectivas 
orientadoras com respeito ao passado. Ele tem de ajustar-se a critérios de sentidos 
novos, que levam a novas representações do que há de especificamente histórico na 
experiência do passado (2001, p. 37). 

 
 

 Neste sentido, os resultados das pesquisas e trabalhos realizados tendem 

permanentemente a ser superados por novos resultados, apresentados por novas pesquisas. 

Assim, “[...] se se escreve a história a partir de resultados de pesquisa, a possibilidade de 

superação, a mutabilidade dos resultados de pesquisa ao longo do processo de progresso 
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congnitivo não devem perder-se, mas ser transmitidas aos destinatários” (RUSEN, 2001, p. 

47). Nossa argumentação segue, portanto, a idéia de que as construções históricas ou 

imagens do passado não devem cristalizar-se como formas definitivas no processo histórico.  

 

 Assim, interpretar as imagens construídas pelos historiadores sobre as câmaras 

coloniais na América portuguesa, implica, antes de tudo, em estar aberto a perspectivas 

historiográficas que, repensando certos aspectos de suas bases fundamentais, lançam novas 

luzes sobre o mesmo quadro, a partir de uma demanda por novas idéias e concepções, ou 

seja, de acordo com Rusen (2001), a partir de novas carências de orientação no tempo. 

 

2.1 A HISTÓRIA DA HISTÓRIA: AS CÂMARAS  

MUNICIPAIS NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 

 

 A historiografia brasileira trata a existência das câmaras municipais coloniais, sempre 

a partir de uma maior ou menor autonomia frente ao poder central. Esta história mantém 

vínculos com outras leituras: teriam elas funções meramente políticas ou atuariam como 

agentes responsáveis pela administração e controle das cidades? Por outro lado, percebemos 

outro horizonte de entrelaçamento: por constituir uma das dimensões das relações de poder 

entre a colônia e a metrópole, a compreensão sobre as câmaras coloniais requer uma 

reavaliação das interpretações sobre a natureza do poder no Antigo Regime, construídas e 

presentes na historiografia brasileira.  

 

 Conciliar questões de ordem empírica – que remetem à experiência concreta da 

câmara municipal de Vila Boa de Goiás – com proposições de caráter teórico – como as 

interpretações sobre a natureza do poder no período colonial – nos induz a uma incursão pela 

historiografia que trata do assunto.    

 

2.1.1 Poder local e autonomia corporativa na sociedade colonial 

 

 Nexo essencial para a compreensão da problemática presente na historiografia 

brasileira sobre as câmaras municipais, as redes de poder e a dinâmica dos poderes locais2 

                                                
2 Dentre as instituições locais existentes no território da América portuguesa, que compunham uma rede de 
poder no interior de cada núcleo urbano, podemos identificar, essencialmente: as câmaras municipais; as 
ordenanças, cuja autonomia relativa quanto à hierarquia militar tendia a transformá-las num pólo autônomo de 
poder ao nível local; uma rede paroquial constituída por associações, confrarias e irmandades (por exemplo, as 
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existentes na América portuguesa devem ser avaliadas à luz de novas interpretações, que têm 

o mérito de evitar um certo anacronismo que ainda persiste nas tentativas de se entender o 

Brasil colônia.  

 

 Uma leitura atenta dos textos clássicos sobre as câmaras municipais nos aponta para 

uma análise da constituição dos poderes no Antigo Regime3 a partir de uma noção de estado 

de governação baseado em múltiplas agências regionais (PEREIRA, 2005), típicas do Estado 

contemporâneo4, que desconsidera as peculiaridades e, sobretudo, a natureza mais íntima da 

organização e das relações políticas da época. 

 

 Bicalho, estudiosa do assunto, ao examinar as dinâmicas de governo das sociedades 

modernas européias, revela preocupação idêntica. Para ela, alguns historiadores, em sua 

análise sobre os poderes no Antigo Regime, aplicam retrospectivamente, “[...] um modelo de 

                                                                                                                                                 
Misericórdias) que, com suas atividades assistenciais, tendiam a configurar-se como fundamentais na 
estruturação das elites locais e como importante centro de poder e influência em muitos centros urbanos da 
colônia; e o padroado, através do qual a Igreja instituía um indivíduo ou instituição como padroeiro de certo 
território para que fosse promovida a fé cristã, oferecendo certos privilégios como a coleta de dízimos e a 
prerrogativa de indicar religiosos para funções eclesiásticas. Em Portugal, o rei adquiriu, também, o padroado 
régio. No Brasil, o padroado foi mantido até a proclamação da República. Entretanto, tais instituições não 
esgotam os focos de poder, autoridade e sociabilidade locais, integrados, também, por outros órgãos que 
coexistiam nos mesmos espaços, principalmente aqueles compostos por indivíduos em cargos de nomeação 
direta da coroa, representantes do poder real, com atribuições nas áreas administrativas e militar, fazendária e 
de justiça. 
 
3 O conceito de Antigo Regime mencionado ao longo deste trabalho tem como objetivo designar, mais 
amplamente, “[...] a dinâmica das sociedades ocidentais entre os séculos XVI e XVIII, a qual, no entanto, tende 
a dissolver-se durante o período – com a mercantilização das relações econômicas, com a formação do Estado 
Moderno, com a secularização do pensamento e com o avanço da alfabetização – para dar lugar a uma outra, 
bastante diferente, que rege predominantemente o mundo contemporâneo. É conceito-chave para se 
compreender a especificidade da sociedade colonial e suas instituições de poder”. O “[...] Antigo Regime 
ignorava a idéia moderna de uma igualdade entre os indivíduos e, em vez da noção de direito, fundava-se na de 
privilégio, desigualmente distribuído no interior de uma sociedade concebida à imagem de um corpo – com 
uma cabeça, tronco e membros, dotados de funções diferentes, que não podiam ser confundidas. [...] As 
características por assim dizer arcaicas do Antigo Regime europeu se fizeram presentes em Portugal e talvez aí 
com mais profundidade que noutros países ocidentais [...]”. Assim, “[...] as transformações operadas no cenário 
marítimo, incluindo a gestação de um império colonial mercantil, não se fizeram acompanhar de mudanças 
internas significativas. [...] O Brasil colonial herdaria este quadro, aprofundando seus aspectos mais arcaicos 
[...]. A América Portuguesa foi, portanto, espaço onde estes aspectos do Antigo Regime encontraram campo 
fértil, conjugando-se valores, privilégios e hierarquias do reino com as estruturas características do ‘viver em 
colônias’, como diria Vilhena, letrado que ensinava grego na Bahia de Todos os Santos” (VAINFAS, 2001, p. 
43-46). 
 
4 Ressaltando a pesada carga semântica impregnada na noção de Estado contemporâneo, Hespanha nos indica 
algumas idéias-força importantes para o esclarecimento do que representa realmente a imagem deste Estado em 
contraposição à concepção de Estado no Antigo Regime. Para ele, esta imagem, matizada por pensadores 
influentes da história do pensamento político contemporâneo, aponta para um Estado como entidade que 
separou o público do privado, promoveu a concentração de poderes num só pólo e que, por isso eliminou o 
pluralismo político típico do Antigo Regime e instituiu um modelo racional de governo, funcionando segundo 
normas gerais e abstratas (1999, p. 134-135).  
 



 

28 

 

organização imperial coercitivo e centralizado, muito mais afeito ao imperialismo 

contemporâneo dos séculos XIX e XX, do que à dinâmica política sobre a qual se baseou a 

estruturação dos Impérios na Época Moderna” (GREENE apud BICALHO, 2003, p. 36). 

 

 Esta historiografia clássica vem sofrendo mudanças de referências cruciais, tanto na 

Europa como na América. Conceitos e categorias como as de “Estado”, “centralização” e 

“poder absoluto” vem, paulatinamente, perdendo importância e centralidade nas análises e 

explicações dos equilíbrios de poder nas sociedades políticas de Antigo Regime 

(HESPANHA, 2001, p. 165).  

 

 De acordo com Hespanha, a historiografia política e institucional da Europa 

meridional, especialmente a italiana e ibérica5, tem sido varrida por uma onda inovadora que 

reforça “[...] a alteridade das categorias políticas de Antigo Regime [...]” e  desacredita a 

“[...] relevância dos conceitos atuais da política e do direito para descrever e entender as 

estruturas e ação políticas antes da Era das Revoluções” (2001, p. 165). 

 

 Não resta dúvida que é absolutamente legítima a utilização do termo “Estado” para as 

sociedades de Antigo Regime, mas dado os sentidos convencionais de que às vezes é 

revestida, esta mesma palavra tem hoje elementos que as impregnam de uma conotação 

específica oriunda das vivências políticas atuais. Neste sentido, preenche a imaginação de 

idéias como exclusivismo, poder ilimitado e centralização. Para Hespanha, muitos destes 

elementos não integravam ou sequer existiam no modelo constitucional do Antigo Regime, 

nem tampouco estavam presentes em seu imaginário (1993, p. 12). 

 

 Noutro trabalho, em que recoloca o debate acerca do Estado Moderno e discute as 

dimensões teóricas desta projeção de conceitos atuais sobre o passado histórico, Hespanha 

procurou mapear o que denominou de importações metodologicamente abusivas (1999, p. 

135) que equivalem, para ele, ao problema de saber se é lícito ou legítimo fazer uso de 

conceitos do presente na descrição do passado.  

 

                                                
5 Esta releitura da história política do Antigo Regime não se limita, no âmbito europeu, aos espaços citados por 
Hespanha (2001, p. 165). Além dos trabalhos de Bicalho (2003) e Jack Greene apud Bicalho (2003), citados 
anteriormente, Pierre Goubert e Denis Roche, apud Coelho & Magalhães (1986), referindo-se especificamente 
ao processo francês, sintetizam o problema central das instituições de Antigo Regime, num mesmo viés de 
interpretação, concordando com Hespanha (1984, p. 197-198). 
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 De acordo com ele, um ponto de inferência desta problemática na historiografia 

poderia ser encontrado na segunda geração da Escola dos Annales, quando se pode perceber 

com mais nitidez uma consciência mais alargada a respeito da noção de ruptura. De acordo 

com ele, naquele momento, entre os historiadores 

 
 Começa a ser comum pensar-se que os sistemas das crenças e dos imaginários se 

substituem uns aos outros, sem que seja possível transpor de uns para os outros as 
lógicas de organização, as idéias-força, os pressupostos inconscientes 
(HESPANHA, 1999, p. 136). 

 

 Na opinião de Hespanha, esta viragem historiográfica teria desviado o interesse por 

estudos ligados às áreas clássicas da história institucional para outras e novas áreas que 

teriam contemplado elementos de controle e disciplina que não caberiam no imaginário do 

Estado contemporâneo (HESPANHA, 1999, p. 138).  

 

 Sensível às conseqüências nefastas que envolvem esta espécie de anacronismo, 

Hespanha (1999) demonstra o modo como este imaginário político contemporâneo, 

associado ao paradigma democrático-representativo, infiltrando-se e insinuando-se no senso 

comum dos historiadores, ainda hoje condiciona e influencia a historiografia contemporânea. 

 

 Mais diretamente – considerando o impacto e os efeitos desta distorção conceitual – 

em decorrência desta projeção anacrônica da concepção do Estado contemporâneo nas 

construções historiográficas sobre as relações políticas na América portuguesa, as 

manifestações de autonomia das câmaras municipais passam a ser entendidas como 

usurpações ou tentativas de usurpações dos poderes régios, com  ênfase na dimensão 

violenta e arbitrária das instituições locais. Isso só ocorre porque nesta historiografia 

prevalecem noções inadequadas a respeito do Estado absolutista (PEREIRA, 2005). 

 

 Como escapar disso? Propomos, num primeiro momento, lançar as interpretações 

existentes a respeito das autonomias dos poderes locais (notadamente as câmaras 

municipais) na problemática mais ampla da natureza do Estado no período colonial 

(PEREIRA, 2005). Ao fazê-lo, estaremos indicando o caminho que pretendemos trilhar, por 

meio da explicitação de conceitos capazes de esclarecer melhor as relações de poder 

encontradas na América portuguesa.  
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 Partilhando com Villalta (2000, p. 14) a idéia de que no mundo luso-brasileiro, até o 

final do século dezoito sobreviviam as teorias corporativas de poder da Segunda 

Escolástica6, cujos protagonistas inspiravam-se no pensamento fundamentado nas idéias 

iluministas, sem rupturas severas com os postulados do Antigo Regime, pretendemos 

ressaltar o caráter pluralístico desta sociedade e de sua organização política assentada no 

paradigma corporativo, dotada de uma multiplicidade de núcleos e pólos de poder, 

destituída, portanto, da necessidade imperiosa de um centro.  

 

 A este respeito, é revelador o pensamento de Hespanha: 

 
 [...] enquanto o Poder, na auto-representação das sociedades contemporâneas, tem 

um centro, que o detém em exclusivo, baseado no facto de aí se prosseguir um 
“interesse público”, diferente e contraditório dos interesses particulares, as 
sociedades do Antigo Regime se representavam como politicamente plurais, 
dotadas de uma série de pólos políticos, cada um autônomo no seu âmbito, e 
prosseguindo interesses particulares, que, se deviam ser compatibilizados em 
função do “bem comum” (da harmonia do todo), nunca podiam ser sacrificados a 
um interesse público absolutamente hegemônico (1993, p. 11-12). 

 

 Desta forma, o equilíbrio concreto dos vários poderes que coexistiam nas sociedades 

de Antigo Regime estava apoiado na idéia de indispensabilidade e importância de todos os 

órgãos da sociedade e, conseqüentemente, na impossibilidade de existência de um poder não 

partilhado. “Tão monstruoso como um corpo que se reduzisse à cabeça, seria uma sociedade, 

em que todo o poder estivesse concentrado no soberano” (XAVIER & HESPANHA, 1993, 

p. 123). Conseqüência natural: o poder era evidentemente repartido. Na visão de Xavier & 

Hespanha, “[...] esta partilha natural deveria traduzir-se na autonomia político-jurídica dos 

corpos sociais, embora esta autonomia não devesse destruir a sua articulação natural [...]” 

(1993, p. 123). 

 

                                                
6 De acordo com Villalta, as teorias corporativas de poder da Segunda Escolástica caracterizam-se por um 
sistema teológico-filosófico constituído, no inicio da Idade Moderna, em torno da revitalização da escolástica 
medieval, promovendo uma releitura das idéias de Aristóteles e dos ensinamentos de Tomás de Aquino, 
assentando-se fundamentalmente no método dedutivo e refutando o experimentalismo. Formuladas por 
Azpilcueta Navarro, Francisco de Vitória, Francisco Suárez, Roberto Bellarmino, Luís de Molina, Juan de 
Mariana, Cláudio Lacroix, João Azor e Busembaum, tais teorias postulavam uma origem popular para o poder 
régio. O poder se transmitiria de Deus ao soberano pela mediação da comunidade, cabendo ao monarca exercê-
lo respeitando a religião católica e o bem comum, distribuindo com justiça “prêmios” e “castigos” (2000, p. 
14). As influências de um novo paradigma de pensamento não se fizeram sentir em Portugal  antes do último 
quartel do século XVIII, quando a tradição cultural da Segunda Escolástica foi postergada por outra proposta 
política durante o reinado de D. José I (XAVIER & HESPANHA,  1993, p. 139). Essa outra proposta de 
política cultural, contudo, não foi capaz de remover inúmeros aspectos estruturais do Antigo Regime português 
(VAINFAS, 2001, p. 45). 
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 Nesta perspectiva, muito diferente do que ocorre nas sociedades contemporâneas, o 

poder político encontrava-se consideravelmente fragmentado e repartido nas sociedades 

modernas. Simultaneamente ao poder da Coroa, existiam outros poderes como o da Igreja, o 

das câmaras, o poder dos senhores, das corporações, o poder das famílias e, mesmo que o rei 

dispusesse de prerrogativas únicas e pessoais de que os demais poderes não dispunham, é 

correto dizer que os restantes poderes também tinham atribuições de que o rei não dispunha 

(HESPANHA, 1999, p. 142). 

 

 Em boa medida, as instituições que compunham as sociedades de Antigo Regime 

tiveram sua gênese durante um período que tem sido denominado de corporativo, ou de 

sistema político corporativo ou, ainda mais abrangente, de sociedade corporativa. Pereira 

esclarece que este período tem sido compreendido como o de uma sociedade que deriva de 

uma “crise feudal”, mas que não é ainda uma sociedade moderna (2001, p. 377). 

  

 Do ponto de vista das instituições, o poder político estava representado como “[...] 

articulação (hierarquizada) de múltiplos círculos autônomos de poder (corpora, 

communitates) – as famílias, as cidades, as corporações, os senhorios, os reinos, o império” 

(HESPANHA, 1982, p. 66). Forjando a imagem da sociedade como um corpo imenso, cujo 

funcionamento harmônico das partes confere a cada uma delas autonomia limitada, o centro 

desta ordem é identificado com o rei. “Trata-se”, segundo Pereira, “de uma concepção 

hierárquica de sociedade, na qual não há, portanto, a menor pretensão a uma igualdade” 

(2003, p. 10).  

 

 Noutras palavras, as elites locais, ou qualquer outro grupo politicamente constituído, 

nas redes desta sociedade corporativa, disputavam poder7 com qualquer outro núcleo de 

poder estabelecido, inclusive o rei ou o estado central (PEREIRA, 2005). Isso significa dizer 

que, admitido como principal contraponto à autoridade da coroa e seus magistrados 

(MONTEIRO, 1993, p. 310), o poder dos municípios, ou seja, as câmaras municipais, 

compunham um quadro político marcado essencialmente por uma relação tensa na qual os 

contendores, a todo instante, testavam as forças do oponente. Esta era a regra. Não havia, 

portanto, abusos ou usurpações, nem tampouco arbitrariedades ante a existência de um 
                                                
7 Neste caso, nos horizontes estabelecidos pela política nas sociedades de Antigo Regime, “[...] Poder é 
exercício, é eficácia na execução do decidido, é quebra e rendição de vontades adversas” (CRUZ COELHO & 
MAGALHÃES, 1986, p. 29). É força e ação das partes no cenário fragmentado, repleto de alteridades, que 
ordena e orquestra a adesão de cada um ao corpo maior do qual fazem parte. 
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direito natural que garantisse uma espécie de execução impositiva da vontade do monarca 

em contraposição às iniciativas das câmaras municipais.  

 

 Aliás, já há algum tempo, a imagem da centralização monárquica tem sido objeto de 

releituras por parte de alguns historiadores. Neste aspecto, a dimensão fundamental dos 

poderes locais no Antigo Regime passou a ser percebida a partir de perspectivas 

renovadoras. Segundo Monteiro (1993, p. 310), a historiografia dos últimos anos questionou 

definitivamente aquela imagem da inexorável centralização da monarquia moderna, tão 

afeita aos discursos historiográficos clássicos. 

 

 A visão de um poder monárquico absolutamente centralizado e sem limites não cabe 

mais para a análise política das sociedades de Antigo Regime. Se, por um lado, existiam 

limites concretos impostos ao poder real, por outro, ele também não era exclusivo. Era 

dividido com as várias instâncias autônomas com as quais o poder da coroa partilhava ou, no 

dizer de Hespanha, contemporizava e, até mesmo, servia (1993, p. 12). Além disso, poder-

se-ia elencar obstáculos de ordem física, obstáculos políticos e dificuldades nos planos 

humano e cultural, que se impunham como barreiras a qualquer projeto de centralização 

absoluta8.  

 

 Convém que não tardemos a contemplar aspectos mais pontuais relacionados à 

América portuguesa. De acordo com Hespanha, essa imagem da centralização é ainda mais 

desajustada quando aplicada ao império ultramarino português (1993, p. 167). Marcado pela 

descontinuidade espacial, pela preocupação constante com a economia de gastos com a 

empresa colonial e pela coexistência de modelos institucionais diferenciados em toda a 

extensão do território ocupado, o resultado não poderia ser outro. Teríamos, então, um 

 
                                                
8 Mais claramente, obstáculos de ordem física como a inacessibilidade do espaço provocada pela deficiência 
das redes de transportes; obstáculos políticos causados pela pluralidade de jurisdições e fronteiras territoriais, 
que levariam a uma miniaturização do espaço político, e os limites colocados pela insuficiência dos aparelhos 
burocráticos. No plano humano, a expansão dos juízes de fora e a eficácia da ação dos corregedores, 
instrumentos de controle régio sobre a atuação dos poderes locais, foi sempre bastante limitada; o tipo de 
relacionamento entre os oficiais da administração de nomeação régia e os oficiais locais era apenas de tutela 
externa e não de hierarquia funcional, o que levava a que não existisse uma “cadeia de comando” efetiva, mas 
apenas um poder mediatizado de controle da ação dos oficiais e demais instituições do reino. Por fim, as 
limitações decorrentes da existência de mundos de cultura político-administrativa diferentes: uns fazendo uso 
de tecnologias intelectuais e comunicacionais próprias do universo da cultura escrita, outros usando tecnologias 
correspondentes ao mundo da cultura oral. Isso conduzia a uma mediatização da comunicação por 
intermediários que traduziam as respectivas mensagens, mas, ao fazê-lo adquiriam um poder próprio que 
entrava em choque com a ação da coroa (HESPANHA, 1993, p. 12-13). 
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 [...] império pouco homogêneo, descentralizado, deixado ao cuidado de muitos 
centros políticos relativamente autônomos, ponteado de soluções políticas bastante 
diversas e onde a resistência do todo decorria de sua maleabilidade, mas também da 
mútua vigilância e pontuais esforços e subsidiariedades das ligações entre as partes 
(HESPANHA & SANTOS, 1993, p. 398) . 

  

 Confirmando esta revisão das concepções sobre o Estado no Antigo Regime, 

assentadas na imagem de uma excessiva centralização monárquica, Russel-Wood (1998), 

estudando o mundo luso-brasileiro entre os séculos XV e início do XIX, aponta para uma 

progressiva erosão sofrida pelo princípio mercantilista e pela hegemonia metropolitana em 

função de uma descentralização sistêmica ocorrida na história do Brasil Colonial.  

 

 A conclusão a que se pode chegar a partir da leitura de seu trabalho, é que a história 

do Brasil colônia representaria uma trajetória em direção a uma crescente e visível  

autonomia frente ao poder central metropolitano. Do ponto de vista da economia colonial, 

aponta para um contínuo e crescente movimento de dependência da metrópole com relação à 

colônia. 

 
 Que o Brasil era periférico nos interesses metropolitanos durante o século XVI é 

um dado que nunca foi questionado. Ao longo do século XVII, reconhecia-se na 
metrópole a sua posição crítica em relação ao bem-estar econômico da mãe-pátria. 
No século XVIII, a dependência para com o Brasil no que diz respeito à 
sobrevivência econômica de Portugal era indubitável (RUSSEL-WOOD, 1998, p. 
190). 

  

 Pode parecer, ao menos à primeira vista, que tal centralidade e importância 

econômica da colônia em relação à metrópole conduziria a uma centralização política 

inevitável, como forma de viabilizar mecanismos de controle administrativos e burocráticos 

que garantissem o processo de exploração. Contudo, na opinião de Russel-Wood, 

“Surpreendentemente, esta centralidade em relação aos interesses nacionais portugueses era 

reconhecida apenas com má vontade”, por parte da coroa e oficiais metropolitanos (1998, p. 

190). 

 

 Sem ignorar as atitudes políticas inflexíveis por parte da coroa em relação à América 

portuguesa, que constituíram marcas indisfarçáveis de um movimento de centralização do 

poder em torno do aparato administrativo régio, Russel-Wood indica a existência de espaços 

para flexibilidades e negociações (1998, p. 190) nos relacionamentos entre os grupos que 

presenciaram as tessituras das relações políticas entre o reino de Portugal e a América 

portuguesa, principalmente no que tangencia à dinâmica dos poderes locais. 
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 Nesta perspectiva, se a estrutura de governo era altamente centralizada na metrópole, 

equiparava-se, em contrapartida, a um contexto descentralizado, onde, na opinião de Russel-

Wood, a noção de um governo metropolitano centralizado, baseado na implementação de 

políticas inflexíveis e impermeáveis à realidade da colônia, e de uma coroa insensível em 

relação às expectativas dos colonos, demanda revisão (1998, p. 198).  

 

 Por este caminho, toma relevo a imagem de um espaço adequado à coexistência de 

múltiplos poderes, autônomos, permeados por amplas possibilidades de negociação – que 

edifica as relações simbióticas entre a grande autonomia das câmaras municipais, instituições 

eclesiásticas ou senhoriais e o poder real (GRAÇA FILHO, 2002. p. 556) – em 

contraposição à figura de um Antigo Regime colonial centralizado no poder da coroa.  

 

 Ante a pluralidade de laços políticos que se estabeleciam entre o poder local e o rei, a 

partir da realidade da conquista, um processo de centralização absoluta não poderia ser 

realmente efetivado, já que não se poderia simplesmente simular a inexistência de um poder 

partilhado e a autonomia política dos corpos sociais. 

 

 Neste sentido, considerando o peso significativo das opiniões presentes na 

historiografia recente, que apontam na direção de uma revisão das análises que projetam as 

certezas de uma centralização absoluta do poder nas mãos do monarca, imaginamos 

essencial redefinir ou esclarecer, para efeito de uma melhor compreensão das pretensões e 

dos limites do presente trabalho, o conceito de centralização. 

 

 Parece-nos que, nas malhas do tecido que constitui a sociedade de Antigo Regime 

português e, especialmente, as relações de poder na América portuguesa, o que importa 

realmente destacar e compreender é a forma ou de que modo as instituições e/ou os grupos 

estão ligados entre si ou, noutras palavras, qual a natureza das inter-relações dinâmicas que 

se estabeleciam, tendo como foco principal a relação entre a coroa e os súditos da realeza. 

 

 Evitando os pormenores de uma discussão que acreditamos pouco profícua, que 

permanece nos intrincados limites reducionistas das opiniões favoráveis ou contrárias a uma 

maior ou menor tendência de centralização do poder político por parte da coroa, e partidários 

que somos da idéia de que tais discórdias teóricas são secundárias no contexto das propostas 
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desta dissertação, elegemos como conceito primordial a noção de Figuração ou formação 

social proposta por Elias (2001).  

 

 Figuration ou figuração no interior da qual os indivíduos ou grupos estariam ligados 

entre si por um processo específico de dependências recíprocas onde se supõem a 

preeminência fundamental de um equilíbrio das tensões.  Tomando-se a sociedade de Antigo 

Regime português, matizada por uma concepção corporativa de sociedade e marcada pela 

existência simultânea de núcleos autônomos de poder, percebemos a convergência da análise 

de Elias (2001) no sentido de conferir a inteligibilidade que buscamos com relação ao 

problema colocado: a centralidade do poder monárquico no seio do vasto império português.  

 

 As relações implícitas nas disputas pela preeminência dos interesses entre os núcleos 

de poder da sociedade corporativa de Antigo Regime, parecem apontar para a constituição e 

existência de redes de dependências recíprocas, anunciadas por Elias. No seio destas redes 

de dependências, a ação de cada instituição ou núcleo de poder estaria condicionada 

diretamente a toda uma série de outras ações, de outros núcleos, cuja dinâmica modifica e 

altera, por sua vez, a imagem do jogo social (CHARTIER, 2001, p. 13). 

 

 Nos termos propostos por Elias, em cada formação, como a da América portuguesa, 

que nos ocupa no presente momento, as interdependências existentes entre os sujeitos, os 

grupos ou instituições estão distribuídas numa rede de conflitos e antagonismos instáveis, 

porém, equilibrados. No centro deste processo se estabelece um equilíbrio flutuante das 

tensões, movimento pendular de equilíbrio das forças, estimulado e perpetuado pelo 

soberano que, jogando um grupo contra o outro, reproduz o equilíbrio das tensões 

indispensável ao seu monopólio pessoal de dominação, já que, suficientemente 

interdependentes e, ao mesmo tempo, rivais, esta condição de disputas entre núcleos de 

poder impossibilita uma aliança contra o domínio do monarca.  

 

 Por outro lado, se a manipulação dos antagonismos é exatamente o elemento que 

define o espaço próprio deixado à ação pessoal do monarca, exercício pelo qual ele 

desempenha a função de rei, o soberano, por sua vez, não escapa a essa lógica, e é apenas 

por que se submete às regras de um jogo que caracteriza a própria natureza de poder nas 

sociedades de Antigo Regime que consegue impô-las aos súditos como mecanismo e 

instrumento de dominação. A centralidade do poder monárquico decorre precisamente da 



 

36 

 

posição estratégica do rei que possibilita que ele manipule o equilíbrio das tensões, que se 

encontra, por sua vez, na própria essência de seu poder. 

 

 Mas não apenas isso. Essa sociedade de Antigo Regime, objeto de nossa análise, 

estava caracterizada por um triplo monopólio do soberano: em primeiro lugar, o monopólio 

fiscal, que centralizava a criação, o controle e a arrecadação dos impostos; em segundo 

lugar, o monopólio da violência legítima, que atribuía apenas à coroa a força militar; e, 

finalmente, o monopólio do que Elias (2001) nomeou de etiqueta de corte que, noutras 

palavras, corresponderia ao monopólio régio das classificações sociais que regulamentava o 

acesso aos diversos graus de nobreza, permitindo somente ao rei o controle das instâncias de 

regulação do espaço social nobiliárquico (MONTEIRO, 2000, p. 4). 

 

 Se o Estado absolutista moderno estava ancorado numa estrutura centralizada no 

monarca, baseado nestes três instrumentos de dominação que, conjuntamente, definiam a 

forma social original que é a sociedade de corte (CHARTIER, 2000, p. 18), no império 

português e, mais precisamente, na América portuguesa, este  poder estava dividido, pois o 

monarca compartilhava o privilégio destes monopólios com a câmara municipal, com 

exceção do monopólio régio das classificações sociais.  

 

 Como veremos em Vila Boa de Goiás, o poder de lançar tributos sobre si, criando 

novos impostos, abriu um significativo precedente na política fiscal da coroa portuguesa ao 

possibilitar às câmaras um direito apenas dos reis, direito municipal certamente 

compartilhado com o monarca. Além disso, no que diz respeito ao monopólio militar, a 

autoridade efetiva do monarca estava diluída (CRUZ COELHO & MAGALHÃES, 1986, p. 

31). Num reino onde as ordenanças militares eram efetivamente organizadas em função de 

uma intensa militarização, na prática entregou-se às câmaras a escolha dos oficiais, capitães-

mores, sargentos-mores e capitães. Nas Minas e Capitania de Goiás, em função desta 

situação, eram as elites locais, em busca de poder, prestígio e honra, que se instalavam nestes 

cargos, via nomeação pela câmara municipal. 

 

 Portanto, a noção de centralização por nós adotada passa pelo significado da relação 

histórica, secular, entre o rei e a municipalidade (leia-se câmara municipal). Nos primórdios 

da constituição da nacionalidade portuguesa a preeminência conquistada pela dinastia de 

Borgonha ou Afonsina, ocorreu à custa de seus concorrentes feudais, inimigos também 
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comuns das nascentes cidades e concelhos9 municipais. Sem termos a pretensão de reforçar 

narrativas que emprestam certa linearidade e transparência na relação entre os concelhos 

medievais (antigas câmaras municipais) e os reis portugueses, é certo que “[...] os concelhos 

buscaram o braço do rei na sua luta de afirmação contra as tentativas expansionistas dos 

nobres [...]”, ao mesmo tempo em que “[...] os monarcas ao tentarem centralizar o poder se 

[uniram] às forças vivas dos concelhos [...]” (CARVALHO, 1989, p. 98). Isso nos aponta 

para uma convergência durante o processo de consolidação de Portugal enquanto nação, no 

ambiente da reconquista: a luta das cidades contra os senhores feudais encontrava amparo no 

interesse dos reis portugueses no processo de fortalecimento monárquico. Noutras palavras, 

os braços dos reis se uniam às forças vivas dos concelhos.  

 

 Neste contexto, o poder alcançado pelos concelhos medievais portugueses garantiu a 

autonomia crescente das cidades que se multiplicavam em todo o reino reconquistado. 

Certamente, provém deste período as concessões das atribuições pertencentes apenas aos 

reis, partilhadas e transferidas às cidades e aos concelhos, a quem coube “[...] o papel 

histórico de impor a longo prazo a força à força e de quebrar, de facto e duradouramente, 

com avanços e recuos, o monopólio da terra mantido pelo regime senhorial ou feudal [...]” 

(BORGES COELHO, 1986, p. 174). 

 

 A simples existência dos concelhos e sua permanência ao longo do tempo foi 

impondo cada vez mais sua força nas relações de poder e nas instâncias de decisão do reino. 

Neste sentido, Bandecchi, ao analisar o município no Brasil e sua função política, nos lembra 

que  
 A organização e fortalecimento dos Concelhos obedecia a um plano político, pois 

que a Coroa precisava fortalecer-se contra os nobres e o alto-clero, nem sempre 

leais. Uma aliança entre o rei e o munícipe, com força política e privilégios 

                                                
9 A palavra concelho parece proveniente do temo de origem latina consilium que, de acordo com Antonio 
Borges Coelho, “[...] significava concelho, reunião ou assembléia. Em reunião coletiva ou consilium se 
decidiam os problemas principais na comuna romana ou germânica. [...] é a palavra consilium [...] que vai 
perdurar no concelho. Para Borges Coelho, “Nos primórdios do século XII, [...] a palavra consilium apresentava 
diferentes significados. 1o Como no passado, designava as assembléias ou reuniões solenes de bispos, 
presididas pelo rei, acompanhado de alguns dos principais chefes militares [...]. 2o Outros documentos usam a 
palavra consilium na acepção de assembléia judicial. 3o No inicio do século XII, a palavra consilium aparece no 
sentido de reunião pública de moradores [...]. 4o [...] designava igualmente assembléias de classe [...]. 5o  No 
livro III da Crônica Compostelana, a palavra consilium aparece finalmente no significado restrito de 
assembléia e governo municipal [...].” Esta assembléia ou reunião de visinhos, ou moradores de um mesmo 
núcleo urbano é que constitui, na verdade, o concelho que, inicialmente, organizado pelos habitantes, assume 
atribuições de representação e poder de administrar, de resolver e dar soluções para problemas emergentes no 
seio da comunidade 
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inscritos nos forais10, era muito importante. Organizavam-se, desta maneira, os 

Municípios ou Concelhos, de conformidade com os forais e diretamente 

relacionados com o Rei, o seu fortalecimento significava o da própria Coroa e com 

isto o Município passou a gozar de ampla liberdade e necessário poder (1972, p. 

514). 

 

 No entanto, este poder proveniente dos concelhos, espalhados como uma vasta teia 

no emaranhado urbano e rural de Portugal, sofreria intervenções por parte da coroa com o 

objetivo de controlá-lo, impondo-lhe limites e tolhendo-lhe, ao menos em parte, as 

possibilidades de uma autonomia, sempre exagerada aos olhos do monarca. Os séculos XIV 

e XV representaram um ponto de inflexão na vida dos concelhos portugueses. A partir do 

reinado de D. Afonso IV (1325-1357), medidas severas afetaram sobremaneira seu 

funcionamento. Esta intervenção do poder central na vida local pode ser detectada através do 

regimento dos corregedores, de 1332. Acrescente-se a isso as disposições legais instituídas 

durante o governo de D. João I (1385-1433), a exemplo da Ordenação dos Pelouros, lei de 

1391, que seguia a mesma tendência, também de caráter centralizadora. Com a publicação, 

em 1446, das Ordenações Afonsinas, novamente vemos impor-se aos concelhos novas regras 

que alteraram pontualmente a Ordenação dos Pelouros, promovendo uma intervenção régia 

diretamente no processo de escolha e eleição dos membros dos concelhos.  

 

Na verdade, como afirma Carvalho, “O que é uma constante, isso sim, é a partir do 

século XIV a existência de uma política régia de cerceamento das prerrogativas municipais a 

favor do poder central. Cada vez mais, os reis vão caminhando para o absolutismo régio [...]” 

(1989, p. 99). 

 

 Esta retomada do poder do rei sobre a cidade, o controle sobre as atribuições 

partilhadas originariamente com a municipalidade, traduz a noção de centralização 

empregada neste texto. Contudo, a projeção de uma centralização absoluta, exagerada, a 

visão de um poder central que ignorava os poderes locais como entidades, sujeitos e agentes 

autônomos deve ser revista. Revisitar esta história implica em rever as bases de uma 

                                                
10  Borges Coelho, de forma esclarecedora, define os forais como “Documentos complexos que envolvem o que 
designamos hoje como direito constitucional, fiscal, administrativo, civil, penal, processual” (1986, p. 158). 
Nas palavras de Luís Carvalho, “Nesta carta [o foral] [...] estavam estipulados os direitos e deveres da 
comunidade, quer face ao senhor, quer face a outrem, os limites e alcance de sua autonomia, as obrigações dos 
seus representantes e eleitos, etc.” Quanto ao autor do foral, Carvalho ressalta que, “Na grande maioria dos 
casos, o outorgante era o rei, ou seja, quem dava o foral era o monarca. No entanto, um nobre laico ou 
eclesiástico, desde que fosse o tal senhor da terra, podia igualmente fazê-lo” (1989, p. 80). 
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historiografia baseada numa visão tendencialmente de caráter centralista, explicitada por 

uma crença preconcebida no domínio absolutista do rei na história luso-brasileira, que parece 

contradizer as bases empíricas que apresentamos para interpretar as condições históricas das 

câmaras municipais coloniais.   

 

 Mesmo porque, séculos após a retomada do processo de centralização monárquica, 

encontramos a câmara municipal de Vila Boa de Goiás apropriando-se de forma ainda plena 

e partilhando com a coroa um duplo monopólio régio: nomeação das ordenanças militares e 

autoridade para tributar os povos. Além disso, o poder de administrar a cidade, suas relações 

de mercado, a higiene pública e os espaços urbanos, através do direito de almotaçaria, 

continuava, como veremos, sob o domínio completo da municipalidade, ainda intacto, até o 

século XIX.    

 

 Resta-nos, resignados, acreditar no poder da mediação política, na capacidade e 

habilidade das elites locais de impor suas condições de negociações, colocadas no âmbito 

das redes de interdependências e nos equilíbrios das tensões, em contraposição ao processo 

de centralização política e administrativa interposta pelo poder central, em Lisboa. 

 

 Se pudermos detectar a existência de medidas que buscavam centralizar o poder e o 

controle político e administrativo nas mãos do monarca, parecem ter sido pouco eficazes na 

esfera dos poderes locais. Exceto em dois aspectos muito relevantes: primeiramente, no 

espaço do monopólio fiscal, cujas conseqüências paras as elites locais foram a imposição de 

limites ao seu poder e a respectiva privação de sua capacidade para negociar e impor a 

preeminência de seus próprios interesses; por outro lado, o controle da etiqueta de corte ou o 

monopólio régio das classificações sociais, permaneceu sempre no interior das fronteiras do 

poder real, jamais tendo sido objeto de partilha ou elemento de composição política entre o 

rei ou qualquer outra categoria social da nobreza. Neste sentido, destaca-se como 

fundamento essencial da sociedade de Antigo Regime a superioridade social ancorada na 

submissão política e simbólica ao rei, através da domesticação pelo soberano e da sujeição às 

formalidades coercitivas da etiqueta de corte, construindo-se uma lógica que “[...] é portanto 

a de uma distinção pela dependência” (CHARTIER, 2000, p. 21). 

 

 Centralização, portanto, no âmbito fiscal, cujo processo parece se acentuar 

consideravelmente durante a segunda metade do século XVIII, lançando suas garras em 
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direção às autonomias dos poderes locais e restringindo-as de forma significativa. 

Centralização do poder monárquico em função do controle e definição dos diferentes 

estatutos e das diversas classificações sociais, concentrando o privilégio de conceder aos 

súditos, não apenas benefícios materiais os mais diversos, tais como fontes de rendimento e 

ofícios fornecidos pela expansão colonial, mas ainda as tão procuradas honras e distinções 

(MONTEIRO, 2000, p. 3).  

 

 Nesta categoria de centralização aqui proposta, ressalta, principalmente, um olhar 

sobre o mundo colonial que tira da sombra confortável o colono luso-brasileiro, obediente às 

determinações impostas e vindas de cima, expondo-o como agente e sujeito político ativo, 

que tem a capacidade de modificar, interpretando a seu modo, as determinações legais e 

exclusivistas emanadas da metrópole. Deixando de lado uma proposta de domínio colonial 

baseada em noções exageradamente dualistas, cujo elo forte do rei subjugaria os súditos 

dominados, enclausurando as possibilidades de escolha de uma natureza humana entre a 

afirmação da absoluta liberdade do homem ou de sua total determinação, preferimos, como 

Elias, comentado por Chartier (2000, p. 13), “[...] pensar a ‘liberdade’ de cada indivíduo 

como inscrita na cadeia de interdependências que os liga aos outros homens [...]”, 

considerando “[...] como centrais as redes de dependências recíprocas que fazem com que 

cada ação individual dependa de toda uma série de outras [...]”, como parte integrante e 

indispensável de uma modalidade de jogo social. 

 

 Esta noção de centralização implica um conceito específico de cidade colonial. Se 

Vila Boa de Goiás pode ser tida, como veremos, como símbolo ou representante de uma 

nova concepção espacial urbana nas estratégias de ocupação territorial por parte da coroa 

portuguesa, não se desconectou totalmente do passado que caracterizou os concelhos 

medievais portugueses. Antes assumiu, definitivamente, vários dos contornos originais 

daquelas instituições seculares. 

 

 A propósito da cidade medieval, Le Goff, coincidentemente, parece anunciar as 

condições que envolviam Vila Boa de Goiás, no século XVIII: “Herdeira de uma história 

longa, cujo sentido ela modifica, a cidade medieval traz em seu próprio interior, mais ainda 

que em suas relações com o exterior, os sinais dessa história de que ela procede” (1992, p. 

33-34). Para ele existem na cidade medieval, cidade policêntrica, o que denominou “pontos 

quentes”, “[...] porque exercem sobre os citadinos um poder de atração (ou de repulsão) que 
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faz subir a tensão ao seu redor” (LE GOFF, 1992, p. 33-34). Segundo o mesmo autor, estes 

pontos quentes se traduzem basicamente em três poderes com funções específicas e atuam 

como “aceleradores da vida urbana.” Num quadro comparativo, podemos detectá-los na vila 

medieval, cuja municipalidade é marcada pelos concelhos como órgãos de governo local, 

mas também podemos encontrá-los em Vila Boa de Goiás: a função religiosa, a função 

econômica e a função política. 

 

 Esta transposição da cidade medieval, reinol, para os espaços de conquista do 

império, não ocorreu sem lutas, rupturas e acontecimentos traumáticos para a vida das 

cidades. Mas foi a continuidade desse processo, os movimentos ininterruptos tanto no campo 

quanto na cidade, que garantiram a transição para o novo padrão e novas concepções urbanas 

do período moderno. 

 

Para compreender melhor a história das cidades que abrigavam os sujeitos e agentes 

políticos coloniais, vale a pena acompanhar o raciocínio de Le Goff: “Das três conquistas da 

burguesia urbana durante o nosso período [medieval] – a riqueza, a quase independência 

política, o acesso a uma nova cultura – por volta de 1330-1340 a primeira estava abalada 

pela crise, a segunda se achava sufocada pela penetração da realeza nas cidades e a terceira 

iria sair dessas provações transformada e enriquecida. Uma civilização urbana iria 

desabrochar ‘no cheiro misturado de sangue e de rosas’” (1992, p. 235). 

 

 Essa nova civilização urbana, que nos remete Le Goff, foi o resultado da 

continuidade da jornada da cidade e suas instituições em meio às turbulências da história. A 

cidade medieval sucumbiu para dar lugar a uma nova cidade, a uma nova concepção do 

espaço urbano, a uma nova visão dos edifícios, das ruas e dos símbolos que representam tão 

bem o período colonial e a era das grandes conquistas promovidas pelos Estados europeus, 

notadamente Portugal. Nesta continuidade, uma instituição permaneceu fortalecida: os 

antigos concelhos medievais portugueses, revestidos de uma nova roupagem – diferentes, 

menos fortes, transformados, sujeitos que foram às ações e movimentos da história, mas 

inconfundivelmente os mesmos. Já na segunda metade do século XVIII, nos contornos e nos 

limites da cidade colonial, nas Minas e Capitania de Goiás, podemos vê-la como território de 

embates de projetos políticos e interesses econômicos, cenário e veículo de interlocução, 

núcleo ordenador do diálogo produzido com a metrópole, cujo vértice estaria ancorado na 

atuação das câmaras municipais.  
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 Nesta categoria de cidade, a consolidação do elo que interliga o núcleo urbano e a 

câmara municipal, parece apontar na direção de dois aspectos que nos parece de grande 

relevância: em primeiro lugar, para o papel desempenhado pela cidade como importante 

espaço de controle metropolitano, mas, ao mesmo tempo, palco de convergência dos vários 

interesses em jogo no processo de colonização. Em segundo lugar, para a câmara municipal 

como cenário e veículo de interlocução com a metrópole na tessitura da política imperial 

(BICALHO, 2003, p. 22) 

 

2.1.2 A historiografia clássica sobre as câmaras municipais coloniais 

 

 Nos limites da historiografia clássica brasileira11 a respeito das câmaras municipais 

coloniais, podemos vislumbrar a ação de tendências e heranças específicas: pensamentos de 

medievalistas portugueses, análises de orientação municipalistas, importância como 

instituições políticas no âmbito dos poderes locais.  

 

 É lícito admitir que a discussão que considera a maior ou menor autonomia das 

câmaras coloniais frente ao Estado central português, tenha sido objeto de insistentes 

abordagens por parte da historiografia brasileira que, por sua vez, privilegiou o estudo da 

cidade12 como instituição política.  

                                                
11 A designação historiografia clássica brasileira por nós utilizada deve ser esclarecida. A ligação orgânica 
entre história e poder pode ser útil como eixo a partir do qual se pode compreender os caminhos da 
historiografia brasileira, especialmente no campo da história política. Ponto importante de inflexão da 
historiografia brasileira, a década de 1970 pode ser tida como um divisor de águas. De forma prática, este 
período foi palco de cenas que representaram conflitos e tensões que conduziram à aparente tranqüilidade do 
milagre brasileiro dos anos 70, com todas as decorrentes implicações para as instituições de ensino e pesquisa 
no Brasil. Teoricamente, antes deste período, predominou de forma acentuada a historiografia política 
constituída em sua quase totalidade pelo paradigma denominado de história política tradicional, prevalecendo 
trabalhos produzidos por historiadores não profissionalizados na universidade e a hegemonia desta história 
tradicional com todas as suas especificidades temáticas, narrativas e seu caráter eminentemente factual 
(FALCON, 1997, p. 81-83). Essas características básicas, a nosso ver, definem essencialmente os trabalhos que 
passamos a analisar, cujo teor se ajustam ao que denominamos aqui de historiografia clássica brasileira. 
 
12 Em conseqüência de suas ligações históricas – câmaras e cidades –, os estudos a respeito das câmaras 
municipais desdobram-se através da compreensão da cidade como instituição política.  Relação quase 
indissolúvel e fato plenamente sedimentado na historiografia brasileira, apesar das poucas referências 
específicas encontradas na produção historiográfica, a possibilidade de perceber a cidade como espaço 
privilegiado de manifestação de poder, ambiente e abrigo das elites e grupos locais, conduz ao estabelecimento 
deste vínculo inevitável. Nesta perspectiva, cabe enfatizar a concepção da cidade colonial como ambiente 
essencialmente político, núcleo de representação e negociação de interesses, território de embates dos projetos 
políticos e dos interesses econômicos. A cidade era, sobretudo, por intermédio das câmaras municipais, cenário 
e veículo de interlocução com a metrópole nos espaços das relações políticas do império (BICALHO, 2003, p. 
22). 
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 Herança do medievalismo português do século dezenove, sendo Herculano (1989) 

seu principal expoente, essa discussão pontual foi assimilada e adaptada por historiadores 

brasileiros, tomando a forma de questão colonial, estabelecendo-se uma espécie de 

conciliação historiográfica onde “[...] o grau de autonomia da cidade medieval em relação ao 

rei tornou-se a nossa problemática da autonomia das câmaras coloniais em relação ao poder 

central da metrópole colonizadora”13 (PEREIRA, 2003, p. 1). 

 

 No Brasil, neste terreno fértil, entre heranças, tendências e influências, no início do  

século passado, nos deparamos com leituras de uma história que já considera, com certa 

propriedade, a documentação produzida pelas câmaras coloniais.  

 

 Temas como a maior ou menor autonomia frente ao poder central ou o papel político 

e administrativo no conjunto da vila ou cidade, parecem haver influenciado 

significativamente as interpretações sobre as câmaras municipais. 

 

 Tomado como importante divisor de águas na historiografia brasileira, demarcamos 

como ponto de partida a obra de Capistrano de Abreu (ABREU, 1982). 

 

 O período de produção de seus textos – 1880 a 1920 – pode ser entendido como 

revelador do nascimento do saber histórico no Brasil, e certamente foi definitivo na 

constituição da história como um campo de estudos com um método científico, objeto 

específico e uma escrita própria (GOMES, 1999, p. 90).  

 

 O livro Capítulos de História Colonial, escrito em 1907, abriu perspectivas de 

análises historiográficas que até hoje inspiram historiadores (SOUZA, 2000, p. 18). Esta 

inspiração pavimentou, certamente, sólidas interpretações quanto a pouca importância dos 

documentos legados pelas câmaras municipais para a reconstituição de nosso passado, como 

também não deixou de perpetuar um certo sentimento de desprezo com relação à atuação 

administrativa e à relevância política das câmaras municipais no período colonial. 

 

 Ainda hoje, abordar o tema da atuação administrativa das câmaras coloniais pode 

significar um embate com os resquícios das formulações estabelecidas e pelas influências 
                                                
13 Se o sentido dessa discussão da maior ou menor autonomia da cidade, mesmo em relação à produção 
historiográfica dos medievalistas portugueses, sofreu diversas revisões ao longo do tempo, não promoveu 
impactos relevantes na historiografia brasileira (PEREIRA, 2003, p. 1). 
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deixadas  por Abreu (1982), sempre presentes através de um sentimento de desprezo 

recorrente que ecoou ao longo do século XX, nos debates travados sobre a importância ou 

não das câmaras municipais (PEREIRA, 2001. p. 366).   

 

 Referindo-se às municipalidades na sociedade luso-brasileira, Abreu nos deixa 

entrever a conexão entre sua opinião e certas idéias que, com muita freqüência, se 

manifestaram nos meandros da historiografia do século passado:  

 
 A cada vez me convenço mais que João Francisco Lisboa14 falseou a história, 

dando-lhe uma importância que nunca possuíram as municipalidades. Só quando 
havia alvoroto, apareciam ligeiramente, em feições semelhantes às que os 
castelhanos chamavam cabildo abierto; fora disto, nomear almotacéis, aferir 
medidas, mandar consertar pontes, estradas e calçadas consumia-lhes todo o tempo 
(ABREU, 1954, p. 28). 

 

 O horizonte de Capistrano de Abreu apenas lhe permitia entrever nas câmaras 

municipais instrumentos metropolitanos úteis à dominação dos povos coloniais. Para ele, tais 

instituições nunca participaram efetivamente dos momentos cruciais da vida política nem do 

Brasil, nem de Portugal (ABREU, 1982, p. 52).  

 

 É evidente, nas linhas deste trabalho pioneiro, a visão dominante da centralidade da 

coroa, onde aos poderes locais seriam reservadas atividades sem importância, dado sua 

insignificância ante a imagem magnânima de um poder régio absoluto e centralizador, 

baseada num modelo de organização imperial coercitivo, muito afeito ao imperialismo 

contemporâneo dos séculos XIX e XX.  

 

 Importante crítico do idealismo dos reformadores brasileiros no período de 1910 a 

1940, Oliveira Viana também se debruçou sobre o estudo das instituições municipais e, 

como ele mesmo chamou, das pequenas democracias do período colonial, em duas de suas 

obras: Populações Meridionais do Brasil (VIANA, 1920) e Instituições Políticas Brasileiras 

(VIANA, 1949). 

 

                                                
14 Devido ao recorte historiográfico e temporal do presente trabalho, não incluímos em nossas análises a obra 
deste importante autor no contexto da historiografia brasileira. João Francisco Lisboa (LISBOA, 1964), citado 
por Capistrano de Abreu, foi jornalista, crítico, orador e político. Natural da Província do Maranhão, nasceu em 
1812 e faleceu em Lisboa, em 1863. Referência para os autores clássicos da historiografia brasileira, defendeu 
as largas atribuições das câmaras municipais no período colonial, o que o tornou alvo de críticas de 
historiadores que se contrapunham às suas interpretações.  
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 Perseguindo o objetivo de demonstrar a impossibilidade de se encontrar qualquer 

evidência de democracia, na acepção moderna do termo, no período colonial, Oliveira Viana 

parece ter sido prisioneiro de certa fixação na ação do grande domínio fazendeiro, que teria 

controlado de maneira absoluta as instituições municipais. Neste sentido, enfatiza a origem 

aristocrática daqueles que exerciam o governo das câmaras municipais, desvinculando-os 

inteiramente daqueles que denominou “povo-massa”, que seriam, em sua análise, o restante 

da população que compunha os núcleos urbanos coloniais (VIANA, 1982, p. 235).  

 

 Recheado de conceitos derivados da noção de Estado contemporâneo, projeta sobre o 

passado colonial um modelo de relações democrático-representativas comuns ao século XX, 

refazendo o caminho do anacronismo denunciado  anteriormente. 

 

 Quanto à importância das câmaras municipais, apesar de representante e participante 

do jogo de interesses no âmbito da política local, devido à sua própria constituição 

aristocrática, autoritária e, portanto, anti-democrática, teriam agido, na visão de Viana 

(1982), somente em função das necessidades políticas e econômicas dos grupos dominantes 

de cada localidade (SANTOS & SANTOS, 2003, p. 3).  

 

 Neste caso, torna-se evidente uma confusão típica que ocorre nos trabalhos que 

delineiam a historiografia clássica brasileira sobre os poderes locais. Toda e qualquer 

manifestação de autonomia das câmaras municipais coloniais deságua, aos olhos destes 

historiadores, numa torrente de tentativas de usurpações do poder da coroa, já que não 

percebem, na verdade, as possibilidades de negociações abertas pela existência de múltiplos 

pólos autônomos de poder, característicos da sociedade corporativa de Antigo Regime.  

 

 Provavelmente, levado pela busca das grandes sínteses sociais, tendência marcante de 

sua obra, cuja proposta de mudança esboça-se na autoridade sobre a liberdade e no governo 

sobre o povo (conceitos alinhavados a partir de preocupações contemporâneas), Oliveira 

Viana parece ser partidário da idéia de uma centralização absoluta do poder político no 

império português e, portanto, de uma força onipotente da metrópole na colônia, o que 

sugere a existência de câmaras municipais como órgãos cooptados pelo poder central e 

desprovidos de maior autonomia na gestão local.  
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 Edmundo Zenha, em seu trabalho O município no Brasil – 1532-1700, publicado em 

1948, propõe a existência de instituições municipais na América portuguesa marcadas por 

acomodações e distorções oriundas dos três séculos de história, no interior de um ambiente 

econômico, social e geográfico totalmente diferente daquele do município português 

(ZENHA, 1948, p. 39). 

 

 Confirmando uma maior abertura e amplitude nas ações políticas das câmaras 

municipais, Zenha lembra da grande necessidade de indivíduos que participassem dos 

governos locais, numa sociedade colonial pobre de homens experientes, o que teria induzido 

o colono à prática de fraudes eleitorais, gerando uma radical democratização da instituição 

municipal (ZENHA, 1948, p. 42).  

 

 Apesar de reconhecer a existência de uma espécie de jogo estabelecido entre esferas 

autônomas de poder, sua análise está sempre permeada por conceitos contemporâneos de 

política e poder, projetando, sobre o passado, expectativas e problemáticas próprias de seu 

tempo.  

 Prescrevendo a natureza do poder local em contraposição a uma autoridade central 

distante e associando-o às imposições das contingências e dificuldades inerentes à vida e às 

condições da colônia, cujas soluções estariam a cargo dos próprios colonos, Zenha propõe a 

idéia de instituições municipais com grande autonomia política no âmbito local. 

 

 Converge, então, para a sugestão que vê nas câmaras coloniais instituições originais, 

quando comparadas com suas congêneres portuguesas, ressaltando seus aspectos peculiares 

e suas especificidades, principalmente como contraponto à legislação15 coeva, baseada 

notadamente nas Ordenações Filipinas16. 

                                                
15 Com a descoberta e posse da nova terra, as leis que aqui passaram a vigorar eram as da metrópole. Assim, 
tivemos as Ordenações do Reino e as de caráter geral. Com o passar do tempo as especiais, ou seja as que 
eram feitas especialmente para o Brasil, sendo que destas as principais eram os Regimentos. Ao lado do direito 
que vinha do Reino, tivemos o direito local, que emanava dos órgãos da administração colonial e das Câmaras 
Municipais, que atendiam às necessidades  peculiares da Colônia (BANDECCHI, 1972, p. 599). Como 
exemplo de legislação produzida no âmbito das localidades, podemos citar as posturas, entendidas como 
resoluções votadas e editadas pelos vereadores e demais oficiais das câmaras municipais. Eram de importância 
fundamental como reguladoras dos aspectos da vida cotidiana nos núcleos urbanos coloniais – tratavam, como 
veremos, especialmente das áreas de abastecimento, comportamento social e higiene – conciliando e adaptando 
as normas gerais definidas pelas ordenações às especificidades locais (VAINFAS, 2001, p. 436-437).  
 
16 De acordo com Ronaldo Vainfas, seu uso mais comum fazia referência a um corpo de leis – as leis gerais do 
reino. Foram três os códigos sucessivos que receberam o nome de Ordenações do Reino: as Afonsinas (1446-
47), as Manuelinas (1521) e as Filipinas (1603). Teriam se constituído em elementos de fundamental 
importância na prática política e administrativa em toda a vasta extensão dos domínios portugueses e o 
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 Visão explícita em sua análise era o afastamento das câmaras municipais do setor 

administrativo da cidade ou vila. Para ele, a função política do município (ZENHA, 1948, p. 

29) resumia e delimitava os horizontes de suas atribuições. Ancoram suas conclusões a 

respeito desta atrofia nas atribuições das câmaras municipais, a hipótese da pobreza das 

câmaras e o poder econômico dos potentados rurais, que lhes impunham resistência 

impedindo sua ação enquanto agentes legítimos e verdadeiros administradores das cidades.  

 

 Mesmo emprestando ao Brasil colônia cores específicas de um quadro particular, 

Zenha reproduz a visão de uma situação colonial em que as câmaras municipais 

encontravam-se na colônia e o rei, distante, estava na metrópole, e toda sua narrativa decorre 

desta situação colonial, que aparece como pressuposto da análise que realiza e não como 

resultado de sua  pesquisa histórica. 

 

 Conseqüência de análises feitas a partir de pressupostos anacrônicos, a historiografia 

clássica a respeito das câmaras municipais carecem desta especificidade colonial, onde o 

“colonial” deveria aparecer como resultado da análise histórica e não como fator que 

antecede ou aparece como pressuposto para a compreensão das condições da colônia. 

 

 Reinterpretando algumas visões correntes na década de 1950, Raymundo Faoro17, no 

livro Os Donos do Poder, ao questionar, na história do Brasil, as opiniões sobre um possível 

passado feudal ou semifeudal, afirma que o que sempre predominou foi a força do poder 

central. Desta forma, segundo ele, o poder político não atendia diretamente a interesses de 

grupos latifundiários, nem tampouco de classes burguesas que mal se haviam constituído 

como tal. Faoro identifica o exercício do poder político com um grupo social que denominou 

patronato político brasileiro que, dominando a máquina política e administrativa do país, 

fazia derivar seus benefícios de poder, prestígio e riqueza (SCHWARTZMAN, 2003, p. 207-

213).  

 

 Para Raymundo Faoro, depois do vice-rei e do capitão-general e governador, em 

torno do município se formaria o terceiro elo da administração colonial. A vila, administrada 
                                                                                                                                                 
conhecimento de seu conteúdo e suas determinações, por parte dos oficiais da Coroa, era pressuposto essencial 
para o governo do império (VAINFAS, 2001, p. 436). 
 
17 Na opinião de Schwartzman (2003, p. 207-213), o texto de Raymundo Faoro, obscuro nos anos 50 e, a partir 
dos anos 70, referência obrigatória nos círculos acadêmicos, ajudou a questionar o marxismo convencional que, 
através dos trabalhos do grupo de leitura de O Capital da Universidade de São Paulo dos anos 50, e 
notadamente dos trabalhos de Caio Prado Júnior, exerceu domínio considerável nas ciências sociais no Brasil.  
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pela câmara municipal ou Senado da Câmara, se constituiria na base de uma pirâmide que 

teria no vértice da política metropolitana o poder real (FAORO, 1987, p. 183).  

 

 Em tom irônico, duvida da autenticidade dos relatos18 que descrevem as rebeldias, 

usurpações e violências praticadas pelas câmaras municipais coloniais, creditando tais 

episódios, que qualifica de romantizados, a muitas lendas, infiéis ao peculiar estilo da 

monarquia portuguesa, forjadas, segundo ele, pela história moderna (FAORO, 1987, p. 183).  

 

 Receando as conseqüências autonomistas e descentralizadoras induzidas por um 

poder concedido aos colonos num breve período inicial da colonização, a metrópole teria se 

arrependido de tal compromisso, retomando imediatamente o controle, fazendo com que dos 

séculos XVI a XIX tudo estivesse regulado pelo poder público, do qual as câmaras teriam 

sido apenas um ramo (FAORO, 1987, p. 186). 

  

 Confirmando uma narrativa norteada pela idéia de uma excessiva centralização 

política, Faoro insiste no papel das câmaras coloniais como agentes vigorosos e eficazes na 

arrecadação de tributos e rendas, bem como na sua utilidade para o propósito e a organização 

do povoamento dos territórios coloniais. Assim, a manutenção de uma autonomia municipal 

relativa garantiria à Coroa a plena realização de seus interesses tributários e de povoamento. 

O núcleo desta política estaria baseado na centralização como meio adequado, cristalizado 

pela tradição, para o domínio do Novo Mundo (FAORO, 1987, p. 146). 

 

  Embora influenciado por uma interpretação excessivamente “absolutista” e por um 

modelo “explorador” da história luso-brasileira, Faoro (1987) relaciona uma série 

impressionante de argumentos anticentralistas. De acordo com Hespanha (2001, p. 168), que 

comentou sua obra, tirando-se conclusões opostas às suas, a síntese que realiza sobre o 

sistema político e administrativo colonial são bastante boas. 

 

 Autor expressivo, que inaugura uma nova vertente nos estudos e interpretações da 

história do Brasil Colonial, Prado Júnior (1996) é reconhecido, juntamente com Gilberto 

                                                
 
18 Para Raymundo Faoro, as amplas atribuições das câmaras não passavam de aparência. Após citar João 
Francisco Lisboa, que descreve uma longa série de responsabilidades que caberiam às câmaras coloniais, 
reafirma que a amplitude de suas funções não seriam  próprias das câmaras brasileiras, com se pode, 
enganosamente, crer. Seriam, sim, inerentes à administração metropolitana e ultramarina (FAORO, 1987, p. 
185-186). 
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Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, como um dos estudiosos que, a partir da década de 

trinta, propõem uma outra maneira de ver e entender o Brasil. Sua obra mestra, Formação do 

Brasil Contemporâneo, de 1942, é imprescindível para a compreensão da história 

econômico-social, cultural e política do país.  

 

 Definindo de antemão os limites do que nomeou de sistema geral da administração 

colonial e estabelecendo as hierarquias de suas várias circunscrições, propõe sua divisão em 

órgãos superiores e inferiores. Os superiores funcionariam apenas como instâncias de 

recursos. Dentre os órgãos inferiores, o mais importante seria o Senado da Câmara ou as 

câmaras municipais (PRADO JÚNIOR, 1996, p. 301).   

 

 Espaço fértil para intromissões, fragmentado entre as esferas indefinidas de poder, 

havia na colônia, de acordo este autor, uma verdadeira confusão de poderes e atribuições, o 

que acarretava freqüentes intervenções de autoridades em terrenos alheios e estranhos à sua 

área de atuação.  

 

 As câmaras municipais não estavam livres desta situação. Ante a inexistência de uma 

divisão nítida entre governo geral e local, Caio Prado Júnior reafirma o funcionamento da 

câmara municipal como simples departamento executivo, subordinado à autoridade do 

governador. Entretanto, apesar de desprovida de autonomia, cerceada nos seus poderes e 

liberdades políticas e administrativas, seu contato direto e permanente com a população 

funcionaria como experiência orientadora para que as autoridades distantes pudessem 

executar suas decisões (PRADO JÚNIOR, 1996, p. 318).  

 

 No decorrer de sua narrativa, pode-se sentir a presença de um poder externo estranho 

à colônia, que se imporia de cima para baixo, de fora para dentro, através de uma atuação 

política agressiva com relação às populações locais. Poder que arquitetava e organizava uma 

economia na base da exploração, precipitada e extensiva, de recursos naturais sobre um 

território virgem. Poder que definiria, no interior destes contornos, a obra colonizadora de 

Portugal sobre o Brasil colônia (PRADO JÚNIOR, 1996, p. 359).     
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2.1.3 Colônia versus metrópole: a historiografia clássica  

das câmaras municipais na perspectiva do sistema colonial  

 

 Através de um olhar sobre a história do Brasil a partir de um ângulo mais geral e 

amplo, o sentido de sua evolução se tornaria explicável. Nas palavras de Prado Júnior, 

 
 Os pormenores e incidentes mais ou menos complexos que constituem a trama de 

sua história e que ameaçam por vezes nublar o que verdadeiramente forma a linha 
mestra que a define, passam para o segundo plano; só então nos é dado alcançar o 
sentido daquela evolução, compreendê-la e explicá-la. É isto que precisamos 
começar por fazer com relação ao Brasil (1996, p. 20). 

 

 Apesar de reconhecer o que nomeia de pormenores e incidentes que tecem a trama da 

história, em sua narrativa eles são relegados a um plano secundário. Em primeiro plano, 

como caminho inexorável para a compreensão da história do Brasil e, portanto, para a 

produção de um sentido indispensável a esta mesma história, Prado Júnior recoloca o estudo 

da colônia como parte de um sistema analítico. 

 

 Conferindo as profundas raízes de um mal-estar econômico e social que encontra no 

ambiente colonial, argumenta que circunstâncias especiais e imediatas poderiam 

eventualmente explicar suas causas particulares. Contudo, em última análise, a situação 

encontrada apenas poderia ser devidamente compreendida a partir de algo mais fundamental 

e geral: o sistema da colonização brasileira (PRADO JÚNIOR, 1996, p. 356). 

 

 Nesta perspectiva, o fio condutor (PRADO JÚNIOR, 1996, p. 358), a chave, por 

assim dizer, que abriria as portas da complexidade dos fatos, permitindo-se acessar os 

aposentos mais íntimos da sociedade colonial, desvendando-se, inclusive, as origens das 

manifestações exteriores daquele mal-estar, seria a infra-estrutura econômica. 

 

 De posse desta chave, esta preocupação central acabaria por predominar, definindo e 

norteando em grande medida os caminhos da historiografia brasileira.  

 

 Analisando as últimas décadas do período colonial e a transição para o império, onde 

aprofunda a utilização do conceito de Sistema, Novais (1979) persiste na compreensão de 

que o estudo do Brasil Colônia apenas teria sentido enquanto parte de um sistema mais 
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amplo: o Antigo Sistema Colonial19. A estrutura de tal sistema se encontraria ancorada no 

exercício do exclusivo metropolitano, que impossibilitaria o desenvolvimento interno da 

colônia e demandaria um controle administrativo rígido e autoritário. A dinâmica interna da 

colônia deveria ser explicada a partir de seu papel subordinado à metrópole, fundamental 

para a acumulação primitiva do capital (FURTADO, 1999, p. 16). 

 

 Não obstante reconhecerem toda a complexidade que permeava as relações existentes 

no interior do império português, notadamente aquelas estabelecidas entre a metrópole, 

como centro de poder, e a sociedade colonial, estes autores relegaram para planos menos 

importantes elementos essenciais como categorias capazes de contribuir para a compreensão 

mais profunda da América portuguesa.  

 

 Noutras palavras, esta historiografia transferiu para outro momento o desvendamento 

da natureza peculiar das câmaras coloniais. Afinal, os discursos, a ações, as idéias, 

informações, mesmo que contundentes, extraídas dos documentos históricos legados por 

elas, não comporiam, ou apenas comporiam num segundo plano, o universo explicativo geral 

e mais amplo do sistema colonial brasileiro. Neste cenário, “[...] as idéias, por si, não fazem 

nada; e para o historiador não devem servir senão de sinais, expressões ou sintomas 

aparentes de uma realidade que vai por baixo, nos fatos concretos, e que as provoca” 

(PRADO JÚNIOR, 1996, p. 358). 

 

 Não caiamos, aqui, na tentação de concluir pela existência de algum tipo de privação 

de discernimento por parte de pensadores tão ilustres e caros à historiografia brasileira20. 

Para Prado Júnior (1996), o que não se pode fazer é nos deter nas idéias sem identificar nelas 

os fatos que as inspiram. A realidade que vai por baixo se constituiria nos fatos concretos e, 

conseqüentemente, de acordo com seu pensamento, naquilo que realmente importa na 

confecção sistemática da história pelo historiador. 

 

                                                
19 Conceito de inspiração marxista de autoria do historiador Fernando Novais, desenvolvido durante os anos de 
1960, que designa os processos e estruturas da colonização européia na Época Moderna, com ênfase na 
colonização portuguesa efetuada no Brasil. Para uma descrição mais ampla a respeito, ver Vainfas  (2001). 
 
20 Nem, tampouco, pretendemos sugerir um reducionismo simplista das reflexões de Prado Júnior aos estudos 
de Fernando Novais. Na opinião de Vainfas (2001, p. 47), o modelo do Antigo Sistema Colonial retoma, em 
certo sentido, as idéias desenvolvidas por Prado Júnior (1996), principalmente aquela do “sentido mercantil da 
colonização”. Contudo, não se deve reduzir o conceito de Antigo Sistema Colonial, produzido por Novais 
(1979), a uma versão atualizada do “sentido mercantil” de Prado Júnior (1996).  
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 O que não se pode negar, entretanto, é aquela preocupação, também presente em 

Novais (1979) – cujo trabalho analisa a formação nacional, articulando a colonização e a 

Independência com a dinâmica do capitalismo –, com uma exagerada atuação metropolitana, 

na qual a coroa portuguesa exerceria um papel estratégico por meio de uma ação 

imperialista, impondo interesses externos, a fim de promover a exploração das riquezas 

locais. 

 

 Estes discursos se relacionam e estabelecem uma conexão clara com um ponto de 

vista de caráter nacionalista que parece caracterizar, mais amplamente, toda a historiografia 

clássica sobre o Brasil colônia. Assim, mesmo quando não afirmado textualmente, existe por 

detrás destas falas o pressuposto de um proto-nacionalismo, que estaria presente nas elites 

coloniais, e que acaba por reduzir as tensões políticas na América portuguesa aos conflitos 

entre a colônia e a metrópole. 

 

 Na tentativa de exagerar as rupturas do processo de desligamento do Brasil colônia 

da metrópole portuguesa, destacando os elementos conflituosos da separação, empresta-se à 

análise das relações políticas na América portuguesa, uma preocupação que está mais 

presente num período posterior do que propriamente nas ações ou nas mentes das elites ou 

dos homens comuns da colônia, no final do século XVIII.  

 

 Na opinião de Novais, não se deve querer explicar a Independência do Brasil como 

um acidente de percurso, eliminando o caráter conflituoso da separação. Por outro lado, o 

Brasil se teria formado contra os portugueses, através de um processo de ruptura da colônia 

contra a metrópole. Expressando seu sentimento pessoal a respeito desta historiografia, 

revela sua insatisfação quando vê colegas historiadores embarcarem na onda da continuidade 

(2000, p. 4-5). 

 

 Contudo, pesquisas largamente documentadas têm demonstrado que os movimentos 

de sedição21 ocorridos na América portuguesa no final do Antigo Regime, não estabeleciam 

nenhuma espécie de cisão ou ruptura no interior do império. Diferente disso, “A idéia de 

                                                
21 Mais especificamente os movimentos sediciosos de Minas Gerais (1789) e Bahia (1798), e os episódios que 
envolveram os membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, em 1794. Análises pontuais sobre o assunto 
em Jancsó (2001), Neves (2004), Villalta (2000) e Furtado (2002). 
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nação estava fora dos horizontes das três conjurações que marcam a passagem do século 

XVIII para o XIX na América portuguesa” (VILLALTA, 2000, p. 116).  

 Ao contrário, em meio aos elementos daquela conjuntura de embates, saiu-se 

vitorioso o projeto de instituição de um império luso-brasileiro22, sediado na América 

(VILLALTA, 2000, p. 120). Não resta dúvida de que havia anseios por mudanças por parte 

das elites locais. Contudo, preferimos concordar com Neves (2004), quando afirma que a 

dificuldade maior é exatamente compreender o que isso significava naqueles tempos, ao 

invés de recorrer ao curto-circuito criado pela historiografia ao atribuir-lhes o papel de 

precursores do processo de Independência. 

 

 A proposta de análise da história do Brasil colônia presente nos trabalhos de Prado 

Júnior (1996) e, mais especificamente, de Novais (1979)23 foi, também, alvo de críticas, ao 

longo do tempo, especialmente por subordinar toda a dinâmica interna colonial às diretrizes 

externas e à sua inserção no sistema comercial capitalista (FURTADO, 1999. p. 16).  

 

 Em seus estudos sobre a formação da nacionalidade brasileira, Maria Odila Leite da 

Silva Dias reconhece que as diretrizes essenciais da atual historiografia da emancipação 

política do Brasil, foram lançadas na obra de Caio Prado Júnior, Formação do Brasil 

Contemporâneo (DIAS, 1986, p. 161). Para ela, os primórdios do processo de integração da 

sociedade brasileira ou a semente da integração nacional (DIAS, 1986, p. 180) teriam sido 

lançados pela transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, como um 

prolongamento da administração e da estrutura colonial em direção ao império. 

 

 Neste sentido, seu clássico artigo apareceu como divisor de águas nesta 

historiografia. Centrando sua análise no processo de formação da nacionalidade brasileira, 

percebeu que os estudos realizados até então já haviam definido claramente as pressões 
                                                
22 A idéia de um projeto luso-brasileiro teria suas raízes no final do século XVIII, através de uma parceria entre 
portugueses e alguns homens que atuavam na América portuguesa durante a década de 1790. De acordo com 
Maxuell, D. Rodrigo de Souza Coutinho, principal ministro dos domínios ultramarinos, teria estimulado a 
atuação conjunta entre intelectuais brasileiros e ministros esclarecidos que teve como conseqüência a produção 
de uma idéia imperial de inspiração luso-brasileira, que foi além do nacionalismo, em direção a uma proposta 
mais ampla de cunho imperial. Em sua opinião, foi a perspicácia da geração de 1790, que, emprestando 
racionalidade na análise dos problemas coloniais, projetou um grandioso império luso-brasileiro (1999, p. 190-
191). Silva também dedica parte de seu trabalho à análise deste grupo de intelectuais que ficou conhecido como 
a geração de 1790 (1986, p. 373-382). 
 
23 Se o conceito de Antigo Sistema Colonial esteve no centro dos debates teóricos sobre o sentido da 
colonização portuguesa no Brasil, é assunto superado na atualidade, principalmente, em função do declínio dos 
estudos sócio-econômicos sobre a colônia e a conseqüente proeminência de estudos ligados à sociedade 
colonial e suas representações culturais (VAINFAS, 2001, p. 48). 
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externas provenientes das grandes forças de transformações detectadas no período. 

Apontava, então, para a necessidade de se esclarecer o modo como afetava as classes 

dominantes da colônia (DIAS, 1986, p. 164). 

 

 Em seu raciocínio, o olhar sobre os acontecimentos da época a partir de um plano 

muito geral, 

 
 [...] contribuiu decisivamente para o apego à imagem da colônia em luta contra a 

metrópole, deixando em esquecimento o processo interno de ajustamento às 
mesmas pressões, que é o de enraizamento de interesses portugueses e sobretudo o 
processo de interiorização da metrópole no Centro-Sul da colônia (DIAS, 1986, p. 
165). 

  

 A imagem tradicional construída por meio de uma análise que teria privilegiado a 

disputa permanente entre dois pólos, de um lado a metrópole e, de outro lado, a colônia, teria 

conduzido ao esquecimento, e relegado a um segundo plano, o estudo das condições e, por 

que não dizer, das contradições, internas da colônia.  

 

 As manifestações do poder metropolitano, na vasta teia de entrelaçamentos que 

mantinha com a sociedade colonial, ocorreram de inúmeras formas e por caminhos diversos. 

Entretanto, essa visão inconciliável e dicotômica, detectada por Dias (1986), perceptível em 

praticamente toda a historiografia, se não tornou impossível, ao menos teria dificultado a 

compreensão das relações que ocorriam entre os homens da época (FURTADO, 1999, p. 

15). 

 

 A provocação para o estudo da formação da nacionalidade brasileira e – em função 

de seus vínculos indissociáveis – da história do Brasil Colonial, a partir de um certo 

afastamento da visão tradicional e desvinculada da imagem da luta permanente da colônia 

contra a metrópole, não tardou a revelar seus efeitos.  
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2.1.4 O Antigo Regime e as câmaras municipais: redes de poder na sociedade colonial  

 

 Sob a orientação da professora Maria Odila Leite da Silva Dias foram realizadas 

algumas dissertações, teses24 e publicações que reorientaram as pesquisas desenvolvidas 

sobre o assunto. 

 

 Uma preocupação menor com os aspectos mais gerais e um olhar mais atento às 

particularidades, voltado para o interior da colônia, enfatizando suas complexidades e 

características específicas, permitiu a valorização de determinados elementos da vida 

colonial que conduziu, conseqüentemente, a uma releitura histórica e documental, evidente e 

perceptível na historiografia do período. 

  

   No interior desta paisagem, o livro de Alencastro (2000), partindo de uma perspectiva 

que toma o Rio de Janeiro como espaço de importância estrutural no conjunto do império 

português e desenvolvendo um pensamento que se articula numa lógica ancorada na história 

econômica, contemplou a conjuntura atlântica como fundamental para a interpretação da 

formação do Brasil, recolocando, agora noutra dimensão, a rede constitutiva das relações 

comerciais e intercoloniais ligadas aos mecanismos da exploração colonial e a toda a 

dinâmica  imperial portuguesa (BICALHO, 2003, p. 19).  

 

 Noutro contexto, estudando o imaginário da restauração de Pernambuco, Mello 

(1997) analisa as reivindicações de cargos, honras e mercês por parte dos pernambucanos à 

Coroa portuguesa, como forma de retribuição por seu desempenho na luta contra os 

holandeses, que culminou com a expulsão destes últimos. Noutra obra (MELLO, 2003), em 

que faz um denso mergulho na já conhecida Guerra dos Mascates, descreve e analisa o longo 

conflito que  envolveu a nobreza de Olinda e os comerciantes do Recife, após o episódio da 

expulsão dos holandeses, que teve como alvo as disputas pela câmara municipal, envolvendo 

ainda governadores e outros agentes da Coroa.  

 

 A abordagem de ambos os autores tem como mérito a recuperação do colono luso-

brasileiro como agente e sujeito político ativo, que tem a capacidade de modificar, 
                                                
24 Influenciados pelas propostas da professora Maria Odila Leite da Silva Dias, realizaram-se estudos sobre 
temas diversificados, basicamente a respeito do comércio e sua interdependência com os interesses rurais e 
administrativos, quase todos orientados e voltados para a região Centro-Sul da colônia. Destacam-se 
principalmente os trabalhos de Martinho & Gorestein (1993); Lenharo (1979); Blaj (1993); Fragoso (1992); 
Fragoso & Florentino (1993).  
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interpretando a seu modo, as determinações legais e exclusivistas emanadas da metrópole 

(BICALHO,2003, p. 19). 

 

 A partir da orientação estabelecida por tais estudos, pôde-se encontrar nas redes de 

negociação e poder espalhadas pela sociedade colonial, exemplos do imaginário que levou – 

como em Pernambuco de início do século XVIII, por ocasião dos confrontos entre 

comerciantes do reino e a nobreza da terra – vassalos e súditos do rei a atuarem como 

sujeitos políticos na dinâmica permanente dos poderes locais. Através de uma intrincada 

negociação, estes agentes-sujeitos defendiam suas prerrogativas e interesses que, segundo 

Bicalho, constituía a própria política imperial (2003, p. 21).  

 

 Como conseqüência, a dinâmica dos poderes locais assumem novos contornos, cujas 

cores passam a refletir a importância pontual de seu estudo, como vetor indispensável para a 

historiografia do período colonial. 

 

 Na redefinição que Bicalho (2003) empresta aos contornos da cidade colonial, 

podemos vê-la como território de embates de projetos políticos e interesses econômicos, 

cenário e veículo de interlocução, núcleo ordenador do diálogo produzido com a metrópole, 

cujo vértice estaria ancorado na atuação das câmaras municipais. 

 

 Neste contexto, revelam-se as funções essenciais das câmaras, espalhas na paisagem 

política da América portuguesa, contempladas como centros de poder e redes de 

negociações, associadas às possibilidades de representação e participação política na 

sociedade colonial (GOUVÊA, 1998, p. 299). 

 

 Esta historiografia25, realizando em grande medida a recuperação de obras clássicas26, 

tem experimentado o impacto de alguns trabalhos publicados recentemente27. O que decorre 

                                                
25 Os trabalhos clássicos de Boxer (1965) colocaram as câmaras municipais coloniais como elementos 
fundamentais nas estratégias de controle imperial sobre o ultramar, evidenciando interesse especial da 
metrópole em conservá-las como canais de expressão das prerrogativas dos colonos. Esta foi, de acordo com 
Bicalho (2003, p. 35), a base para outros reinos sobre a qual se fortaleceram as monarquias de Antigo Regime. 
Referindo-se à constituição do Estado na França, cita a cidade como misto de poder real e de poder comunal, 
proposta por Le Roy Ladurie (1994) e, na mesma linha de argumentação, exemplifica o caso espanhol estudado 
pelo historiador Pujol (1991). Nestes casos, o processo de afirmação das dinastias e de imposição do poder 
monárquico às periferias seriam exemplar para demonstrar a existência concreta e, ao mesmo tempo, a 
importância central da negociação entre poder central e elites locais na articulação das relações entre metrópole 
e colônia. 
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também de influências provenientes além das fronteiras nacionais, notadamente a produção 

historiográfica portuguesa28 produzida nos últimos tempos (GOUVÊA, 1998, p. 300).  

 

 Comentando o estado das pesquisas historiográficas realizadas sobre o Brasil 

Colonial, Russel-Wood  faz questão de frisar, que o estágio atual constitui-se no ápice de um 

processo que teve início na década de 1970 (2001, p.11). Em sua opinião, 

 
 O que os historiadores têm demonstrado é que a visão de pacto colonial, baseada 

em noções dualistas, polarizadas, ou mesmo bipolarizadas, necessita ser recolocada 
a partir de uma perspectiva mais aberta, mais holista e flexível, que seja mais 
sensível à fluidez, permeabilidade e porosidade dos relacionamentos pessoais, do 
comércio, da sociedade e do governo dos impérios, assim como da variedade e 
nuança de práticas e crenças religiosas (RUSSELL-WOOD, 2001, p. 14). 

 

 O que vemos aqui, é a fluidez e a permeabilidade da própria historiografia: se por um 

lado, havia uma despreocupação com o fenômeno de enraizamento da metrópole na colônia, 

a partir da observação de Dias (1982) caminhou-se, por outro lado, em direção a um 

desapego à importância excepcional conferida à metrópole e a um olhar mais atento nas 

relações inter e intra-coloniais29.  

 

 Quanto ao dualismo rígido e inflexível entre metrópole e colônia, móvel de debates 

freqüentes na historiografia, alguns historiadores vêm promovendo uma reinterpretação que, 

segundo Russel-Wood, tem facilitado a compreensão da existência de um grande potencial 

para negociação entre os representantes da coroa e os naturais da terra. Na opinião dele,  

 

                                                                                                                                                 
26 Especialmente os trabalhos de Boxer (1965), Alden (1968) e Schwartz (1979). 
 
27 Dignos de nota são as teses de doutoramento de Bicalho (1997), Figueiredo (1996) e Souza (1997); livros 
que reúnem textos de autores de diversas regiões brasileiras, tais como Furtado (2001) e Fragoso; Bicalho & 
Gouvêa (2001); bem como diversos artigos publicados em periódicos nacionais: Pereira (2001), Souza (2003), 
Souza (1998), Pijning (2001) e Russel-Wood (1998). 
 
28 Com relação à historiografia portuguesa é notável a utilização e influência das obras de Alexandre(1993), 
Cruz Coelho & Magalhães (1986), Hespanha (1993; 1994), Vidigal (1998) e Monteiro (1996). 
 
29 Estudando a mecânica do contrabando e as medidas políticas portuguesas, metropolitanas e coloniais, 
implementadas com o objetivo de impedir o comércio clandestino no Rio de Janeiro do século XVIII, Pijning 
parece tratar do mesmo fenômeno na historiografia colonial brasileira. De acordo com ele, “A partir da década 
de 1980 os historiadores afastaram-se desse conceito rígido de exploração da periferia pelo centro, buscando 
uma análise mais cuidadosa do desenvolvimento autônomo da colônia, ou da negociação, resistência e 
acomodação existentes entre os interesses metropolitanos e os coloniais”. Para ele, “Se o trabalho de Novais foi 
inovador ao compreender o comércio e a administração coloniais em seus aspectos mais intrincados e flexíveis, 
uma nova geração de historiadores compreendeu as mesmas relações de forma menos antagônica” (2001, p. 
399). 
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 Isso tem concorrido para uma reavaliação dos mecanismos de representação local – 
tais como os Senados da Câmara no império português – e da maneira pela qual os 
colonos conseguiam negociar as políticas e práticas da coroa no sentido de torná-las 
menos opressivas e/ou mais de acordo com as prioridades, necessidades e práticas 
da sociedade colonial (RUSSELL-WOOD, 2001, p. 12-13). 

 

 Nesta linha de raciocínio, é lícito afirmar que o último quartel do século passado 

constituiu-se em território fértil para uma espécie de renascimento de interesses por temas 

ligados ao estudo das redes e da dinâmica de poder local no período colonial, inaugurando 

novas perspectivas de análise (SANTOS & SANTOS, 2003, p. 4). 

 

 Nos limites desta renovação, aspectos à primeira vista pouco considerados ou mesmo 

esquecidos tomam relevo e destacam-se em meio aos estudos e pesquisas realizadas. Tomam 

vulto, neste cenário, a consideração das diferenças regionais, as diferentes fases do Brasil 

Colonial e, até mesmo, a diversidade da estrutura social entre uma vila e outra, antes 

praticamente imperceptível (SANTOS & SANTOS, 2003).  

  

 Estudos como o das relações entre a dinâmica dos poderes locais e as redes 

familiares; das articulações realizadas pelos grupos de poder locais, detentores de bens e 

riqueza material, para a manutenção de seu domínio através da ocupação de cargos e funções 

nas câmaras municipais; ou,  ainda, as análises sobre estruturas políticas criadas e mantidas a 

partir de relações de parentesco, embora localizados e possuindo caráter específico e 

particular, têm clareado as sombras que lançam inúmeras dificuldades nos caminhos dos 

historiadores30. 

  

 Por estes caminhos da história, a documentação das câmaras municipais, que registra 

o pulsar cotidiano de nossas comunidades, assume contornos e formas de valor inestimável e 

reveste-se de considerável importância.  

 

2.2 TECENDO UMA OUTRA TRAMA: DIRETRIZES FUNDAMENTAIS DA 

HISTORIOGRAFIA REGIONAL SOBRE AS CÂMARAS MUNICIPAIS 

 

 Os estudos sobre o período colonial que se apresentam na historiografia goiana são 

portadores de um nexo próprio. Daí a necessidade de reconhecê-los, principalmente por 

                                                
30 A respeito destes temas, consultar Wehling & Wehling (1994), Machado (1985), Barbosa (1985) e Kunesof 
(1989). 
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apresentarem uma situação colonial diretamente ligada à compreensão do objeto que nos 

interessa – Vila Boa de Goiás, na transição do século dezoito para o dezenove.  

 

 Assim, alicerçados na sólida compreensão do significado da análise historiográfica 

para o nosso trabalho, é que nos propomos este desafio: o de compreender, na perspectiva de 

uma história de caráter local, a história realizada sobre a câmara municipal em Goiás, no 

período colonial. 

 Sem querer privar de valor histórico e documental trabalhos importantes31, 

poderíamos associar as iniciativas que emprestaram à pesquisa histórica em Goiás, uma 

análise mais crítica, um caráter científico e métodos específicos, com o momento da 

instalação do Mestrado em História nos anos 1970.   

  

 Abrindo as possibilidades para a realização de trabalhos com preocupações regionais, 

a primeira geração de historiadores32 concentrou seus esforços no desvendamento do Goiás 

Colonial (CHAUL, 2001, p. 11).  

 

 A arquitetura dessa historiografia já foi estudada por Freitas & Silva que, ensaiando 

uma periodização da produção intelectual realizada, propuseram sua delimitação em três 

momentos distintos (1989, p. 96-97). Em primeiro lugar, relacionaram os trabalhos 

realizados ainda no século XIX, ressaltando a preeminência de memórias, crônicas e relatos 

de viajantes e/ou autoridades que residiram ou prestaram serviços na Província de Goiás. 

                                                
31 A primeira tentativa de se escrever a história de Goiás foi realizada por Silva e Souza (1849). Na opinião de 
Palacin, seu trabalho realiza uma síntese harmoniosa, mas suas intenções não passam de um rápido olhar sobre 
a Capitania e um sumário cronológico de seu passado. Não apresenta problemas, não interpreta, não analisa, 
simplesmente narra (2001, p. 9). Logo após, Alencastre (1972) também se colocou a tarefa de escrever a 
história de Goiás. Pretendeu fazer uma história objetiva, mas que fosse ao mesmo tempo uma crítica severa à 
opressão, ao obscurantismo e ao clericalismo dos tempos coloniais. Sua obra, publicada em 1864, é rica em 
documentação e suas análises bem orientadas (PALACIN, 2001, p. 9). Os trabalhos produzidos por este dois 
autores constituem-se em textos referenciais para a história colonial em Goiás, utilizados e citados em parte 
considerável da produção historiográfica regional. De nossa parte, consideramos sua importância vital como 
referência para a história de Goiás em função de dois aspectos principais: quanto a Silva e Souza, foi 
expectador vivo e, muitas vezes, protagonista de acontecimentos importantes que tiveram lugar nas Minas e 
Capitania de Goiás, notadamente no final do século XVIII e início do XIX. Alencastre, por outro lado, 
dispunha, indubitavelmente, de informações privilegiadas e, principalmente, acesso à um corpus documental 
que hoje não está mais disponível, o que faz de seu trabalho fonte preciosa de informação sobre a história de 
Goiás Colonial. 
 
32 A relação completa da produção acadêmica realizada pela primeira geração de historiadores, ligados ao 
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás, encontra-se publicada na revista do IHGG. 
Sobre as fontes documentais para a história de Goiás (FREITAS & SILVA, 1989) considera, inclusive, a 
localização, em Goiás e em todo o Brasil, da documentação histórica primária manuscrita e impressa, bem 
como realiza comentários e apreciações relativas à condição dos arquivos e à situação e tratamento dispensado 
aos documentos existentes.  
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Num segundo momento, estariam as obras produzidas entre 1900 até 1960, cuja preocupação 

maior estaria centrada no registro de fatos, na transcrição de documentos, bem como nos 

estudos genealógicos, em voga no país durante a segunda e a terceira décadas do século 

passado. Finalmente, um terceiro momento estaria delimitado pela produção historiográfica 

realizada a partir da década de 1960, com a criação da Universidade Federal de Goiás. Suas 

palavras definem a historiografia do período: 

 
 O marco inaugural deste período é o livro de Luis Palacin, Goiás (1722-1822) – 

Estrutura e Conjuntura de uma Capitania de Minas, apresentada como tese de 
Livre-Docência e publicado em 1972. A produção historiográfica passa, então, a 
apresentar cunho predominantemente monográfico e a privilegiar temas relativos à 
História Econômica e à História Social, desenvolvido com rigor científico 
(FREITAS & SILVA, 1989, p. 97).   

 

 É certo que, como representante indiscutível de toda uma geração, Luiz Palacin, 

historiador espanhol radicado em Goiás,  encarna e ancora a visão de toda uma época.  

 

 Desta forma, considerando a densidade de sua produção sobre o tema e tendo em 

conta a inexistência de trabalhos que tomam as câmaras como objeto de pesquisa, partimos 

do princípio de que as diretrizes fundamentais da atual historiografia sobre as câmaras 

municipais produzida em Goiás, tiveram suas bases lançadas na obra de Luis Palacin 

(PALACIN, 1983; 2001).  

 

 Num de seus mais importantes trabalhos, apóia sua compreensão a respeito da 

organização da autoridade do Governo Geral, na colônia, em campos cujas atribuições se 

encontrariam mal delimitadas, dividindo-os essencialmente em dois níveis: superior e 

inferior (PALACIN, 2001, p. 102). Tal análise o aproxima bastante daquela, proposta pela 

historiografia clássica, que vê nas câmaras municipais as mais importantes instituições 

dentre os órgãos inferiores que compõem o sistema geral da administração colonial (PRADO 

JÚNIOR, 1996, p. 314).   

 

 Ao tecer algumas considerações a respeito da implantação inicial das estruturas 

administrativas na Capitania de Goiás, revela o que talvez tenha se constituído no espírito 

com o qual toda uma geração de historiadores tenha interpretado as câmaras municipais na 

história. Diz o seguinte: 
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Um passo importante para estabilização foi a instituição do primeiro município. 
Embora o regimento municipal tivesse perdido sua função política desde o 
renascimento, e com o desenvolvimento do centralismo administrativo no século 
XVIII perdesse seus últimos vestígios de independência, na consciência popular, 
especialmente na capitania de São Paulo, de tão rica história cameral, conservava a 
ilusão da autogestão. Significava, certamente, uma autonomia nos miúdos 
interesses locais, mas também, não se pode negar, era uma possibilidade sempre 
aberta de fazer chegar a voz do povo às autoridades próximas ou remotas 
(PALACIN, 2001, p.39). 

  

 Partindo de uma concepção formatada pela influência dos estudos municipalistas, que 

vê no instituto municipal importante mecanismo de estabilização da sociedade, associando-o 

ao estudo das câmaras municipais, afirma com todas as letras que, tendo o município sido 

anteriormente privado de suas funções políticas, o processo de centralização administrativa, 

característico do século XVIII, teria eclipsado, de uma vez por todas, os últimos raios de sua 

já cambaliante independência.  

 

 Após profetizar a insignificante expressão do poder político das instituições 

municipais, o autor parece redimensionar a sua análise, refazendo um novo desenho do 

poder municipal. Para ele, reservava-se ainda um significado de autonomia para o regimento 

municipal nos miúdos interesses locais. Nesta fronteira, as câmaras se constituiriam em 

canais de conexão e expressão, fazendo chegar a voz do povo até as autoridades.    

 

 Interessante observar que todo o livro está impregnado de citações que fazem 

referências às ações dos oficiais camarários, bem como a posições políticas, marcadas pela 

câmara municipal, como co-participante ativa na dinâmica dos poderes locais. Apesar de 

anotar uma série exaustiva de argumentos anticentralistas, seu raciocínio encontra-se 

completamente dominado pela visão absolutista e centralizadora da história luso-brasileira, 

produzindo um texto em que a base empírica apresentada parece contradizer a interpretação 

proposta sobre as câmaras municipais.  

 

 A ilusão de autogestão, anunciada pelo autor, parece ser amenizada ao longo do 

texto. Sob as cinzas que pairam na superfície visível daquela ilusão, poderíamos detectar as 

brasas das quais ainda emana intenso calor. Assim, o autor revela o poder da câmara 

municipal, quando relata a assinatura de importante contrato pela câmara, na ausência do 

governador (PALACIN, 2001, p. 14); quando Bartolomeu Bueno e outros dois paulistas 

solicitam ao soberano autorização para organizar uma bandeira (futura bandeira do 

Anhanguera) e, anexa ao pedido ao rei, uma carta da câmara apoiava sua petição (p.19); na 
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descrição da participação ativa das câmaras municipais nos episódios que marcaram a 

imposição da cobrança da capitação às Capitanias de Goiás e Minas Gerais (p. 52-55); 

quando, com a volta do quinto, o autor cita a ação e a presença da câmara municipal, por 

ocasião das decisões que envolviam a atribuição de uma cota fixa para o pagamento de 

impostos sobre o ouro produzido na Capitania (p. 66-67); quando demonstra o poder da 

câmara, através de sua competência exclusiva para  provisão de cargos nas casas de fundição 

(p. 70); ou, ainda, quando lembra que, quase no fim do século XVIII, a câmara de Vila Boa 

escrevia à rainha, pedindo que conservasse no cargo o então governador Tristão da Cunha 

Meneses, tendo sua solicitação sido acatada pelo governo imperial (p. 91); quando narra os 

acontecimentos que culminaram na ordem de prisão oferecida ao vigário Perestelo, pela 

câmara de Vila Boa, e o governador, ciente dos graves conflitos que envolviam autoridades 

locais, manteve-se à margem dos fatos (p. 103); na cobrança e administração de impostos 

municipais que era realizada pela câmara (p. 119); na análise que realiza quanto às reações 

dos homens da época à crise da economia mineira, informando a participação de diversas 

câmaras na tentativa de explicar suas causas e propor-lhes alternativas (p. 131). Poderíamos 

continuar elencando citações no texto que apontam para a participação efetiva da câmara 

municipal na vida cotidiana no mundo colonial: capítulo que trata da agricultura (p. 143), 

comércio (p. 145) e decadência (p. 149). De fato, se na superfície do texto que descreve os 

fenômenos detectados por Palacin (2003), foi possível identificar apenas uma ilusão de 

autogestão da câmara municipal como instituição de poder local, por outro lado, na dinâmica 

dos poderes coloniais, descritos nas linhas e entrelinhas que compõem seu raciocínio mais 

profundo, podemos perceber nas câmaras instituições capazes não apenas de participar ou 

discutir, mas de transformar as relações inerentes às redes de poder situadas no interior da 

sociedade colonial. 

 

 Em obra de grande interesse para o presente estudo, Palacin (1983) realizou uma 

análise absolutamente inovadora a respeito das câmaras municipais e das autonomias 

locais33. Despertando a atenção do leitor para a visão sobre o absolutismo monárquico, 

                                                
33 Noutro esforço considerável e de grande importância para a historiografia colonial, uma história documental 
de Goiás (PALACIN; GARCIA & AMADO, 2001) realizou um inventário das fontes históricas, precedidas de 
análises esclarecedoras, reunindo num único volume documentos agrupados em blocos temáticos, que se 
encontravam dispersos, alguns publicados em teses e livros, outros trazidos de arquivos distantes ou 
inacessíveis, facilitando em muito o acesso para os estudiosos do período. Entretanto, talvez por não estarem 
ainda disponíveis documentos hoje acessíveis, poucas são as referências às câmaras municipais da época 
colonial. Quando ocorrem, estão sempre mediadas por outros documentos. Digno de nota, é o caso, por 
exemplo, da Notícia geral da Capitania de Goiás (NOTÍCIA, 1783), a mais antiga descrição preservada sobre 
Goiás, escrita por ordem da Coroa portuguesa no último quartel do século dezoito. De acordo com os autores, 
este documento teria sido escrito por um conjunto de autoridades locais, entre eles vereadores das câmaras das 
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indica o deslocamento da percepção dos historiadores, e até mesmo dos homens da época, no 

sentido de denegar as mediações existentes nas instâncias do poder político, no interior da 

Capitania de Goiás. O prestígio indevido da palavra “absolutismo” teria impedido, muitas 

vezes, aos historiadores perceber as numerosas mediações do poder. O mesmo, em maior 

grau, aconteceu com os contemporâneos ofuscados com as aparências imediatas (PALACIN, 

1983, p. 45). 

 

 Desvelando mais diretamente as instâncias do poder político, o autor dedica uma 

pequena parte de seu trabalho à câmara municipal. Embora suas conclusões sejam sempre 

construídas a partir dos discursos de outros poderes – por exemplo do governador e capitão-

general da Capitania ou dos juízos lançados pelo desembargador Brandão (simples 

argumentos que integravam o dossiê de uma devassa que dirigia e arquitetava) – a estrutura 

que o autor estabelece para explicar a relação entre os poderes locais é reveladora 

(PALACIN, 1983). 

 

 Ao propor uma análise possível das instâncias políticas do Brasil Colonial, representa 

a dicotomia metrópole/colônia a partir da oposição câmara/governador. Dinâmica que, 

segundo ele, é uma constante em todo o período. Difícil não citá-lo textualmente: 

 
 O governador representava os interesses da metrópole; a câmara os interesses 

locais. O governador, a nobreza lusitana; a câmara a mestiça “nobreza da terra”. O 
governador – embora esta situação se apresentasse com freqüência invertida – o 
bem comum; a câmara, as conexões familiares e de compadrio (PALACIN, 1983, 
p. 55). 

 

 Posicionando o cargo de governador, identificado com o poder metropolitano, 

hierarquicamente acima dos poderes locais – representados pela câmara colonial – evoca em 

sua análise o fracionamento das forças políticas e a oposição de interesses como fatores 

determinantes para caracterizar as relações entre os poderes existentes na colônia.  

 

 Neste sentido, o distante poder da coroa, apesar da presença do governador e de 

outros funcionários de nomeação régia, teria sua eficácia comprometida no processo de 

centralização política. Assim, a existência de esferas autônomas de poder e a oposição de 

                                                                                                                                                 
vilas do reino, incluindo lideranças políticas e juízes (PALACIN; GARCIA & AMADO, 2001). Percebe-se, 
contudo, a ausência de documentos propriamente legados pelas câmaras coloniais. 
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interesses indicados pelo autor, permitiriam o surgimento de “[...] espaços livres para 

enfrentamento aberto, mas também para a negociação e a intriga” (PALACIN, 1983, p. 58). 

 

 Abre-se, então, com a obra de Luis Palacin, novas possibilidades para a análise das 

relações de poder na colônia, lançadas principalmente a partir das idéias que dão vida 

própria aos atores políticos coloniais que encenariam, nestes espaços livres e abertos de 

enfrentamento, seus poderes, suas capacidades e suas necessidades de negociação.  

 

 Retomando Russel-Wood (2001, p. 13), este tipo de análise pode conduzir a uma 

reavaliação dos mecanismos de representação local, notadamente das câmaras municipais, 

bem como das formas pelas quais os colonos negociavam as políticas e práticas da coroa, 

adaptando-as às necessidades e às prioridades da sociedade colonial. 

 

 Se, em Goiás, as diretrizes fundamentais desta historiografia estão de antemão 

definidas, as concepções que ainda norteiam a visão sobre as câmaras municipais parecem, a 

nosso ver, não se terem descolado de certas imagens produzidas no passado: apego a uma 

imagem da câmara ainda excessivamente conectada àquela produzida pela historiografia 

clássica, mantendo uma visão presa a uma análise do período colonial que privilegia a forte 

dualidade entre metrópole e colônia (desprezando a compreensão mais detida dos 

mecanismos e da dinâmica do poderes locais) e expectativa quanto à existência de um poder 

altamente centralizado, incompatível, como vimos, com a co-existência de múltiplos núcleos 

de poderes que disputavam a preeminência no âmbito de uma sociedade corporativa.  

 

 Seja como for, parece-nos difícil sustentar esta imagem clássica, baseada em noções 

dualistas e centralizadoras, para a análise da história política colonial de Goiás. Já é hora de 

recolocar, a partir de uma perspectiva mais aberta, a permeabilidade e transparência da 

dinâmica dos poderes e das redes de poder situadas no interior da sociedade e da Capitania 

de Goiás.  

 

 Com a publicação de novos documentos manuscritos avulsos sobre Goiás Colonial 

pelo IPEH-BC (TELES, PINHEIRO & APOLINÁRIO, 2001) e a descoberta de fragmentos 

do Livro de Registro da câmara municipal de Vila Boa de Goiás, utilizados por nós neste 

trabalho, o repertório das fontes históricas disponíveis para o período foi fartamente 

ampliado, permitindo novas leituras e releituras que tenham como ponto de partida as 
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diretrizes fundamentais presentes na atual historiografia, iluminando com maior propriedade 

a compreensão mais ampla das relações de poder existentes na sociedade goiana do século 

XVIII.   

 

  Carente de um processo de rediscussão, revisitar essa história em seus marcos 

básicos seria a responsabilidade colocada aos historiadores no século XXI. A rica produção 

historiográfica que tem desvendado a história de Goiás e a possibilidade de abertura para 

novas concepções, representariam então um trampolim para um salto para fora dos limites 

colocados por uma leitura influenciada pelas reflexões produzidas durante os anos de 1970 

(CHAUL, 2001, p.7). 

 

 Rever o final do século XVIII em Goiás – período que se convencionou denominar 

de crise do ouro – estudando o papel da câmara municipal como espaço de atuação das elites 

locais, pode ser uma nota importante no conjunto maior da orquestra de toda a historiografia 

goiana. Na verdade, o próprio século XIX tem sido marcado e dominado pelo discurso da 

crise proveniente do XVIII, que, nas palavras de Sandes, encobre todo o campo de 

experiência. O desafio, então, está posto: “encontrar outro fio, narrativas, problemas e tecer 

[...]”, a partir dos fundamentos presentes na historiografia goiana, “uma outra trama” 

(SANDES, 2001, p. 23).  
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3 NEGOCIAÇÃO E CONFLITO NA ÚLTIMA  

PERIFERIA COLONIAL: O PODER POSSÍVEL 

 

 Parte integrante do império oceânico português, a existência das Minas e Capitania 

de Goiás não pode ser analisada ou compreendida sem que se considere sua relação histórica 

e orgânica com o mundo luso-brasileiro, o que lhe confere influências e ligações com um 

universo social, cultural, político e econômico que lhe é externo, mas, todavia, lhe dá a 

garantia da sobrevivência de elementos locais que assumem formas e contornos bastante 

peculiares. 

 

 Alicerçados na sólida e duradoura tradição do reino português, orquestrada 

paulatinamente nos espaços conquistados da América, e organizados  a partir dos postulados 

típicos das sociedades de Antigo Regime, os protagonistas e atores políticos que viviam e 

atuavam nas Minas e Capitania de Goiás, partilhavam, como nos demais espaços 

organizados da América portuguesa, um modelo de relações marcado pelo caráter 

pluralístico da sociedade e de sua organização política, assentada, por sua vez, no paradigma 

corporativo e dotada, portanto, de uma multiplicidade de núcleos e pólos de poder. 

 

 É o que veremos neste capítulo, ao contemplar alguns casos específicos no espaço de 

alteridades que constituía a sociedade das Minas de Goiás, na segunda metade do século 

XVIII. Abandonando uma certa leitura centrada nos pressupostos da análise clássica sobre as 

câmaras municipais, buscamos implementar uma visão da história política de Goiás Colonial 

que trata de conciliar o fracionamento das forças políticas, evidenciadas pelas fontes e 

documentos analisados, como fator determinante para a manutenção do equilíbrio nas 

relações entre os poderes existentes em Vila Boa de Goiás. 

 

 Assim – a partir de uma linha de raciocínio que concede vida própria aos atores 

políticos coloniais – a existência de esferas autônomas de poder e a oposição de interesses 

que incessantemente alimentavam disputas e conflitos permanentes, permitiriam, lembrando 

Palacin (1983), o surgimento de espaços de enfrentamento, marcados por possibilidades de 

negociação e, sobretudo, matizado por uma liturgia quase cotidiana da intriga. 

 

 Seja como for, deixando de lado aquela imagem sobre as câmaras municipais 

produzida pela historiografia clássica – analisada no capítulo anterior – norteada, 
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basicamente, por noções dualistas e centralizadoras, tentamos recolocar, a partir de uma 

perspectiva mais aberta, a permeabilidade da dinâmica dos poderes e das redes de poder 

situadas no interior da sociedade das Minas e Capitania de Goiás. 

 

3.1 ARQUITETURA DAS MINAS E CAPITANIA DE GOIÁS: 

PODER LOCAL E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

 

 A presença institucional da câmara municipal no núcleo urbano de Vila Boa, 

produziu contornos específicos em toda a história política do período colonial em Goiás, 

definindo peculiaridades e influenciando continuamente as relações de poder locais até o 

primeiro quartel do século XIX, durante, inclusive, o processo de constituição do Império34.  

 

 Desde Boxer (1981), que estudou largamente a história do império português, as 

câmaras municipais ultramarinas têm sido estudadas como “Elementos de unidade e 

continuidade entre o reino e seus domínios de além mar, pilares da sociedade colonial 

portuguesa nos quatro cantos do mundo, [...] órgãos fundamentais de representação dos 

interesses e das demandas dos colonos” (BICALHO,1998, p. 2). 

 

 Segundo ele, confirmando a importância das câmaras municipais na organização 

política e administrativa do império português,  

 
 “Entre as instituições que foram características do império marítimo português e 

que ajudaram a manter unidas as suas diferentes colônias contavam-se o Senado da 
Câmara e as irmandades de caridade e confrarias laicas. A Câmara e a Misericórdia 
podem ser descritas, apenas com um ligeiro exagero, como os pilares gêmeos da 
sociedade colonial portuguesa desde o Maranhão até Macau (BOXER, 1981, p. 
252).  

 
                                                
34 Estudos pontuais reveladores da participação da câmara municipal de Vila Boa nos acontecimentos que 
tiveram lugar na Capitania de Goiás, por ocasião do movimento de Independência, ainda estão por ser 
realizados. Contudo, em estudo que trata do assunto, Souza aborda a maneira pela qual as câmaras de todo o 
país aderiram à figura de D. Pedro I no início da década de 1820, celebrando um novo contrato social que 
fundava o Brasil como um corpo político autônomo. De acordo com a autora, a vantagem de recorrer às 
câmaras no processo de instauração de sua soberania, garantindo a D. Pedro I a legitimidade necessária, 
provinha de sua antiguidade nas vilas desde o período colonial, pois se constituíam em órgãos que debatiam e 
arbitravam, a nível local, o poder político, respondendo pela justiça, fazenda e milícia frente ao poder régio 
(1998, p. 369). Em Goiás, sabemos da  participação de importantes membros da elite local na Junta 
Administrativa interina, de 1822, e no governo provisório de 1822 a 1824. Dentre eles, notadamente, Álvaro 
José Xavier que, tendo participado da Junta Administrativa e do governo provisório, cumpriu mandato de 
vereador durante a década de 1790, o que aponta para a relevância da câmara municipal no processo de 
constituição das elites locais e sua participação nos acontecimentos da Independência. Maiores esclarecimentos 
sobre este assunto, ante as atuais circunstâncias da historiografia sobre Goiás Colonial, dependerão da 
realização de pesquisas mais específicas, baseadas em fontes e documentos já disponíveis, mas ainda pouco 
explorados. 
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 Esta característica de continuidade, de permanência secular, peculiar às câmaras 

municipais, foi amplamente utilizada para o controle político-administrativo dos domínios 

ultramarinos portugueses. Responsáveis pela representação e administração da justiça e das 

rendas dos municípios, seus vereadores também estavam revestidos do poder e da 

responsabilidade de “[...] vigiar sobre a boa polícia da terra, reger e cuidar do bem público” 

(ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVI), ou seja, atuar sobre as questões 

ligadas aos problemas do núcleo urbano e representar politicamente a localidade como 

agência de poder local.  

 

 Alicerçados nesta garantia de continuidade e permanência e no poder confinado aos 

limites das localidades – mas amplamente legitimado e aceito pelas elites e populações 

locais –, atuavam como contraponto à autoridade de governadores e ministros de nomeação 

régia, cuja curta permanência nas Capitanias – em seus mandatos passageiros – não 

produziam a unidade, a força e a coerência política e administrativa desejada pela coroa. 

     

 Para Russel-Wood, se a estrutura de governo no império português estava 

centralizada na metrópole, equiparava-se, na colônia, a um contexto descentralizado, onde  

 
 Áreas de jurisdições não enunciadas, pobremente definidas ou obscuras, resultavam 

em uma difusão da autoridade em rivalidades e tensões entre indivíduos e entre 
agências de governo. Forças centrífugas ligadas a múltiplos pontos de tomada de 
decisão e a falta de coordenação entre administradores individuais e entre as 
agências administrativas enfraqueciam a efetividade da ação do governo (1988, p. 
12).  

 

 Esta confusão nas atribuições, provocando flexibilidade mas, ao mesmo tempo, 

indefinição nos limites da atuação de cada autoridade ou órgão governamental,  parece ter 

promovido a constituição de laços de dependências recíprocas como parte da estratégia de 

controle metropolitana.  Na verdade, a política de Lisboa visava “Manter seus agentes na 

colônia em estado permanente de insegurança quanto a seus poderes e atribuições, [...] 

hesitantes diante de situações imprevistas [...] o que teria, por meio de um ‘equilíbrio do 

desassossego’, assegurado ao rei, em última instância, a posição de mediador supremo” 

(FALCON, 2000, p. 159). 
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Estrutura da administração colonial (XVII-XVIII) 

Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Cecab, 2001.  
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 Entretanto, se na aparência a estrutura administrativa colonial deixava entrever uma 

profunda confusão acerca das diferentes atribuições e competências entre os agentes da 

coroa, a composição e ordenamento dos governos coloniais permitem perceber um certo 

princípio orientador: a manutenção da divisão como mecanismo para garantir a dependência. 

Esta confusão produzia conflitos e rivalidades que, segundo Elias (2001, p. 18), era 

perpetuada pelo soberano jogando, permanentemente, um grupo contra o outro, 

reproduzindo “[...] o ‘equilíbrio das tensões’ necessário à forma pessoal do monopólio de 

dominação”.  Em função desta situação administrativa e do tratamento dispensado pela 

maioria dos representantes da coroa às elites locais, que, segundo Palacin, era marcado por 

um profundo desprezo, as relações da câmara municipal com os governadores da capitania 

de Goiás foram muito pouco cordiais (1983, p. 49).  

 

 A coexistência, desde a chegada do primeiro governador da Capitania e durante toda 

a segunda metade do século XVIII, entre juízes e oficiais, articulados através da câmara 

municipal, e as autoridades de nomeação régia, que  atuavam a partir de um modelo 

administrativo35 concebido em três instâncias – a administrativo-militar, a justiça e a fazenda 

–, produziu conflitos intermináveis, elevando a temperatura das já bastante quentes ruas e 

becos de Vila Boa de Goiás36.  

 

 Nas Minas e Capitania de Goiás, província de conquista e última periferia colonial37, 

as relações de poder parecem ter se constituído enquanto redes de dependência recíproca, 

                                                
35 Desde o primeiro governador, Marcos de Noronha, as instruções que traçaram as diretrizes para os governos 
da Capitania de Goiás estavam baseadas no Regimento do Governadores do Estado do Brasil de 23 de janeiro 
de 1677, dado a Roque Barreto ao tomar posse do governo da Bahia. De acordo com Palacin, o Regimento é 
uma atualização para o século XVII daquele dado ao primeiro governador, Tomé de Souza, para a instalação do 
Governo Geral, de 1549, que, apesar do tempo, conservou em suas linhas as características iniciais do texto. O 
Regimento dos Governadores, vigorou até a Independência, embora algumas disposições tenham sido 
modificadas no final do século XVIII e durante o XIX. O Regimento de Roque Barreto está publicado na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, volume 5 e as modificações foram publicadas por 
Manuel Alves de Souza, em Documentos Históricos, número 6 e 7 (2001, p. 100-123). 
 
36 Somando-se às instituições administrativas mais diretamente ligadas à coroa, representados pelo governador 
e capitão-general, ouvidor-corregedor geral e provedor da fazenda real, as elites locais, integradas na malha 
institucional de Vila Boa de Goiás, atuavam, além da câmara municipal, a partir de outros núcleos autônomos 
de poder: as ordenanças, responsáveis por promover um amplo controle político e administrativo da população, 
nas estratégias de arregimentação de homens como força militar e de seu peso na hierarquização social em 
função da concessão de títulos militares (GOUVÊA, 1998, p. 298); as ordens religiosas, confrarias e 
irmandades, fundamentais na estruturação das elites locais; e o padroado, cujas prerrogativas investiam 
indivíduos de grande influência no jogo de poder político local. 
 
37 Termo utilizado por nós no presente trabalho, introduzido por Palacin (1983, p. 92), que faz referência às 
Minas e Capitania de Goiás. 
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onde os núcleos de poder, enquanto múltiplos círculos autônomos, coexistiam mantendo 

uma espécie de equilíbrio das tensões, num espaço onde cada qual testava, como num jogo, 

os limites e a força do oponente, ante a impossibilidade efetiva e prática de ação direta por 

parte do monarca. 

  

 Neste contexto, identificamos, basicamente, três níveis de relações que, se em 

determinados momentos garantiam a manutenção estável de uma ordem política e 

administrativa, noutros funcionavam como elementos desestabilizadores de um certo 

equilíbrio existente entre os poderes articulados em Vila Boa de Goiás. Em primeiro lugar, 

parece claro a autonomia de cada núcleo de poder em relação aos demais. Em segundo lugar, 

a partir dos pressupostos que lhe garantiam esta autonomia legítima e reconhecida, no espaço 

de intercessão entre os poderes constituídos, cada núcleo de poder disputava com os demais 

a primazia das decisões que envolviam seus interesses específicos. Em terceiro lugar, cada 

poder deixava entrever, na fragmentação interna de suas composições, nem sempre 

uniformes, as fraquezas que lhe eram peculiares.  

 

 É o que veremos através da análise de alguns acontecimentos políticos que tiveram 

lugar em Vila Boa de Goiás, na segunda metade do século XVIII. As fontes e documentos 

utilizados nesta parte do trabalho, constituem-se, principalmente, de cartas, ofícios, 

requerimentos e consultas que transitaram entre Vila Boa e Lisboa, com as datas 

devidamente indicadas, associados e organizados por nós, numa ordem cronológica que 

delimita o recorte temporal (1770 a 1804) adotado no presente trabalho. O trânsito intenso 

destes documentos entre as Minas e Capitania de Goiás e Lisboa, revelam uma característica 

destes contatos estabelecidos de forma permanente: para além de instrumentos de 

comunicação, descortinam-se como estratégias políticas de influência e poder, construídas a 

partir dos interesses e das disputas entre os grupos e as instituições locais.  

 

3.2 JUNTA PROVISÓRIA DE GOVERNO: A CÂMARA MUNICIPAL  

COMO CONTRAPONTO LOCAL À AUTORIDADE DO MONARCA 

 

 Reveladores, neste sentido, foram os acontecimentos que envolveram a morte de João 

Manoel de Melo38, terceiro governador e capitão-general das Minas e Capitania de Goiás 

                                                
38 Tendo iniciado seu governo, sob os auspícios do reinado ilustrado de D. José I, regido pelas ações 
reformadoras do Marquês de Pombal, recebeu ordens secretas para proceder a uma devassa contra seu 
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(1759-1770). Acometido de uma apoplexia39, teria deixado, segundo Alencastre (1979, p. 

170), a administração em acelafia. No dia seguinte às exéquias do governador, foram 

convocados à câmara municipal “[...] todos os homens bons da governança, oficiais militares 

pagos, auxiliares, e da ordenança para se assentar no modo e meyo como se havia de evitar 

algum tumulto e dezordem [...]”, enquanto o rei tomava as providências necessárias 

(DOCUMENTOS AVULSOS DA CAPITANIA DE GOIÁS, doravante D.A.C.G., Cx. 25, 

D. 1587, 3 CD-ROM).  

 

 Sem perda de tempo, na sede da câmara, reunidos o ouvidor da Capitania, dois juizes 

ordinários, quatro vereadores, o procurador da câmara e outras autoridades constituídas em 

Vila Boa de Goiás, num total de 46 pessoas, elegeram uma Junta de Governo provisório, 

onde foram, de acordo com a ata do Auto de Posse (D.A.C.G., Cx. 25, D. 1585, 3 CD-

ROM), aclamados novos governadores o ouvidor-geral e corregedor da comarca, Antônio 

José Cabral de Almeida, o sargento-mor da Cavalaria Auxiliar paga, Antônio Thomas da 

Costa e o capitão da Companhia de Dragões, Damião José de Sá Pereira. 

 

 Empossado o novo governo, ainda no mesmo dia 15 de março, os oficiais da câmara 

escreviam a D. José I informando-lhe sobre o falecimento do governador e das medidas 

adotadas na eleição da junta governativa da Capitania. Reconhecendo o papel do ex-

governador e seu cargo como “lugar-tenente de Vossa Magestade neste país” (D.A.C.G., Cx. 

25, D. 1585, 3 CD-ROM), e justificando a urgência havida na eleição interina dos 

governadores, finalizaram a carta desejando que a iniciativa da câmara de Vila Boa fosse do 

agrado pessoal do rei, esperando dele as providências que achasse conveniente. Junto à carta, 

foi anexada cópia da ata da eleição da Junta Provisória e do Auto de Posse dos eleitos, 

registrados no Livro das Vereanças da câmara municipal (D.A.C.G., Cx. 25, D. 1585, 3 CD-

ROM). 

 

                                                                                                                                                 
antecessor, Álvaro Xavier Botelho de Távora, o Conde de São Miguel. Documentado através dos Autos 
produzidos pelo desembargador encarregado da devassa, este episódio mereceu especial atenção e foi estudado 
por Palacin, que analisou as ações por parte do ministro de D. José I como propaganda ideológica de governo 
(1983). 
 
39 Afecção cerebral que se manifesta imprevistamente, acompanhada de privação dos sentidos e dos 
movimentos ou, mais simplesmente, qualquer das afecções resultantes da formação rápida de um derrame 
sanguíneo ou seroso no interior de um órgão. No caso de João Manoel de Melo, o ataque que o acometeu foi 
fulminante. Tendo sentido os primeiros sintomas por volta das oito horas e trinta minutos da manhã, não foi 
privado da fala e dos sentidos nas duas horas que se seguiram (D.A.C.G., Cx. 25, D. 1587, 3 CD-ROM), 
falecendo às três horas e meia da tarde, do dia 13 de março de 1770 (D.A.C.G., Cx. 25, D. 1586, 3 CD-ROM). 
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 Empossados os integrantes do governo provisório, já no dia 16 de março, 

comunicaram ao rei sobre sua eleição e solicitaram, por sua vez, medidas para o provimento 

do cargo de governador. Confirmaram terem assumido o governo “[...] em nome de Vossa 

Magestade [...]”, com a intenção de preservar “[...] o sucego dos povos e tudo o mais que 

conduzisse para a felicidade delles [...]”, reafirmando que a finalidade e objeto das 

providências adotadas seria servir ao rei de forma a impedir qualquer alteração na Capitania, 

e fazer com que seus moradores continuassem a dispensar a tão necessária obediência à 

coroa (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1587, 3 CD-ROM).  

 

 Através de ofícios, a mesma Junta Provisória, relatou sobre a morte do governador, a 

eleição de seus pares e solicitou providências quanto aos acontecimentos que tiveram lugar 

em Vila Boa de Goiás, ao secretário de estado dos Negócios Estrangeiros (D.A.C.G, Cx. 25, 

D. 1588, 3 CD-ROM) e ao secretário de estado da Marinha e Ultramar (D.A.C.G, Cx. 25, D. 

1589, 3 CD-ROM). Entre os dias 16 e 23 de março, várias correspondências foram remetidas 

de Vila Boa para Lisboa, dando conta dos mesmos incidentes: do ouvidor-geral ao secretário 

de estado dos Negócios Estrangeiros (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1590, 3 CD-ROM); do mesmo 

ouvidor-geral para o secretário de estado da Marinha e Ultramar (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1591, 

3 CD-ROM); do secretário do governo da Capitania de Goiás ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1592, 3 CD-ROM); do sargento-mor pago do 

Regimento da Cavalaria Auxiliar da Guarnição de Goiás ao secretário de estado de Negócios 

Estrangeiros (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1593, 3 CD-ROM) e ao secretário de estado da Marinha e 

Ultramar (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1594, 3 CD-ROM); do escrivão da Intendência e Casa de 

Fundição de Vila Boa ao secretário de estado da Marinha e Ultramar (D.A.C.G, Cx. 25, D. 

1596, 3 CD-ROM); do administrador da casa do governo da Capitania de Goiás ao secretário 

de estado da Marinha e Ultramar  (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1597, 3 CD-ROM).  

 

 Embora não tenha sido possível identificar as respostas emitidas por Lisboa, 

correspondentes a cada documento enviado de Vila Boa de Goiás, um ofício da Junta 

Provisória que, no entanto, não conseguimos localizar, dirigido ao Vice-Rei do Estado do 

Brasil, comunicando o fato de sua eleição, foi o que resultou de resposta mais contundente.  

 

 Acusando o recebimento da carta dos governadores interinos, o então vice-rei do 

Brasil, D. Luiz de Almeida (1769-1778), Marquês de Lavradio, acusava-os, em carta-

resposta datada de maio de 1770 – publicada na íntegra por Alencastre (1979, p. 171) –, de 
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não se terem lembrado de pedir sua aprovação na condição de vice-rei, qualificando de 

arbitrárias e intempestivas as ações que conduziram à eleição da Junta Provisória, afirmando 

que, para fazê-lo, seriam necessárias ordens diretas do próprio rei e que todas as resoluções 

contrárias a este caminho deveriam ser objeto de severa repreensão, de nenhum efeito e 

validade. Ainda de acordo com o vice-rei, deveriam ter esperado por resolução real e 

permanecido nos limites de suas jurisdições na conformidade que os regimentos lhes 

permitiam e determinavam. Em função de uma ordem régia, teria o vice-rei nomeado um 

governador que assumiria interinamente a Capitania de Goiás, determinando que a mesma 

ficasse sem governo até sua chegada e que os integrantes da Junta Provisória, eleitos 

indevidamente, se abstivessem das funções do governo tão logo recebessem suas instruções. 

 

  Diante do fato inusitado do desaparecimento do governador e da inexistência de uma 

legislação que apontasse uma saída legal para o caso, a negociação política que então se 

estabeleceu, envolvendo grupos de poder locais, nos deixa entrever peculiaridades e 

características próprias das sociedades corporativas de Antigo Regime e, ao mesmo tempo, 

de algumas especificidades das Minas e Capitania de Goiás. 

 

  Por exemplo, a centralidade do papel da câmara municipal no processo de nomeação 

dos governadores provisórios é inquestionável. Em primeiro lugar, indica sua preeminência 

enquanto agência negociadora que, neste caso específico em Vila Boa, articulou e protegeu 

os interesses das elites locais. Em meio aos mecanismos de mediação que a coroa mantinha 

com os grupos de poder localizados em Vila Boa de Goiás – visíveis na estrutura 

administrativa da Capitania e no conjunto de funcionários régios, responsáveis pelas 

jurisdições que distinguiam a figura e o poder do monarca (BICALHO, 2003, p. 34) –, a 

câmara impôs e fez valer seus interesses, promovendo uma inesperada interferência numa 

instância restrita, exclusivamente, ao controle do rei (o cargo de governador), aproveitando-

se, sobretudo, de um momento de instabilidade na conjuntura política da Capitania. 

 

 Se outras situações, como veremos, podem revelar fragmentação no tecido político, 

este não foi o caso dos acontecimentos que envolveram a morte do governador João Manoel 

de Melo. Pelo contrário, naquela ocasião, prevaleceu a unidade de ação e interesses dos 

poderes autônomos no espaço político da Capitania.  
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 Nexo essencial para a consecução do poder régio nas Minas e Capitania de Goiás, a 

participação do ouvidor-geral no episódio (indício de unidade e composição de forças) 

parece destoar da lógica administrativa que o submetia ao controle da coroa. Contudo, 

devemos distinguir, como o faz Mello, em sua análise sobre a Capitania de Pernambuco, 

entre os interesses dos letrados e burocratas de nomeação régia, e aqueles do monarca e da 

monarquia. Além de não serem idênticos, podiam, às vezes, se contrapor. Na verdade, 

alianças eventuais entre funcionários régios e outros segmentos específicos, entre poder local 

e poder real, pode ser entendido como fenômeno estrutural tanto no reino, como no ultramar 

(1997, p. 186). Aquela apenas parente contradição, desvela a existência de um equilíbrio 

entre os poderes presentes em Vila Boa de Goiás. Equilíbrio cujo vértice repousava no papel 

que representava a câmara municipal, equilíbrio que a política da coroa parecia tender 

sempre a manter e jamais a romper. 

 

  Em segundo lugar, a importância central da câmara municipal na eleição da Junta 

Provisória de governo, parece confirmá-la como principal contraponto à autoridade da coroa 

a uma escala local (MONTEIRO, 1983, p. 310). Capaz de legitimar e garantir as decisões em 

curso, juízes e oficiais dispunham de um poder que nenhuma outra instituição podia dispor. 

Por outro lado, devido às inúmeras atribuições e responsabilidades da câmara na esfera local 

– executava a justiça, manipulava impostos e taxas, controlavam o abastecimento alimentar, 

fiscalizava o mercado, fixava salários dos ofícios, dominava o comércio por meio de 

autorizações e licenças, conservava os bens e serviços públicos como saúde e higiene pública 

– não há dúvidas de ser ela, pela proximidade inquestionável, muito mais sentida pelos 

habitantes de Vila Boa do que o longínquo e distante monarca (CRUZ COELHO & 

MAGALHÃES, 1986, p. 32). 

 

 Neste sentido, a distância de Vila Boa do centro de decisões e poder do império, 

aparece como elemento muito específico, que tinge de forma peculiar o quadro político das 

Minas e Capitania de Goiás. Embora frenético e marcado por contínuas alterações, 

peculiares a uma sociedade de minas, o tempo político-administrativo em Vila Boa de Goiás, 

dependia do ritmo das providências provenientes ora de Lisboa, ora do Rio de Janeiro. 

Somado a uma rede burocrática de funcionamento lento e confuso, estimulava o improviso e 

as decisões marcadas por interesses imediatamente locais. Desta forma, conscientes das 

condições que as cercavam, as elites de Vila Boa, conhecendo seus próprios limites e o 

alcance de suas atribuições, ainda que restritas, arriscaram-se no jogo entre os poderes, 
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tomando o “lugar-tenente” do rei, como que o provocando até os últimos limites e 

aguardando sua manifestação. A cada passo,  contudo, uma preocupação estava colada nas 

ações em andamento: que se comunicasse incontinente e informasse, da forma mais clara 

possível, a “Sua Majestade Fidelíssima” (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1585, 3 CD-ROM). 

 

 Não importava, na verdade, se o oponente principal era o rei, pois se sabia dos limites 

efetivos de seu poder, muito embora o reconhecimento de que ele o detinha em última 

instância, fosse fato generalizadamente aceito e acatado (CRUZ COELHO & 

MAGALHÃES, 1986, p. 32). Neste caso, ante uma certa impotência dos mecanismos 

administrativos da coroa, a emergência, no plano simbólico, da imagem do rei, funcionou 

como elemento que reforçou continuamente seu poder e impôs uma representação eminente 

da realeza (HESPANHA, 1993, p. 13), o que a fez presente em todo o universo e imediações 

das decisões dos grupos e dos poderes locais, enquanto definiam, a seu próprio modo, o 

futuro da Capitania de Goiás.  

  

 As determinações do vice-rei – título conferido ao Governador-General do Mar e 

Terra do Estado do Brasil, a partir de 1763 – que em tese seria a autoridade suprema na 

colônia, embora acatadas posteriormente40, aponta, na prática, para o exercício de uma 

supremacia limitada: ele não foi consultado antecipadamente, mas avisado depois. Aliás, 

como todas as autoridades do império (inclusive o rei), o que aponta para uma estratégia 

adotada pelos grupos locais: protelar a comunicação das decisões – aceita e entendida como 

necessária e indispensável – e dar conhecimento (divulgar) apenas depois de consumados os 

fatos. O que implicou em assumir as responsabilidades de suas ações na disputa pela 

preeminência de seus interesses, para que fosse possível governar a Capitania pelo menos 

enquanto “[...] Sua Majestade Fidelíssima der outra providência [...]” (D.A.C.G, Cx. 25, D. 

1585, 3 CD-ROM). 

  

                                                
40 Evidentemente, as ordens emanadas na carta do vice-rei foram objeto de grande desconforto. De acordo com 
Alencastre, “A íntegra desta carta produziu em Vila Boa sério descontentamento; não se podia compreender a 
possibilidade de ficar sem governo uma capitania tão remota; não causou menos desagradável impressão ser o 
triunvirato tão severamente repreendido, quando o fato que sucedia em Goiás não era novo no Estado do Brasil; 
já se tinha dado em Pernambuco e Bahia”. Neste clima de insatisfação, o capitão da Companhia dos Dragões, 
Damião José de Sá Pereira, membro eleito e integrante da Junta Provisória de governo, “[...] homem de 
têmpera forte, não só ridicularizou a ordem do vice-rei, como tentou resistir, conservando-se no governo por 
alguns dias” (1979, p. 172). Com a chegada do governador interino, Antônio Carlos Furtado de Mendonça, em 
17 de agosto de 1770, a Junta Provisória foi dissolvida e preso o capitão da Companhia dos Dragões. 



 

77 

 

 Na verdade, o vice-rei tinha seu poder tolhido tanto por determinações da metrópole, 

quanto pelas demais autoridades coloniais. De acordo com Falcon, Lisboa o instruía e 

orientava no sentido de agir com cuidados especiais diante dos poderes regionais e em face 

aos interesses locais sempre presentes (2000, p. 158), o que evidencia a preocupação, por 

parte do rei, com a conjugação dos equilíbrios de forças característicos da sociedade 

corporativa de Antigo Regime, já que “[...] não havia quem fosse suficientemente poderoso 

para romper em benefício próprio o tecido social” (CRUZ COELHO & MAGALHÃES, 

1986, p. 35). 

 

 Contudo, as reclamações e ordens provenientes do Rio de Janeiro, encontraram os 

mais expressivos argumentos contrários, em ofício que o ouvidor-geral da comarca de Goiás 

e membro eleito para o Governo Provisório, encaminhou ao secretário de estado da Marinha 

e Ultramar, informando os motivos pelos quais foi obrigado a convir e a participar na 

composição da “[...] Junta a que procedeo a câmara com a assitencia de todo o povo [...]” 

(D.A.C.G, Cx. 25, D. 1605, 3 CD-ROM) , tão veementemente repreendida e estranhada pelo 

vice-rei do Estado do Brasil. 

 

 A posição explícita do ouvidor-geral de Vila Boa de Goiás, parece confirmar a 

afirmação de Russel-Wood, quanto ao “[...] papel excepcionalmente importante exercido 

pela magistratura no império português ultramarino” (1998, p. 241). De acordo com este 

autor, havia, realmente, um relacionamento simbiótico entre a coroa e a magistratura, cujos 

membros (desembargadores e ouvidores) deviam suas nomeações e autoridade ao rei. 

Contudo, se os desembargadores da Relação (a casa de apelação mais alta na colônia) 

poderiam constituir-se em ameaça à autoridade do vice-rei (1998, p. 241), nas Minas e 

Capitania de Goiás, em grau inferior, o ouvidor-geral foi quem se posicionou pessoalmente – 

amparado, mesmo à distância e tacitamente, pelos desembargadores da Relação – contra as 

posições do vice-rei que o colocava em situação difícil, repreendendo-o veementemente ante 

sua participação no Governo Provisório. 

 

 Alegou o ouvidor-geral que a ausência do governador poderia provocar uma 

paralisação administrativa, já que muitas de suas responsabilidades cotidianas, próprias e 

privativas do governo, seriam retardadas, prejudicando os interesses reais na Capitania, 

relacionando, de forma bastante lógica e racional, uma série de razões que, devido sua 

implicância direta com as condições emergenciais dos interesses régios, serviria, ao menos 
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aparentemente, como discurso atenuante com relação a qualquer medida punitiva por parte 

da coroa contra as iniciativas da câmara municipal.  

  

 Primeiramente, dizia o ouvidor que a inspeção da Real Fazenda e das Casas das 

Intendências recaia sobre os atos do governador e que sem as portarias do governo ninguém 

mais poderia inspecioná-las, o que poderia trazer grande prejuízo ao erário régio. Em função 

da falta das mesmas portarias, o funcionamento dos Registros estaria comprometido, 

paralisando as transações comerciais na Capitania, e a remessa do quinto, que apenas ocorria 

anualmente, ficaria retardada para o próximo ano – por não poder transitar em segurança 

após o mês de junho, em função do início da estação chuvosa. Cada uma das Casas de 

Fundição da Capitania possuía quatro fiscais, eleitos pela câmara municipal e aprovados pelo 

ouvidor-geral, mas providos de três em três meses nos seus cargos pelo governador – sem 

provimento adequado não seriam recebidos nas respectivas Casas, nem poderiam continuar 

os antigos, que tinham seu tempo de serviço limitado de acordo com o respectivo 

Regimento.  

 

 Argumentou ainda o ouvidor-geral que, exatamente no dia da eleição da Junta de 

Governo, chegavam os quintos da Real Casa de Fundição de São Felix, bem como remessa 

de relação de mapas que, somados aos de Vila Boa, não haveria quem os conferisse, nem 

tampouco se poderia remetê-los ao Rio de Janeiro, sem a anuência do governador. É justo 

lembrar que, realmente, o ouro e os mapas relativos ao ano de 1769, enviados pela Junta de 

Governo Provisório, chegaram a Lisboa. Despacho do Conselho Ultramarino, inclusive, não 

demonstrava, ao menos nas linhas do texto, ausência de legitimidade nos atos encabeçados 

pela câmara. Confirmando os cargos dos remetentes, diz o documento: “Carta que 

escreverão a Sua Majestade os governadores interinos da Capitania de Goyaz com data de 28 

de junho de 1770 e chegou ao Conselho em Abril de 1771” (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1639, 3 

CD-ROM).    

 

 Lembrou, também, o ouvidor-geral que, ainda semi-vivo o governador, já existiam 

discórdias pesadas entre o capitão de Dragões e o sargento-mor de Auxiliares querendo cada 

um deles arrogar a si o governo da Capitania, funcionando a eleição do governo trino como o 

melhor modo de pacificar os ânimos para o serviço da coroa. Além disso, sendo de 

responsabilidade exclusiva do governador, alguns problemas urgentes envolvendo as forças 
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armadas em luta contra o gentio Caiapó, estavam pondo em perigo as vizinhanças de Vila 

Boa de Goiás. 

 

 Diante dos limites impostos às atribuições dos demais poderes, inclusive às dos 

ministros, que apenas atuavam em conformidade com as reais ordens, “Todos estes 

inconvenientes se evitavão com aquelle interino remédio, parecendo que todos podião fazer 

o que a cada hum em particular não podia competir [...]” (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1605, 3 CD-

ROM). Além do mais, de acordo com a informação do ouvidor-geral, “[...] não se tratou de 

hum governo absoluto, mas sim de gno. [ que] pello modo possível podesse suprir algumas 

couzas tocantes do governo” (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1605, 3 CD-ROM).  

 

 Na verdade, estas considerações apontavam para problemas urgentes que teriam sido 

responsáveis por convencer o ouvidor-geral a participar do governo tramado nos passos da 

câmara municipal, sem o consentimento expresso das autoridades reais, onde teriam estado 

em jogo questões que poriam em cheque, não apenas as populações locais, mas, também os 

soberanos interesses da coroa: problemas urgentes de ordem econômica e financeira, de 

ordem militar, envolvendo a segurança da população, e de ordem política, que ameaçariam, 

inclusive, a estabilidade e o equilíbrio dos poderes locais. Era preciso não tardar no 

cumprimento do dever para com o rei: “[...] suposto falecesse o governador não falecia o 

governo” (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1605, 3 CD-ROM). 

 

 Finalmente, referindo-se provavelmente às posturas contrárias do vice-rei, afirmava o 

ouvidor-geral que mesmo que se diga que o meio tivesse sido errado, como nele não houve 

malícia, esperava que fosse reduzido do castigo que por ventura houvesse contra aqueles que 

procederam indevidamente na substituição do governador João Manoel de Melo. 

 

 Não pudemos identificar, em nenhum outro documento oficial, qualquer 

manifestação de condenação, por parte da coroa, contra os envolvidos na eleição da Junta de 

Governo de 1770. Além da prisão do capitão da Companhia dos Dragões, Damião José de Sá 

Pereira, parece confirmar nossa hipótese a assertiva de Alencastre, de que “Todos os mais, 

que com ele concorreram para o ato de resistência às ordens do vice-rei, foram absolvidos 

pela junta de justiça, convocada no tempo de José de Almeida [Vasconcelos e Sobral de 

Carvalho]” (1979, p. 172), que governou a Capitania de Goiás de 1772 a 1778, sucedendo o 
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governador interino, nomeado pelo vice-rei, Antônio Carlos Furtado de Mendonça (1770-

72).     

 

 Outra conseqüência da morte de João Manoel de Melo e da conseqüente Junta de 

Governo, ainda estava por se manifestar. Tendo alegado, em carta ao rei, não terem 

encontrado “[...] entre os papéis de seu espólio [pertencentes ao governador João Manoel de 

Melo] as vias de sucessão para o governo” (D.A.C.G, Cx. 25, D. 1585, 3 CD-ROM), a 

câmara municipal e demais autoridades da Capitania, como vimos, procederam à nomeação 

dos governadores interinos na forma de um Triunvirato (SILVA E SOUZA, 1998, p. 91). O 

procedimento seguiu o ritual que o uso e o costume tinha tornado método comum praticado, 

inclusive – de acordo com o argumento descrito na ata de eleição da Junta Provisória 

(Anexo, D.A.C.G, Cx. 25, D. 1585, 3 CD-ROM) – em ocasiões semelhantes noutras 

Capitanias da América, notadamente na Bahia e no Rio de Janeiro.  

 

 De fato, a inexistência de legislação pertinente, que especificasse os procedimentos a 

serem adotados em caso de morte do governador, funcionou como brecha legal e argumento 

inicial, ante às autoridades metropolitanas, encontrado pelos poderes constituídos em Vila 

Boa de Goiás, para garantir legitimidade às suas decisões. A coroa, porém, não tardaria a 

manifestar-se: conseqüência direta dos procedimentos adotados pela câmara por ocasião da 

morte de João Manoel de Melo, o Alvará de Sucessão, de 12 de dezembro de 1770, viria 

estabelecer os mecanismos legais para eventuais substituições dos governadores e capitães-

generais na América portuguesa. 

 

3.3 SUCESSÃO PREMEDITADA: AUTONOMIA DO  

GOVERNADOR NO ESPAÇO POLÍTICO DA CAPITANIA 

 

 Em Goiás, a utilidade daquele Alvará de Sucessão mostrou-se oito anos depois de sua 

implementação, quando José de Almeida Vasconcelos, barão de Mossâmedes (1772-78), 

deixou a Capitania antes da chegada de seu sucessor e se estabeleceu um governo interino, 

ironicamente composto pelo mesmo ouvidor-geral, Antônio José Cabral de Almeida, que 

participou do Governo Provisório que o antecedeu, pelo tenente-coronel da Cavalaria 

Auxiliar João Pinto Barbosa Pimentel e pelo vereador Pedro da Costa (ALENCASTRE, 

1979, p. 222). 
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 Elo fundamental no processo de transição e nomeação do Governo Interino, os 

oficiais da câmara municipal viram-se preteridos nos procedimentos levados a cabo por José 

de Almeida Vasconcelos, o que inspirou uma carta à rainha – verdadeiro libelo contra o 

poder do governador na Capitania – por parte de seu presidente, José Cardoso da Fonseca, 

juiz ordinário em Vila Boa de Goiás.  

 

 Alegando ser a posse dos governadores atribuição da câmara municipal, acusava a 

José de Almeida Vasconcelos de ter transgredido as ordens reais por a ter convocado, e toda 

a nobreza da terra, no dia dezessete de junho, às oito horas da manhã, para que se reunissem 

na residência do governador, e não na casa da câmara, como de costume, para que se 

procedesse à transição de governo, na forma declarada na lei de 12 de dezembro de 1770 

(D.A.C.G, Cx. 30, D. 1925, 4 CD-ROM). 

 

 Na carta, o presidente da câmara, denunciava o nepotismo que teria praticado em seu 

governo, indicando todos os funcionários das Casas de Fundição (alguns eram de nomeação 

da câmara), familiares – amigos –  do governador e, segundo ele, incapazes e incompetentes, 

e substituindo outros a seu bel prazer; indicava, também, atos de ingerência do mesmo 

governador através de iniciativas que pertenciam exclusivamente à câmara – realização de 

obras de utilidade pública e licitação da carne, o que, ainda de acordo com ele, nunca havia 

acontecido anteriormente –; e a realização de despesas indevidas com os rendimentos da 

câmara, contra sua opinião e vontade. 

 

 Sua representação à rainha se estendeu também à autoridade do corregedor (ouvidor-

geral e corregedor da câmara e da comarca de Vila Boa) que, juntamente com o governador, 

estaria agindo arbitrariamente “[...] pagando por empenhos as dívidas e propinas com 

desigualdades [...]”, sem que a câmara tivesse conhecimento dos procedimentos adotados, 

tendo que obedecer a tudo, “[...] como principalmente no tempo prezente que tudo sofre pela 

distância do recurso” (D.A.C.G, Cx. 30, D. 1925, 4 CD-ROM). O ouvidor e o governador 

estariam, ainda, retendo e escondendo novas leis e ordens régias que chegavam a Vila Boa, 

sem as fazer publicar e sem entregar as segundas vias às demais instâncias de governo, tendo 

sido necessário buscá-las noutra Capitania a fim de conhecê-las e aplicá-las em Goiás.  

 Para que todos conhecessem e atuassem dentro de suas jurisdições específicas, José 

Cardoso da Fonseca solicitava à rainha que mandasse também à câmara todas as leis, ordens 

régias, instruções e avisos que fossem necessário publicar, mandando, igualmente, registrá-
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los na câmara, da mesma forma que se distribuíam aos governadores, aos ministros, e ao 

Tribunal das Juntas da Fazenda e Justiça. 

  

 Finalmente, indicando o despotismo e a opressão sob os quais viviam os “[...] 

vexados Vassalos de V. Magestade [...]”, sugeria que os generais e ministros fossem 

advertidos, pois, detendo poder extraordinário, atuavam fora de suas jurisdições e regimentos 

contra os privilégios e regalias da câmara municipal (D.A.C.G, Cx. 30, D. 1925, 4 CD-

ROM).  

 

 Não podemos nos deixar enganar pelas palavras do presidente da câmara de Vila Boa 

de Goiás, incorrendo no erro comum de deixar o documento falar livremente, que pode 

acometer inadvertidamente experientes historiadores. Mesmo porque, em carta escrita à 

mesma rainha, um mês antes (quatro de junho de 1778), o mesmo juiz já ensaiava os 

mesmos ataques ao governador e ministros, direcionando, contudo, sua pena ferina também 

na direção do corpo da própria câmara, revelando a existência de uma certa fragmentação em 

seu núcleo interno de poder. Segundo ele, escrevia à rainha isoladamente por não haver na 

câmara a devida união, tendo, inclusive, “[...] um escrivão de pouco segredo, que tudo conta 

aos ministros que o favorecem [...]” (D.A.C.G, Cx. 30, D. 1920, 4 CD-ROM). 

 

 Na verdade, esta posição do juiz ordinário contra o governador, reveladora da 

natureza dos conflitos presentes na dinâmica das relações entre os poderes locais em Vila 

Boa de Goiás, nada teve de gratuita e excepcional, parecendo mais se constituir em resposta 

às posições assumidas por aquele contra alguns interesses cuja natureza ultrapassavam 

limites meramente pessoais, alcançando mesmo as esferas corporativas constitutivas da 

sociedade do período.  

 

 Prova disso, foi a iniciativa, cerca de quatro anos antes, de José de Almeida 

Vasconcelos que, reforçando solicitação feita ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, 

Martinho de Melo e Castro, pedia a criação do ofício de juiz de fora41, argumentando que os 

juizes ordinários da Capitania de Goiás, temendo os conhecimentos do corregedor “[...] 
                                                
41 Na América portuguesa, desde 1696, os juízes de fora foram estabelecidos nas maiores cidades do Rio de 
Janeiro, Bahia e Pernambuco. Eram magistrados de carreira, nomeados pelo monarca, com responsabilidades 
que implicavam uma intervenção direta da coroa nas atividades das câmaras municipais (VAINFAS, 2000, p. 
338). Em Goiás, apenas em 1809 foi nomeado o primeiro juiz de fora para Vila Boa, a única comarca da 
Capitania (ROCHA, 2001, p. 57). Os juízes ordinários, escolhidos pelas elites locais, os cidadãos e a câmara 
municipal, tinham como atribuição dirimir verbalmente as contendas menores entre moradores sob sua 
jurisdição (VAINFAS, 2000, p. 338). 
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pecam mais por ignorância que por malícia” (D.A.C.G, Cx. 27, D. 1754, 3 CD-ROM). E, 

noutra correspondência, com data de 25 de setembro de 1777, desta vez à rainha, como que 

se justificando por ter avançado além dos limites permitidos por suas atribuições, o 

governador admitia o fato de ter feito uso dos rendimentos da câmara que, segundo ele, 

excederia em muito as suas despesas, para o financiamento de expedições à Ilha do Bananal, 

conhecida, então, por Nova Beira (D.A.C.G, Cx. 29, D. 1891, 3 CD-ROM).  

 

 Por outro lado, o juiz ordinário e presidente da câmara, José Cardoso da Fonseca, não 

estava tão solitário nas denúncias contra o governador, tendo encontrado, se não 

solidariedade, ao menos a participação do ex-vereador e bacharel Pedro Bernardino de Souza 

Brandão que engrossava o mesmo coro de vozes contra o reiterado autoritarismo de José de 

Almeida Vasconcelos.  

 

 Em representação à rainha, recebida em Lisboa no dia 19 de junho de 1778, Pedro 

Bernardino protestava contra as extraordinárias despesas realizadas com recursos da câmara 

pelo governador, requerendo que se mandasse proceder a uma investigação sobre a ordem de 

prisão emanada contra ele, em conseqüência desta mesma denúncia. Encontrando-se 

foragido, acusou o governador de agir movido por paixões pessoais, chegando ao extremo de 

afirmar em público que o vereador não lhe escaparia nem na América, nem em Portugal 

(D.A.C.G, Cx. 30, D. 1922, 4 CD-ROM). Muito embora o governador, que se encontrava em 

viagem a São José de Mossâmedes, tenha tentado deter antecipadamente o ex-vereador, não 

conseguiu, no entanto, evitar que a referida representação saísse de Vila Boa de Goiás 

(ALENCASTRE, 1979, p. 221).  

 

 De fato, era justificável a preocupação do governador. Emitidas as informações de 

Lisboa ao Governo Interino e ao ouvidor da Capitania, solicitando seus pareceres e para que 

se ouvissem os oficiais da câmara municipal, o procedimento de prisão contra o ex-vereador 

foi suspenso em 27 de junho (D.A.C.G, Cx. 30, D. 1922, 4 CD-ROM) e, por provisão de 

primeiro de julho de 1778, o Conselho Ultramarino determinou que o governador se 

manifestasse a respeito dos acontecimentos narrados na representação de Pedro Bernardino 

(ALENCASTRE, 1979, p. 221).  

 

 A seleção e nomeação dos governadores das Capitanias passavam por demoradas 

conversações e um complexo processo de consultas que antecedia, na maior parte dos casos, 
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o despacho do monarca (MONTEIRO, 2001, p. 257). Assim, não há dúvidas de ser o 

governador o homem de confiança do monarca, plenamente integrado à sociedade 

portuguesa moderna, seja pela origem nobre, seja pela educação refinada na qual eram 

formados42. Segundo Palacin, provinha exatamente daí sua autoridade. Contudo, no jogo de 

poderes típico das sociedades corporativas modernas e no interior das malhas administrativas 

do império português, seu poder e suas atribuições eram extremamente limitadas (1983, p. 

46). 

 

 Os governadores, assim como os ouvidores, não nomeavam funcionários do governo, 

nem podiam destituí-los de seus cargos, como o fez José de Almeida Vasconcelos. Não 

gozavam de nenhuma autoridade para realizar despesas, exceto aquelas previamente 

estabelecidas pelo Regimento dos Governadores. Nos casos emergenciais, dependiam de 

aprovação de Lisboa ou poderiam ser responsabilizados a restituir ao erário régio valores 

relativos a despesas efetuadas sem autorização explícita dos órgãos administrativos na 

metrópole. O governador, ao fazer uso dos recursos da câmara, o fez, certamente, por conta e 

risco próprios, consciente de que qualquer pessoa influente em Vila Boa teria “[...] linha 

direta de comunicação com a corte, e cujas reclamações poderiam facilmente ganhar os 

ouvidos de um ministro poderoso ou do próprio rei” (RUSSEL-WOOD, 1998, p. 212). Com 

certeza, foi o que aconteceu com a denúncia do ex-vereador e bacharel – certamente com 

contatos em Lisboa –  Pedro Bernardino de Souza Brandão. 

 

 A desautorização explícita e pública do governador por parte de Lisboa, quanto à 

ordem de prisão contra o ex-vereador, provocou, decerto, reações em Vila Boa de Goiás, 

mesmo porque a própria saída apressada de José de Almeida, via governo interino, sem que 

se aguardasse a chegada de seu sucessor, pode ser um indicativo da persistência de um clima 

político no mínimo tenso. Embora tenha sido possível mapear, ainda que parcialmente, a 

carreira pública deste governador, nomeado posteriormente para o Conselho Ultramarino, 

acreditamos que seus fracassos em negociar ou acomodar interesses de grupos pertencentes à 

                                                
42 De acordo com Monteiro, “Boa parte dos territórios brasileiros foi governada [...] ocasionalmente por 
Grandes do Reino e, com bastante freqüência, por membros da “primeira nobreza”. Estão neste caso: a Bahia, 
mesmo depois de 1763, quando a residência do governador-geral se deslocou para o Rio de Janeiro; Goiás 
(depois de 1749); Grão-Pará; Mato Grosso; Minas Gerais; Pernambuco; Rio de Janeiro (até 1763). De resto, a 
análise da circulação dos indivíduos entre capitanias mostra bem a hierarquia destas. À medida que se avança 
no século XVIII, o Brasil torna-se, não apenas o principal, mas tendencialmente o único destino colonial 
possível para um sucessor de casa da principal nobreza. E convém nunca esquecer que, na época, para além da 
experiência e habilidades demonstradas, o nascimento ilustre se considerava como um requisito relevante (por 
vezes, o principal) para que os povos acatassem a autoridade dos governadores” (2001, p. 281). 
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elite local podem ter sido objeto de repreensão do monarca ou teriam influenciado na decisão 

régia acerca de sua possível indicação para cargos mais altos nos quadros burocráticos do 

império (RUSSEL-WOOD, 1998, p. 212), o que justificaria sua tentativa de evitar que a 

representação de Pedro Bernardino chegasse a Lisboa.  

 

 Em carta do Governo Provisório à rainha, D. Maria I, sobre a posse do novo governo 

de Goiás, a descrição da transição foi narrada como afastamento do governador e capitão-

general José de Almeida Vasconcelos (D.A.C.G, Cx. 30, D. 1926, 4 CD-ROM). De qualquer 

forma, se, no passado, o governo de transição de 1770 teve como móvel principal a 

fatalidade inevitável do desaparecimento de João Manoel de Melo, no Governo Interino de 

1778, as circunstâncias, no essencial, não se diferiram: embora os acontecimentos tenham 

sido conduzidos pessoalmente pelo governador, as condições políticas em curso acabaram 

por definir uma situação da mesma forma inesperada – uma transição graças ao afastamento 

voluntário e intempestivo de Almeida Vasconcelos. 

 

 Neste ponto, a descrição da autonomia exagerada de José de Almeida Vasconcelos 

sobre os demais poderes locais – neste caso específico, a câmara municipal – pode trazer à 

tona a idéia de um poder ilimitado e soberano do governador, reflexo de um possível 

processo de centralização política ocorrido durante a segunda metade do século XVIII, tendo 

como centro irradiador o modelo político-administrativo reformista e ilustrado, típico do 

reinado de D. José I.  

 

 Sem nos contrapor à existência de um movimento de centralização política, ao 

analisar a documentação referente à Capitania de Goiás, preferimos concordar com Falcon, 

que também propõe uma reavaliação da idéia de centralização, reforçando os argumentos 

que apontam na direção de uma dificuldade estrutural, imanente ao império português, na 

manutenção de um Estado absoluto e ilimitado. Se é perceptível uma ampliação cada vez 

mais acentuada da vigilância sobre os órgãos e agentes da coroa na colônia, explicitada nas 

recorrentes recomendações, desautorizações e advertências, na esfera da justiça e dos 

governos locais não se podem registrar alterações significativas. O que ocorre, na verdade, é 

que “[...] enquanto se aperta o controle da coroa sobre os órgãos e agentes da administração 

colonial, favorece-se a relativa autonomia das autoridades coloniais entre si [...]” (2000, p. 

160-161).  
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 Desta forma, não nos deve escapar a imagem de um espaço adequado à coexistência 

de múltiplos poderes, autônomos, permeados por amplas possibilidades de negociação em 

que, devido sua própria dinâmica, predominava a alternância de primazias e interesses, de 

acordo com a lógica característica do próprio jogo do qual deliberadamente participavam. 

No caso da disputa entre o governador e a câmara, acerca de nomeações e da administração 

de recursos nas Minas e Capitania de Goiás, talvez seja mais adequado pensar como 

Monteiro e ver “[...] o espaço político colonial como uma constelação de poderes, com 

alguma capacidade para mutuamente se limitarem, na qual as elites locais brasileiras se 

exprimiam politicamente, sobretudo por intermédio das câmaras municipais” (2001, p. 283). 

 

3.4 CORPORAÇÃO DISSOLVIDA: TENDÊNCIA  

CENTRALIZADORA NAS MINAS E CAPITANIA DE GOIÁS  

 

 Este poder político do governador, marcado por limites, mas ao mesmo tempo 

ameaçador aos olhos das elites locais, também foi alvo de queixas e denúncias durante o 

governo de Luiz da Cunha Meneses. Empossado em 16 de outubro de 1778, seis dias depois 

dava ciência à rainha sobre sua entrada no governo e informava a respeito de suas primeiras 

medidas à frente das Minas e Capitania de Goiás. Na carta, ressaltava o fato de ter dado 

continuidade às medidas governamentais adotadas pelo ex-governador, seu predecessor, José 

de Almeida Vasconcelos (D.A.C.G, Cx. 30, D. 1944, 4 CD-ROM), o que pode indicar uma 

tendência de continuidade e manutenção das ações anteriores em seu governo e, ao mesmo 

tempo, um prolongamento dos problemas políticos com os quais conviveu seu antecessor.  

 

 Se as lacunas existentes na estrutura administrativa do império contribuíram para 

fragilizar a autoridade metropolitana na colônia, provocando o aumento da incidência de 

delitos – delitos, evidentemente, também de ordem político-administrativos –, o século 

XVIII teria testemunhado, como afirma Russel-Wood, uma “[...] atenuação no grau de 

controle exercido pelo governo central [...]” a respeito das questões e assuntos internos das 

Capitanias na América portuguesa (1998, p. 246). Seus estudos apontam para a habilidade 

dos colonos em reconhecer a vulnerabilidade provocada por esta lacuna administrativa, bem 

como a “[...] quebra na cadeia de autoridade e a indecisão dela resultante” (1998, 246).  

 

 De fato, tendo em vista o governo de Luís da Cunha Meneses, imaginamos poder 

indicar outra conseqüência desta fragilidade administrativa metropolitana: se a existência de 
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um poder monárquico frágil no interior da Capitania de Goiás, estimulava ou facilitava a 

participação política por parte das elites locais, por outro lado, liberava de certas imposições 

e obrigações o próprio capitão-general e governador que, tanto quanto as corporações locais, 

era favorecido pela distância do centro de decisões e poder do império, pela precariedade dos 

meios transportes e pela dimensão e diversidade da América portuguesa.   

 

 Devemos ter sempre em mente que, se havia interesses marcantes por parte das elites 

locais, também os havia por parte dos governadores, cujo período de estada nas minas podia, 

certamente, redefinir sua condição financeira e política no império. Alencastre nos lembra 

como as riquezas de Goiás, ainda apenas enquanto território paulista, podiam atrair os 

interesses de capitães-generais, como no caso do governador da Capitania de São Paulo, 

Luiz de Assis Mascarenhas (1739-48). Segundo aquele autor, este governador teria levado de 

Goiás verdadeira fortuna, tendo comprado em São Paulo uma fazenda avaliada em duzentos 

mil cruzados, cem casais de escravos e até o próprio navio em que foi para Lisboa, vindo a 

ser o conde Dalva e se tornado vice-rei da Índia (1979, p. 71). 

 

 Assim, permeado por conflitos e disputas, mas aparentemente caracterizado por 

intensa presença da autoridade do governador, a permanência de Luiz da Cunha Menezes em 

Vila Boa parece revelar indícios de uma tendência centralizadora, ao menos no interior das 

Minas e Capitania de Goiás. Neste período, é recorrente nos discursos dos grupos locais, as 

denúncias e acusações de absolutismo, autoridade excessiva e até mesmo ódio e desprezo 

público que dispensava o governador e capitão-general às demais instâncias de poder locais.  

 

 Se as reações contra Luiz da Cunha Menezes não chegaram a se diferenciar 

notavelmente das investidas das autoridades vilaboenses contra seus antecessores,  por outro 

lado, os posicionamentos deste governador parecem desvelar um representante direto do 

monarca mais autoritário e ávido por investir e ultrapassar os limites das jurisdições 

impostas ao cargo que ocupava, promovendo freqüentes manifestações de desconforto e 

insatisfação. 

 

 Escrevendo à rainha, em quatro de abril de 1780 (D.A.C.G, Cx. 32, D. 1999, 4 CD-

ROM), Luiz da Cunha Menezes revelava – para além das dificuldades e incômodos 

econômicos e financeiros por que passavam as Minas e Capitania que administrava – suas 

reações ante a atuação da câmara municipal de Vila Boa de Goiás. Solicitava à rainha, 
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reforçando pedido do governador que o antecedeu, juízes de Fora no lugar de juízes leigos. 

Contudo, avançou sua opinião em relação ao antecessor, quando sugeriu a necessidade de 

um Ministro de Letras para presidir a câmara de Vila Boa e pediu a abolição das propinas 

pagas aos oficiais camaristas, para que fossem pagos, por meio do orçamento da câmara, 

militares pertencentes às ordenanças locais – o que se constituirá, no futuro, como veremos, 

em elemento de sérios descontentamentos por parte dos vereadores e juízes ordinários de 

Vila Boa de Goiás. 

 

 Talvez em resposta às manifestações da câmara e à resistência de seus oficiais às 

imposições pessoais do governador, nenhuma destas solicitações, aliás altamente 

comprometedoras e prejudiciais ao poderio e jurisdição de juízes locais e vereadores, foram 

atendidas pela coroa. Fato que indica a existência de ações estratégicas por parte da câmara 

que buscavam explorar as fissuras e as fragilidades do sistema político então vigente 

(RUSSEL-WOOD, 1988, p. 246) capazes de deter até mesmo a ação de um núcleo tão forte 

e privilegiado de poder como o do governador da Capitania sem, contudo, arriscar uma 

confrontação direta e aberta em desafio à autoridade da coroa. 

 

 Sem dúvida, a persistência de juízes ordinários devia dificultar em muito o 

relacionamento da câmara com os governadores na Capitania de Goiás, principalmente por 

serem lideranças ligadas eminentemente aos interesses de grupos locais e, em sua maioria 

esmagadora, analfabetos e, portanto, desprovidos da cultura letrada da corte. Evidentemente, 

motivos de ordem técnica também deviam compor o rol de contrariedades provocado pelos 

grupos locais à atuação do governador, pois administrar as dificuldades da Capitania e, ao 

mesmo tempo, lidar com as diferenças e limites impostos pela educação pouco formal dos 

juízes ordinários, sem dívida representava uma barreira quase instransponível para a 

obtenção dos resultados propostos e esperados.  

 

 Apesar de compor o imaginário dos governadores, aparecendo-lhes como solução 

para problemas de ordem técnica, política, administrativa ou mesmo cultural, a instituição do 

juiz de fora, em substituição ao juiz ordinário local, podia não trazer o resultado esperado. 

Era o que acontecia em todo o reino de Portugal, a exemplo da câmara de Viseu, citada por 

Monteiro, cujos estudos, embora limitados ao século XVII, revelaram a ação e os serviços do 

juiz de fora sendo paulatinamente integrados ao espírito e aos interesses das instituições 

locais, contra os abusos cometidos por autoridades metropolitanas (1993, p. 312). Tal 
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peculiaridade parece ter tido forte ressonância, já no final do século XVIII, quando o ex-

vereador e capitão-mor de Vila Boa de Goiás, Antonio de Souza Telles e Menezes, 

escrevendo à rainha, dizia ser útil que a coroa nomeasse juiz de fora “[...] para fazer respeitar 

a mesma câmara e livrar estes seus humildes vassalos de tanta opressão e descompostura 

[...]” (BERTAN, 1996, p. 45), demonstrando que, se o governador imaginava atenuar 

conflitos na Capitania por meio da nomeação de juizes de fora, o mesmo expediente 

provocava, simultaneamente, ante os olhos de um líder local, outra expectativa: possibilidade 

concreta de fortalecimento da própria câmara municipal. 

 

 Atendido ou não em suas petições e apelos junto ao governo metropolitano, Luiz da 

Cunha Menezes exercia o poder de governar as Minas e Capitania de Goiás plenamente 

consciente das fissuras inerentes ao sistema administrativo, arriscando evoluções que 

certamente extrapolavam o alcance de suas atribuições. A maior delas foi, sem dúvida, a 

decomposição da câmara, tornando nulo um processo eleitoral e, posteriormente, fazendo a 

nomeação pessoal dos juizes e vereadores que atuaram durante o ano de 1783. 

 

 A decisão de impor novos membros à câmara de Vila Boa, suprimindo a legitimidade 

garantida por meio de um processo eleitoral que sempre movimentou trienalmente a 

população local, parece ser indicativo de uma disputa em que o governador se envolveu e, 

detendo o controle do poder militar na Capitania, se dispôs a interferir e influenciar, mesmo 

que fosse levado a atuar além dos limites e das fronteiras de suas jurisdições. De acordo com 

Silva e Souza, Luiz da Cunha Meneses teria nomeado, em janeiro de 1783, os juízes e 

vereadores da câmara municipal porque, na ausência do ouvidor-geral e corregedor, ao invés 

de procederem à eleição, foram reconduzidos para os mesmos cargos os vereadores do ano 

anterior (1998, p. 99). 

 

 De acordo com a carta-denúncia encaminhada à rainha, D. Maria I, os vereadores e 

juizes ordinários, eleitos para o ano de 1783, foram impedidos de tomar posse de seus 

respectivos cargos, já que o governador havia indicado outros, de sua livre escolha e 

preferência. Argumentava a câmara que, mesmo que o governador encontrasse alguma 

irregularidade no processo de escolha de seus membros, poderia, em última hipótese, 

determinar, ainda que ilegalmente – já que nunca lhe competiu interferir ou fiscalizar seus 

atos e procedimentos, responsabilidade exclusiva do corregedor-geral –, a realização de 

outra eleição, mas em nenhuma condição promover a justiça com suas próprias mãos e a 



 

90 

 

partir de seu julgamento particular. Mesmo porque, de acordo com os vereadores, o 

governador teria acompanhado pessoalmente todo o procedimento interno realizado pela 

câmara, inclusive tendo concordado, inicialmente, com o procedimento adotado, mas 

manifestando sua discordância apenas posteriormente, com a clara intenção de desmoralizar 

publicamente a instituição. 

 

 A denúncia à rainha incluía outros procedimentos tidos como ilegais por parte do 

governador, indicando um verdadeiro choque entre sua autoridade e as demais instituições 

que atuavam em Vila Boa de Goiás. Estaria o governador “perturbando as jurisdições” com 

seus “despotismos” a ponto de nenhum ministro ou juiz realizar um despacho sequer sem 

que estivesse de acordo e submetido às suas preferências e vontades particulares. Na justiça, 

tanto no Cível como no Crime, as jurisdições estariam corrompidas: “[...] por simples 

despachos seus anulla escripturas publicas, revoga sentenças de juizes, subita processos, 

concede moratórias [...] sem audiência de partes, prova ou averiguação” (D.A.C.G, Cx. 34, 

D. 2077, 4 CD-ROM). Além disso, “[...]empata que se tirem as devassas, [...] ficando delitos 

impunidos, [...]  solta os presos da Justiça [...] sendo o fim o ultrajar as corporações, juizes e 

magistrados [...]” (D.A.C.G, Cx. 34, D. 2077, 4 CD-ROM).  

 

 Acusavam ainda o governador de desestabilizar os direitos dos vassalos da rainha, de 

mandar açoitar indevidamente presos no pelourinho, de conceder e manter privilégios 

inconcebíveis a oficiais mecânicos, e de manipular de forma irregular os contratos reais. Na 

cerimônia anual do beija-mãos, Luiz da Cunha Menezes, como representante da rainha na 

Capitania, teria exigido mais quatro beija-mãos, num ato particular tido por “[...] idolatria 

sacrílega aos Reais cultos públicos somente devidos a Pessoa de Vossa Majestade como 

senhora soberana de seus vassalos [...]” (D.A.C.G, Cx. 34, D. 2077, 4 CD-ROM).  

 

 Ante a manifestação de tão alargada e expandida autoridade, de interferência no 

universo das jurisdições das demais corporações, o poder do governador parece ter sido 

reconhecido, embora contestado quando ameaçava as autonomias corporativas, prejudicando 

o equilíbrio entre os poderes que constituíam o cenário político de  Vila Boa de Goiás. 

Apesar de aceitar a posição de governador como legítimo representante da coroa, oferecendo 

a ele todas as honras dispensadas à própria rainha, e mesmo submetendo-se a ele como se o 

fizessem na presença do poder real, ainda assim, juizes e vereadores o reconheciam na 

mesma condição de vassalo em que todos se encontram. Ao mesmo tempo em que o 
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exaltavam, o igualavam. Ao mesmo tempo em que se rebelavam e denunciavam o 

autoritarismo de Luiz da Cunha Menezes, conscientes de sua presença passageira pelas 

Minas e Capitania de Goiás, felicitavam a rainha, estimulados pela notícia da nomeação de 

um outro governador, na esperança do restabelecimento e preservação do equilíbrio entre os 

poderes locais: que não se injuriassem as corporações, nem se perturbassem as jurisdições 

“[...] que Vossa Majestade as criou distintas e separadas” (D.A.C.G, Cx. 34, D. 2077, 4 CD-

ROM). 

 

 Evidentemente, neste espaço marcado por alteridades, nem sempre o discurso das 

corporações insatisfeitas explicitavam toda a complexidade das disputas e dos interesses em 

jogo. Certamente, dos conflitos permanentes dependia o equilíbrio das forças e dos poderes 

que moldavam as redes de inter-relações e dependências recíprocas no conjunto do jogo 

social. Parece óbvio o interesse do governador em assenhorar-se da câmara, tendo em vista 

os poderes institucionais que apenas ela detinha. O que revela, uma vez mais, sua 

importância no contexto político e administrativo das Minas e Capitania de Goiás.  

  

 Desvendando a natureza desta crise que opunha os interesses do governador aos da 

câmara municipal, Palacin aponta para uma possível ambigüidade da situação da câmara: um 

poder político de decisão diminuto, mas ampla disponibilidade econômica (1983, p. 57). 

Embora as demonstrações de poder político da câmara tenham oscilado de acordo com as 

circunstâncias, ao longo da segunda metade do século XVIII – o que não nos permite 

concordar com a primeira afirmação do autor –, não se pode negar a situação privilegiada da 

câmara quanto ao aspecto econômico-financeiro, mesmo quando comparado aos privilégios 

régios concedidos ao próprio governador e capitão-general da Capitania de Goiás. 

 

 Realmente, a estrutura administrativa de toda a Capitania, baseada na multiplicação 

de minivilas em todo o seu território, com sistema de arrecadação próprio, centralizava 

totalmente o controle da receita de todos os arraiais, tornando a situação da câmara 

municipal – única nas Minas de Goiás – excepcionalmente vantajosa: metade dos recursos 

de todos os núcleos urbanos eram administrados por juizes e vereadores, estrategicamente 

posicionados em Vila Boa de Goiás (PALACIN, 1983, p. 56). Ausente nos discursos dos 

oficiais da câmara municipal – provavelmente com a intenção de não atrair para o centro da 

discussão matéria de essencial interesse para a corporação – a idéia de ser a receita da 

câmara maior que suas despesas esteve sempre presente entre os argumentos apontados por 
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Luiz da Cunha Menezes, e, diga-se de passagem, nos de seus antecessores, que procuravam 

incessantemente justificar suas ações e investidas contra a câmara municipal de Vila Boa de 

Goiás e mesmo suas tentativas, eivadas de êxito, de se apropriar de seus recursos e aplicá-los 

da forma que melhor lhes conviesse.  

 

 Talvez, por isso mesmo, o silêncio da coroa na condição de terceira parte envolvida: 

se no final do século XVIII apertou-se o cerco metropolitano sobre o poder da câmara 

municipal – como parecem demonstrar as ações extremamente invasivas que caracterizaram 

o governo de Luiz da Cunha Menezes –, a dimensão fundamental deste controle recaiu sobre 

sua capacidade e atribuições financeiras, conduzindo a um  certo cerceamento de seu poder 

político no interior das relações e da dinâmica dos poderes locais. 

 

3.5 CERCO SOBRE AS ELITES LOCAIS:  

O CONTROLE SOBRE AS FINANÇAS DA CÂMARA  

 

 Se Luiz da Cunha Menezes não foi bem sucedido ao sugerir a abolição das propinas 

pagas aos oficiais camaristas em 1780, sete anos depois, em audiência geral dos 

provimentos, o desembargador e intendente José Carlos Pereira, ouvidor interino nas Minas 

e Capitania de Goiás, determinava que vereadores e juizes ordinários não mais recebessem 

ordenados ou salários, privando-os de um privilégio praticado desde a criação da câmara 

municipal e fundação de Vila Boa de Goiás. 

 

 Como a câmara de Vila Boa era regulada, com relação a alguns aspectos de seu 

funcionamento, a partir da legislação produzida para a câmara de Vila Rica, o ouvidor-

corregedor interino, achou por bem reinterpretar a Ordem Régia de 24 de maio de 1744, 

expedida para Vila Rica, que estabelecia limites para a retirada, do orçamento da câmara 

municipal, de emolumentos para os ouvidores. Baseado neste princípio, o ouvidor interino 

fez argumento do caso expresso ao não expresso: se os ouvidores não podiam utilizar os 

recursos da câmara na forma das propinas desejadas, os vereadores em Vila Boa de Goiás, 

após 41 anos percebendo 200 mil réis de ordenado anual, estariam também impossibilitados 

de fazê-lo (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2316, 4 CD-ROM). 

 

 Não tardou, porém, a reação dos oficiais da câmara. Em carta de 16 de setembro de 

1789, dirigida à D. Maria I, denunciavam a inflexibilidade do ouvidor interino diante das 
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infrutíferas tentativas da câmara em persuadi-lo do contrário e reverter sua decisão, o que os 

teria levado a recorrer à coroa, na expectativa de que se estipulasse um valor certo como 

repasse aos oficiais camarários.  

 

 Na expectativa de reverter a situação, recorreram à sua própria história, buscando na 

gênese de sua constituição o fundamento capaz de mudar a direção das investidas do 

ouvidor, alegando que D. João V, ao mandar criar Vila Boa de Goiás, por ordem régia de 

1736, estabeleceu nela a câmara municipal, tendo desde então seus oficiais recebido seus 

ordenados, “[...] a exemplo de todas as mais câmaras do Reino e Conquistas, onde não se 

mostrara hua só, que deixe de perceber emolumentos, com que V. Magestade atende aos que 

a servem [...]” (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2316, 4 CD-ROM).  

 

 Lembravam à rainha que nem o desembargador Manoel da Fonseca Brandão, por 

ocasião da devassa de 176243, teria inovado neste ponto, conservando a todos, inclusive 

ouvidores e corregedores, juízes, vereadores e demais oficiais da câmara, “[...] na posse 

daquella percepção annual [...]” (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2316, 4 CD-ROM). Certamente 

apontando para a solidez do fato, bem como para a inviolabilidade de um princípio quase 

intocável – pelo menos do ponto de vista dos membros da câmara municipal – alegaram ser 

este assunto “[...] hum ponto tão sem disputa e sem dúvida” (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2316, 4 

CD-ROM), que pareciam não compreender a decisão do ouvidor e corregedor José Carlos 

Pereira. 

 

 Entretanto, se não aceitavam a decisão pessoal do ouvidor, é certo que compreendiam 

a hierarquia administrativa que o revestia das atribuições legais para impor a mesma decisão: 

neste caso, como demonstravam reconhecer, não havia ingerência irregular ou conflito de 

jurisdições, como nas disputas com os governadores, já que cabia legalmente ao ouvidor-

geral da Capitania o papel de corregedor da câmara, fiscalizando suas receitas, despesas e 

procedimentos financeiros. Provavelmente, em função deste fato, a tônica das 

argumentações seguia outro caminho. Na construção do discurso em que fizeram a defesa de 

um privilégio que não queriam perder, baseavam-se sobretudo na força dos usos e dos 

                                                
43 Palacin (1983), ao estudar o tema da subversão e corrupção durante a administração pombalina em Goiás, 
analisou magistralmente os documentos relativos à devassa de 1762, tendo transcrito e publicado, como 
apêndice documental, um resumo dos fatos denunciados à coroa contra o Conde de São Miguel. 
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costumes na legislação portuguesa. Insistindo na reforma do provimento do corregedor 

interino, tentavam trazer à memória da rainha a importância do  

 
 [...] uso e costume de todas as câmaras: que a praxe e regras de humas, servem de 

exemplo para as mais; que as que se criam de novo se podem regular pelo estilo das 
mais antigas; que as mesmas leis não dão providencia a todos os cazos; e que ellas 
mandão e amplião que as suas decisões sirvao de regra para cazos semelhantes; que 
na falta de ley propria e particular se devem regular as couzas e os cazos pelas que 
houver na Capitania mais vezinha [...] (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2316, 4 CD-ROM). 

 

 Veja-se que quem argumentava eram legisladores locais, aqueles que definiam e 

ordenavam, em toda a extensão da América portuguesa, as posturas essenciais para a 

convivência da população, que vegetava em torno dos núcleos urbanos coloniais. 

Experientes, portanto, na manipulação do aparato legislativo do reino português e suas 

conquistas. Entretanto, mesmo clamando à rainha uma interferência que faria cessar de uma 

vez por todas aquele “combate”, este conflito parece não ter sido objeto de apreciação da 

coroa, pelo menos não da forma que esperavam os oficiais da câmara. 

 

 Em meio ao calor dos desentendimentos, um movimento de defesa da câmara parece 

ter encontrado sustentação junto às hostes reais: interpretando carta da câmara, enviada à 

rainha em 20 de dezembro de 1788 (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2295, 4 CD-ROM), onde seus 

oficiais solicitavam que se dirimissem dúvidas a cerca dos livros de contas que deveriam 

manter sempre à disposição das autoridades metropolitanas, o secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, em resposta ao juiz, vereadores e 

procurador da câmara de Vila Boa de Goiás, garantiu a guarda dos livros de assentos das 

vereanças (livro onde se registravam, inclusive, reuniões fechadas e de caráter privativo) 

exclusivamente à câmara, determinando que “[...] de nenhum modo sejam obrigados a 

aprezentar o dito livro, nem aos governadores, nem ao dito ouvidor [...]” (D.A.C.G, Cx. 38, 

D. 2341, 4 CD-ROM).  

 

 Quanto aos procedimentos adotados pelo ouvidor-geral, a cerca da supressão dos 

ordenados dos oficiais camarários, o longo silêncio da coroa permaneceu como resposta: 

encontramos outra correspondência da câmara de Vila Boa de Goiás enviada ao príncipe 

regente D. João, onde ainda repudiava a suspensão do pagamento de seus ordenados anuais e 

requeria o retorno das propinas que não recebia já há quinze anos. Esta carta está datada de 

dois de março de 1803 (D.A.C.G, Cx. 45, D. 2648, 5 CD-ROM). 
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 Este combate, repetindo o mesmo vocabulário dos vereadores da época, teve na sua 

origem a tentativa bem sucedida do ouvidor e corregedor José Carlos Pereira de retirar um 

privilégio da câmara municipal, baseado na inexistência desta mesma vantagem para os 

ouvidores, cuja inspiração foi encontrada numa ordem régia de 1744, elaborada para Vila 

Rica, na Capitania das Minas Gerais. Essa imposição ou necessidade de igualar as condições 

entre as corporações, por meio da aquisição ou extinção de privilégios, parece ter se 

constituído em mecanismo de equilíbrio de forças entre os poderes locais, na América 

portuguesa. 

 

 Neste sentido, o conflito entre estes dois núcleos de poder em Vila Boa de Goiás – de 

um lado a câmara municipal e, de outro, o ouvidor-geral – não se limitou ao corte dos 

ordenados dos oficiais camarários, embora tenha permanecido no âmbito das  finanças 

municipais. Durante o luto que se seguiu por ocasião do falecimento de D. Pedro III, esposo 

de D. Maria I, em 1786, a câmara municipal realizou despesas com vestimentas especiais 

que o mesmo ouvidor e corregedor interino José Carlos Pereira, em 1789, após tomar 

conhecimento do caso, por meio de uma averiguação realizada nos livros de receitas e 

despesas da câmara, ordenou que fossem devolvidos aos cofres públicos, por considerá-los 

irregulares.  

 

 Apelando uma vez mais à autoridade da rainha, juizes e vereadores alegaram que foi 

sempre costume da câmara assistir a seus membros, em ocasiões de exéquias reais, com o 

valor total de sessenta mil réis pagos com recursos provenientes de suas próprias rendas, a 

exemplo de outras juntas e tribunais, cujos ministros além de se vestirem de luto às custas 

dos recursos ou rendas reais, mesmo acumulando o privilégio de receberem avultados 

ordenados, nunca foram objeto de repreensão da mesma forma com que os oficiais da 

câmara estavam sendo, naquela oportunidade, pelo ouvidor-geral (D.A.C.G, Cx. 37, D. 

2315, 4 CD-ROM).  

 

 Portando, sendo “[...] ella o corpo principal ou como dizem, a cabeça deste corpo, 

[...] que não se denegue ao corpo da camara desta Villa a mesma graça, propina ou honorario 

[...]” (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2315, 4 CD-ROM), que às demais corporações se tem autorizado. 

Ao reivindicar o mesmo direito à câmara, seus oficiais combatiam as investidas do ouvidor, 

ao mesmo tempo em que tentavam preservar certos privilégios que, apesar de garantidos por 
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um longo passado de costumes e tradições, encontravam-se ameaçados com a proximidade 

da última década do século. 

 

 De fato, como demonstra Monteiro, em estudo sobre os concelhos do reino de 

Portugal, mas que parece se confirmar também em Vila Boa de Goiás, a segunda metade do 

século XVIII acumulou indicadores de mudanças que afetaram as relações entre a coroa e os 

poderes municipais (1993, p. 315), no sentido de algumas intervenções que rompem ou 

interrompem determinados privilégios tradicionais. 

 

 Considerando a análise de casos pontuais, poderíamos inferir que as mudanças 

apontadas por Monteiro (1993, p. 315-316) teriam se manifestado em dois momentos 

distintos, nas Minas e Capitania de Goiás: num primeiro momento, encontramos indícios 

destas alterações, a exemplo da proposta de extinção dos ordenados dos oficiais da câmara 

feita por Luiz da Cunha Menezes, em 1780. Num segundo momento, a partir da efetivação 

desta proposta inicial, o projeto de controle dos poderes municipais por parte da coroa parece 

afetar concretamente a vida cotidiana da câmara municipal, como demonstram as ações do 

ouvidor-geral e corregedor, em 1787.  

 

 Evidentemente, há que se levar em consideração a situação financeira das Minas e 

Capitania de Goiás, cuja principal atividade econômica, a extração do ouro, encontrava-se 

comprometida e apresentava curvas acentuadas de declínio desde o final da década de 1770 

(PALACIN, 2001, p. 129), e que, com certeza, foi alvo das considerações que sustentavam a 

necessidade de redução e cortes de despesas no orçamento da Capitania. Contudo, o aumento 

do controle dos poderes centrais sobre as instituições municipais ocorreram em praticamente 

todo o território da América portuguesa e, inclusive, no reino. O que nos permite deduzir que 

as causas deste conflito entre núcleos constituídos de poder em Vila Boa de Goiás, estariam 

centradas em dois aspectos fundamentais: primeiro, na natureza do Estado corporativo de 

Antigo Regime, que oferecia espaço e condições propícias para as disputas locais, sem que 

isso implicasse qualquer tentativa de usurpação do poder régio. Segundo, no aumento do 

controle central sobre o aspecto financeiro da câmara municipal, controle que aparecia como 

a evolução de uma política marcadamente pombalina (MONTEIRO, 1993, p. 316) que 

tomou corpo e se intensificou a partir da década de 1790.  
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 Mapeando o “estado dos poderes” no final da década de 1780, o capitão-mor de Vila 

Boa, Antônio de Souza Telles de Menezes, descrevia à rainha a imagem de uma câmara “[...] 

inteiramente desatendida, desapossada de sua jurisdição, e sujeita, assim como os Ministros 

e Juízes, aos despachos e Ordens dos Governadores [...]” (BERTRAN, 1996, p. 42). 

Afirmava também que a retirada de avultadas quantias das rendas da câmara, sem 

consentimento de seus oficiais, gerava dívidas, já que suas receitas não eram equivalentes 

aos compromissos assumidos.  

 

 Confirmando a efetivação posterior do projeto inicialmente proposto por Luiz da 

Cunha Menezes, o capitão-mor Telles de Menezes constatava que estavam sendo pagos com 

recursos  da  câmara  municipal, através de valores certamente retirados dos ordenados 

suspensos de juizes e vereadores, dois  sargentos-mores  e  ajudantes  da  cavalaria  e 

infantaria auxiliar,  “[...] os quais até hoje [1789/90] se vão pagando com notória violência e 

opressão da mesma Câmara [...]” (BERTRAN, 1996, p. 43). 

 

3.6 CÂMARA E GOVERNADOR:  

INTERESSES CONVERGENTES NO ÂMBITO LOCAL 

 

 Se as denúncias quanto à opressão da câmara municipal por parte dos governadores, 

realizada por Telles de Menezes, tinha como alvo principal os dois governadores irmãos que 

se sucederam no governo das Minas e Capitania de Goiás, certamente serviu menos para 

Tristão do que para Luiz da Cunha Menezes. 

 

 Tristão da Cunha Menezes (1783-1800), trazendo consigo a carta régia de sua 

nomeação, entregou-a à câmara municipal, que lhe deu posse, no dia 27 de junho de 1783, 

no cargo de capitão-mor e governador das Minas e Capitania de Goiás. Marca indissociável 

de seu governo, foi o longo período em que se manteve no cargo, sendo de longe o mais 

extenso mandato de toda a história política do período colonial de Goiás (cerca de 16 anos), 

tendo permanecido na Capitania, ao contrário dos seus antecessores, durante todo governo de 

seu sucessor, até ser chamado de volta a Lisboa. 

 

 Embora tenha se envolvido em conflitos com grupos específicos das elites locais, 

narrados por Alencastre (1979, p. 244-261), Tristão da Cunha Menezes foi, sem dúvida, 

mestre na arte da composição política, rompendo com alguns e aliando-se a outros, com o  
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  Área de mineração de ouro na Capitania de Goiás 
   Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Cecab, 2001. 
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firme propósito de garantir a supremacia estratégica de sua posição política e prolongar 

indefinidamente sua permanência em Goiás. 

 

 Envolvida por uma tranqüilidade há muito reclamada pela população da Capitania, 

estando o “[...] Governador em boa paz com o Ministro Ouvidor e mais homens de 

probidade [leia-se, câmara municipal e lideranças eclesiásticas] [...]” (BERTRAN, 1996, p. 

31), dois anos e meio após ter lhe dado posse, a câmara de Vila Boa de Goiás escrevia à 

rainha, D. Maria I,  solicitando a permanência de Tristão da Cunha Menezes, no governo da 

Capitania, em virtude de ter conseguido fazer a tão “[...] dezejada obra da paz universal com 

as silvestres nações do gentio [conquista da nação Xavante], que nesta parte povoão o vasto 

continente da América” e por que teria se mostrado justo para com todos os seus moradores 

(D.A.C.G, Cx. 36, D. 2194, 4 CD-ROM).  

 

 Embora se possam enumerar outros fatores que teriam influenciado a decisão da 

coroa44, o fato de não ter havido a nomeação de um sucessor, permanecendo Tristão da 

Cunha Menezes como governador da Capitania, nos faz acreditar no peso e na relevância da 

opinião da câmara municipal nos espaços de poder localizados em Lisboa.  

 

 A continuidade desta parceria – câmara municipal e governador – podemos perceber 

quando, instado pelo Conselho Ultramarino a explicar o não pagamento, pela câmara de Vila 

Boa de Goiás, de propinas devidas a um secretário do mesmo Conselho (de acordo com 

provisão régia de 28 de novembro de 1742), o governador, após solicitar esclarecimento a 

respeito do assunto à câmara municipal, argumentou a seu favor junto à rainha, informando 

que havia ordenado que se desse preferência ao repasse de acordo com o que determinava a 

provisão régia, sem “[...] deixar mais para o futuro em esquecimento esta obrigação [...]” 

(D.A.C.G, Cx. 36, D. 2197, 4 CD-ROM). Contudo, os repasses em atraso – desde 1755 

havia cessado o pagamento ao secretário do Conselho Ultramarino – apenas poderiam ser 

atendidos “[...] quando lhe for possível [...]”, após a câmara municipal ter resolvido outras 

despesas por natureza mais urgentes (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2197, 4 CD-ROM). 

 

                                                
44 Alencastre enumera como uma das virtudes de Cunha de Menezes o “[...] zelo pelos dinheiros públicos e sua 
prudente aplicação [...]”, o que, somado à conjuntura política da Europa no final do século XVIII, mantendo as 
atenções do governo português pouco voltadas para a Capitania, explicaria sua conservação na Capitania de 
Goiás por tão longos anos (1979, p. 260). 
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 Após discorrer sobre as receitas e despesas da câmara, Tristão da Cunha Menezes 

sugeriu a D. Maria I “A reforma destas lezivas e mal introduzidas propinas [...], pella 

desordem, que nisso se experimenta, mandando V. Mage. [...] reduzillas à quarta, ou quinta 

parte [...]”, tornado-as proporcional aos rendimentos da câmara (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2197, 

4 CD-ROM).  

 

 Interessante observar que, na opinião do governador, a reforma que propunha deveria 

atingir as propinas do ouvidor-geral da Capitania e corregedor da câmara, cuja soma total se 

aproximaria “[...] de trezentos mil reis, q. tem em cada hum ano da câmara”, em detrimento 

de todas as outras despesas e dívidas que se acumulam, a exemplo daquela do secretário do 

Conselho Ultramarino. Para ele, mesmo não se admitindo preferências na satisfação destas 

propinas, como a do ouvidor-geral, e reduzindo-as significativamente “[...] ainda ficarão 

todos bem satisfeitos” (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2197, 4 CD-ROM). 

 

 É perceptível o interesse de Tristão da Cunha Menezes no equilíbrio orçamentário da 

câmara, mesmo porque poderia ele próprio, é certo, remanejar pessoalmente recursos para 

investimentos em áreas de sua livre escolha. O que aconteceu, inevitavelmente: incursões 

sertão à dentro, conquistas e aldeamentos de povos autóctones, certamente requeriam 

recursos, incompatíveis com o acentuado decrescimento da renda pública que marcou seu 

governo (ALENCASTRE, 1979, p. 256). Entretanto, se os capitães-generais e governadores 

que o antecederam o fizeram em meio a conflitos e insatisfações, Cunha Menezes o fez por 

meio de acordos que matizaram sua relação com as elites locais. 

 

 Desta condição de equilíbrio e satisfação entre os dois poderes, muito provavelmente 

derivou uma outra carta da câmara municipal de Vila Boa de Goiás, objeto de apreciação do 

Conselho Ultramarino. Escrita em 29 de dezembro de 1787, tinha por objetivo sensibilizar a 

rainha para que conservasse o mesmo governador por mais alguns anos nas Minas e 

Capitania de Goiás. Cerca de dez meses depois, o Conselho Ultramarino realizava consulta à 

D. Maria I (D.A.C.G, Cx. 37, D. 2290, 4 CD-ROM) sobre o teor da solicitação proveniente 

de Vila Boa. Considerando a permanência de Tristão da Cunha Menezes no cargo de 

governador por cerca de mais onze anos, concluímos que a decisão de Lisboa foi, uma vez 

mais, favorável à petição de juizes ordinários e vereadores que compunham a câmara 

municipal e falavam em nome de toda a população da Capitania de Goiás. 
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 Esta permanência prolongada de Cunha de Menezes no cargo de governador, 

excedendo em muito o tempo médio de nomeação inicial de três anos, pode ser vista como a 

manifestação de uma tendência, durante o século XVIII, que, na interpretação de Russel-

Wood, teria contribuído para a fragilização do controle metropolitano e, ao mesmo tempo, 

para a erosão da autoridade do vice-rei (1988, p. 235). Fenômeno recorrente entre 

magistrados e autoridades coloniais nascidas em Portugal, muitos deles ligavam-se tão 

organicamente ao lugar em que atuavam que não admitiam abrir mão dos postos que 

ocupavam (RUSSEL-WOOD, 1988, p. 235).  

 

 Em Goiás, os esforços da coroa para manter os governadores isolados das pressões 

coloniais, tiveram êxito parcial com todos os antecessores de Tristão da Cunha Menezes. 

Mas os atrativos e as pressões sobre este último parecem tê-lo cativado profundamente, 

envolvendo-o em laços e relacionamentos difíceis que acabaram redefinindo as condições do 

equilíbrio político em Vila Boa de Goiás.  

 

 Assim, como lembra Alencastre, “A tranqüilidade, que havia reinado nos primeiros 

dez anos do governo de Tristão da Cunha, foi sendo de 1792 por diante, perturbada [...]” em 

toda a Capitania e, principalmente, em Vila Boa, que teria se tornado palco de conflitos, 

disputas, antagonismos e intrigas pessoais envolvendo autoridades constituídas como o 

governador, o então secretário de governo, de nomeação real (BERTRAN, 1996, p 32), João 

José da Costa e Silveira, o vigário José Manoel de Coelho (capelão do governador) e o 

intendente, depois ouvidor, João Carlos Pereira (1979, p. 257). 

 

 Tendo o governador suspendido do exercício do cargo o secretário de governo, que 

passou a despachar de sua própria residência (ALENCASTRE, 1979, p. 258), substituiu ao 

secretário o ajudante de ordens de Tristão da Cunha Menezes, acusado de lançar despachos e 

passar ordens da secretaria, de acordo com seus próprios fins e interesses particulares. Ao 

mesmo tempo, objeto de denúncia, em carta à rainha, por parte do capitão-mor de Vila Boa 

de Goiás, o padre Manoel Coelho, capelão e confessor do governador, estaria usando do 

púlpito da igreja para “[...] descompor e satirizar [...]” o secretário afastado e outros “[...] 

homens de caráter [...]”, comportamento que teria provocado várias reclamações que pediam 

providências contra o vigário, direcionadas tanto ao bispo da diocese, quanto à própria 

rainha (BERTRAN, 1996, p. 42). 
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 Contudo, na origem das causas prováveis destes conflitos oficiais, estariam motivos 

aparentemente marginais que certamente também teriam corroborado para a longa 

permanência de Tristão da Cunha Menezes em Goiás. Russel-Wood (1998, p. 235) descreve, 

entre os poderosos e insidiosos mecanismos sociais que pressionavam e submetiam os 

governadores na colônia, o prestigio social e o envolvimento com famílias locais, por 

exemplo, o convite para ser padrinho de um recém-nascido. Ou, assumindo um caráter mais 

ruidoso, os mecanismos apontados pelo autor poderiam exercer influência sobre o 

governador através de um possível casamento, um envolvimento com alguma mulher ou a 

participação em negócios locais.  

 

 Na verdade, considerando o relato que fez o então capitão-mor de Vila Boa sobre o 

episódio, mecanismos de caráter ruidosos parecem ter atingido em cheio a vida de Cunha 

Menezes. Escrevendo à rainha, D. Maria I, dizia ele que o tempo de sossego e paz em Vila 

Boa de Goiás havia sido rompido e, por ter se posicionado contra o vigário Manoel Coelho, 

Telles de Menezes o acusava de batizar crianças de um incestuoso concubinato do 

governador “[...] que também é particular origem de muitas desordens que aqui tem havido 

[...]” (BERTRAN, 1996, p. 42). Após indicar o vigário como cúmplice, acusou o próprio 

governador de “[...] ter tão publicamente e na própria Casa de sua Residência as suas 

próprias concubinas e filhos com o maior escândalo e sem a mínima cautela [...]” 

(BERTRAN, 1996, p. 42). Além disso, acusa alguns amigos de Tristão da Cunha Menezes 

de serem condescendentes com sua vontade, levando-o “[...]  a estabelecer-se em Roça e a 

ter Fazenda de éguas e gados [...]”, revelando algumas atividades extras desenvolvidas pelo 

governador.  

 

 Não resta dúvida, se dermos crédito a Telles de Menezes e acatarmos a proposta de 

Russel-Wood (1998), que Tristão da Cunha Menezes encontrava-se sob a intensa influência 

de mecanismos sociais que o envolviam, provocando não apenas conflitos ou disputas no 

âmbito do governo das Minas e Capitania e de Vila Boa de Goiás, mas indicando certa 

confusão entre os próprios limites definidos pela sociedade local entre os espaços público e 

privado. 

 

 Proprietário de fazendas de gado, protagonista de relacionamentos amorosos com 

mulheres de famílias locais e, ao que tudo indica, pai de filhos nascidos em Goiás, Tristão da 

Cunha Menezes, cujos interesses pessoais pareciam se integrar perfeitamente às condições 
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das Minas e Capitania que governava, evitava a todo custo retirar-se de Vila Boa, deixando 

atrás de si quase duas décadas de experiência e vida na América portuguesa.  

 

 Entretanto, apesar dos turbulentos acontecimentos europeus que repercutiam à época 

em Portugal, Goiás não estava à deriva no ultramar, nem, tampouco, ausente nas estratégias 

adotadas e nas preocupações que inquietavam a coroa. Em fevereiro de 1798, selando o 

destino de Tristão da Cunha Menezes, a rainha, D. Maria I, assinava decreto real nomeando 

João Manoel de Menezes para o cargo de governador e capitão-general de Goiás, para um 

período de três anos (D.A.C.G, Cx. 40, D. 2445, 4 CD-ROM). 

 

 Inconformado com a necessidade de deixar Vila Boa de Goiás, Tristão da Cunha 

Menezes não gostava sequer de ouvir falar na vinda de seu sucessor, mostrando-se “[...] 

indignado contra aquelles, que a divulgavam [...]” (D.A.C.G, Cx. 43, D. 2566, 5 CD-ROM). 

Tal insatisfação foi publicamente demonstrada por ocasião da transferência do governo 

quando, em 25 de fevereiro de 1800, João Manoel de Meneses chegava em Vila Boa de 

Goiás. 

 

 Os procedimentos de praxe foram sumamente alterados por Tristão da Cunha 

Meneses, denegando ao novo governador as honrarias tradicionais oferecidas na solenidade 

de posse. Tendo o encontrado fora da vila, conduziu-o por travessas e becos tortuosos para 

que não fosse visto pelo público que o aguardava nas ruas principais e, após o evento de 

posse na igreja Matriz, Tristão teria fugido pela porta da sacristia para não o acompanhar até 

a residência oficial do governador, o que, segundo relatos da época, teria causado “[...] o 

maior espanto e murmuração do público” (D.A.C.G, Cx. 43, D. 2566, 5 CD-ROM). 

 

 É evidente que o comportamento de Tristão da Cunha Meneses não teria sido 

motivado apenas por seus desejos pessoais de permanecer na Capitania, mas, com toda 

certeza, pelo clima de confronto político que dominava Vila Boa naquele momento. Neste 

contexto, o simples anúncio e, sobretudo, a chegada do governador representava um 

acontecimento novo que indicava alterações significativas no jogo de forças políticas entre 

os núcleos de poder que disputavam entre si vantagens e privilégios nas Minas e Capitania 

de Goiás, principalmente por parte dos adversários do governador que fazia, naquele 

momento, a entrega do cargo ao sucessor. 

 



 

104 

 

3.7 INTERESSES DIVERGENTES: A PRISÃO  

DO GOVERNADOR PELA CÂMARA MUNICIPAL  

 

 Sete meses após a posse de João Manuel de Meneses, os oficiais da câmara 

agradeciam ao príncipe regente a indicação do novo governador, referindo-se a ele como o 

redentor e restaurador da Capitania (D.A.C.G, Cx. 42, D. 2554, 5 CD-ROM), demonstrando 

ao mesmo tempo satisfação pela decisão real e expectativa de alterações nas relações 

políticas até então dominadas pelo gênio forte do ex-governador. 

 

 Se desejos pessoais o impeliam a agir, levando-o a administrar a Capitania conforme 

seus interesses particulares, o ex-governador, por outro lado, não abandonaria o palco das 

disputas políticas, se recolhendo a Lisboa ou se dedicando a outras atividades burocráticas, 

requeridas pelas necessidades prementes do império, como o fizeram todos os capitães-

generais que o haviam antecedido no governo da Capitania de Goiás. Pelo contrário, 

permaneceria em Vila Boa fazendo, na opinião de um contemporâneo, ferver “[...] a 

dissensão entre os grandes [...]” e gemer “[...] o resto do povo” (SILVA e SOUZA, 1998, p. 

101). Sua permanência, que se estendeu até o fim do mandato de João Manuel de Meneses, 

certamente teve peso considerável para a constituição de uma verdadeira rede de intrigas, 

insultos e acusações em que se degenerou o quadro das relações políticas que tiveram lugar 

em Vila Boa de Goiás. 

 

 Ante as dificuldades encontradas pelo novo governador que, apesar de atrair para si, 

como por força da gravidade, os adversários do ex-governador, não conseguia levar a cabo 

suas ações administrativas de governo e, por outro lado, sendo obrigado a fazer frente aos 

intensos e permanentes ataques por parte daqueles que se opunham a suas iniciativas, a 

câmara municipal, considerando “[...] as funestas conseqüências que se podiam seguir contra 

a paz e a tranqüilidade pública [...]”, reunida com o ouvidor-geral, o capitão-mor da comarca 

e a “[...] nobreza desta villa [...]” procuraram Tristão da Cunha Meneses a fim de solicitar 

que deixasse Vila Boa de Goiás (D.A.C.G, Cx. 42, D. 2553, 5 CD-ROM). Ao que resistiu 

prontamente o ex-governador, reafirmando sua decisão em permanecer na Capitania, usando 

como pretexto a necessidade de levar consigo alguns documentos que lhe estavam 

dificultando o acesso. 

 



 

105 

 

 A partir de então, acusações e insultos passaram a nortear disputas pessoais 

envolvendo governador e ex-governador, intendentes, ouvidores, secretários de governo, 

tesoureiros das Casas de Fundição e oficiais da câmara, promovendo escândalos públicos e 

multiplicando as representações de uns contra os outros à coroa, na expectativa de ver 

acatados seus próprios argumentos por parte do príncipe regente. 

 

 Para se ter uma idéia dos confrontos ocorridos, apenas três meses depois da troca de 

governador, o ouvidor-geral de Goiás, Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, escrevia ao 

príncipe regente solicitando nomeação de um substituto e a sua transferência para outra 

localidade devido, de acordo com ele, às injúrias do governador e capitão-general de Goiás, 

João Manuel de Meneses (D.A.C.G, Cx. 41, D. 2503, 5 CD-ROM). Contudo, certamente 

sem ter seu requerimento atendido pela coroa, saiu em correição pela Capitania, 

permanecendo fora de Vila Boa por mais de dois anos, sendo sua ausência objeto de 

representação da câmara municipal ao príncipe, através da qual solicitava a nomeação de um 

juiz de fora com o objetivo de suprir os prejuízos que a falta do ouvidor causava ao bem 

público e à Fazenda Real. A causa da demora do ouvidor-geral teria sido, de acordo com os 

oficiais da câmara, os ultrajes proferidos por Manuel de Meneses que o teria feito sair “[...] 

desta villa corrido do Governador actual [...]” (D.A.C.G, Cx. 45, D. 2646, 5 CD-ROM). 

 

 Alvo preferido do ex-governador e seus amigos, João Manuel de Meneses fazia uso 

das armas que encontrava disponíveis, principalmente do considerável aparato militar que, 

monopólio do governador, de acordo com Silva e Souza, inspirava temor a toda a vila 

(ALENCASTRE, 1979, p. 266). Assim, realizou prisões, como a do tesoureiro da Casa de 

Fundição, mandou fazer devoluções de recursos aos cofres públicos, expulsou algumas 

autoridades da Capitania e ameaçou a todos com os mais severos castigos. Mas nem isso 

sossegou a intriga e, nas palavras de Silva e Souza, reproduzidas por Alencastre, “[...] fervia 

cada vez mais a obra da iniqüidade [...]” (1979, p. 267). 

 

 Neste ponto, vale notar que é possível perceber, através da análise dos documentos da 

época, uma presença intensa da câmara municipal nos acontecimentos que marcaram de 

forma indelével o governo de João Manuel de Meneses. Embora os desentendimentos 

tivessem como eixo gravitacional autoridades de nomeação régia, originando dois partidos 

ou grupos de interesses opostos, os oficiais da câmara parecem ter agido, num primeiro 

momento, como centro de articulação intermediário ou canal de interlocução entre as partes 
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com a clara tentativa de por termo ao conflito que se alastrava. Num segundo momento, com 

o aumento da temperatura no ambiente político a índices inesperados, seu envolvimento e 

suas posições no front de combates parecem ter sido determinados pela composição efetiva 

de seus membros: as ligações da maioria de seus integrantes com um ou outro grupo 

definiam o curso das decisões a serem tomadas, incluindo-se entre elas a ordem de prisão 

dada ao capitão-general e governador das Minas e Capitania de Goiás. 

 

 No ritmo dos acontecimentos que seguiam seu curso, o ano de 1803 indicava um 

acirramento dos ânimos, exaltados durante mais de dois anos ininterruptos. Este período foi 

marcado por uma intervenção direta da câmara municipal nos conflitos que atingiam 

diretamente os interesses das elites locais, na disputa pelo poder no espaço político de Vila 

Boa de Goiás. 

 

 Indicando sua opção política no conflito, carta dos oficiais da câmara, com data de 

dois de março de 1803, denunciava ao príncipe regente, D. João, a atribuição, por parte do 

governador, de cartas patentes compradas por quantias excessivas e, até mesmo, a 

incorporação de crianças nos Regimentos das Companhias de Dragões e Ordenanças, contra 

o que estava estabelecido legalmente (D.A.C.G, Cx. 45, D. 2653, 5 CD-ROM).  

 

 Na mesma data, em outra carta dirigida a Lisboa (D.A.C.G, Cx. 45, D. 2649, 5 CD-

ROM), os oficiais da câmara queixavam-se ao príncipe regente afirmando que o governador 

não tornara público uma Resolução Real, de janeiro de 1802, em que a coroa proibia aos 

governadores dos domínios ultramarinos a realização de prisões abusivas, destacando que 

esta era uma atribuição exclusiva dos magistrados aos quais competiam a administração da 

Justiça nas capitanias. Reivindicavam, tecnicamente, o despacho do governador que, em 

obediência à Ordem Régia, deveria mandar registrá-la nos livros da secretaria do governo, 

nos da câmara e nos juízos da ouvidoria-geral. Mas, na verdade, do ponto de vista político e 

das disputas em curso, buscavam imputar ao governador as responsabilidades sobre prisões 

cometidas, a seu ver, arbitrariamente, em desrespeito às próprias determinações reais. 

 

 Uma semana mais tarde, escreviam novamente ao príncipe regente, agora com a tinta 

carregada de um tom sombrio, cujos verbos pareciam ter a pretensão de insinuar ao próprio 

rei o caminho pelo qual devia seguir, descrevendo o estado de irremediável desordem em 

que se encontrava a Capitania “[...] por força da demência em q’ se acha [...]” o governador, 
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prostrando-se os oficiais camarários humildemente “[...] aos pés de Vossa Alteza Real, 

rogando-lhe que pelas chagas de Christo Senhor Nosso, que mande suspender [...] o dito 

governador como melhor lhe parecer a Vossa Alteza Real [...]” (D.A.C.G, Cx. 45, D. 2654, 5 

CD-ROM). Tal pedido de afastamento do governador com certeza é revelador e expressa o 

clima de tensão que experimentavam naquele território de conquista, tomado por conflitos 

que mais pareciam não ter fim, alcançando, direta ou indiretamente, a quase totalidade dos 

indivíduos e grupos da sociedade local. 

 

 Entretanto, a pressão em meio ao ambiente de confronto não havia ainda atingido seu 

ápice, pois se encontravam apenas na ante-sala dos piores momentos que, claramente 

anunciados, ainda estavam por acontecer.  

 

 O pivô do confronto final entre os oficiais da câmara e o governador foi o 

desentendimento, narrado detalhadamente por Alencastre (1979), entre João Manuel de 

Meneses e Manoel Pinto Coelho, ex-intendente que fazia as vezes de ouvidor interino, dado 

a longa ausência do ouvidor-geral, destituído do cargo pelo governador. 

 

 Tendo se refugiado numa chácara no arraial do Ferreiro, de onde despachava desde o 

mês de abril de 1803, o governador recebeu a visita do ouvidor-geral interino que o informou 

que partiria em diligência e correição para Meia Ponte. Mesmo proibido por João Manuel de 

Meneses de deixar Vila Boa de Goiás até o retorno do ouvidor-geral, Pinto Coelho declarava 

por toda parte que não cumpria ordens do governador, anunciando sua partida para Meia 

Ponte para o dia quinze de maio (ALENCASTRE, 1979, p. 269).  

 

 Antes, porém, de sua partida, no mesmo dia quinze, o governador, receando sua 

presença na vila, determinou sua prisão domiciliar e sua transferência, no prazo de 48 horas, 

para a aldeia de Pedro III (ALENCASTRE, 1979, p. 269). Estrategicamente, com o intuito 

de ganhar tempo, o ex-intendente e ouvidor interino alegou incapacidade física, devido a 

complicações em sua saúde, para não deixar Vila Boa de Goiás no dia determinado, 

requerendo oficialmente ao governador autorização para permanecer em sua residência. 

 

 Com o retorno do ouvidor Manuel Joaquim Aguiar Mourão à Vila Boa, e não sendo 

deferido o requerimento do ex-intendente, a câmara, reunida em corporação, intimou ao 

ouvidor-geral, recém chegado, determinando-lhe que não cumprisse ordens emanadas do 
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governador, declarou a prisão do sargento-mor e ajudante de ordens de João Manuel de 

Meneses, Marcelino José Manso, e partiu para o arraial do Ferreiro, ao encontro do 

governador.  

 

 Recebidos por ele, os oficiais da câmara intimaram-no oferecendo-lhe ordem de 

prisão por crime de lesa-majestade, considerando João Manuel de Meneses afastado das 

funções de governador. Retornando à Vila Boa, os vereadores tentaram mobilizar as demais 

autoridades e a população da vila a seu favor, não obtendo nenhuma resposta, como narra 

Alencastre:  
 
 A câmara, depois da prisão do governador, recolhendo-se à vila, mandou tocar a 

rebate. Durante todo o resto da tarde se ouviu o toque monótono do sino da cadeia, 
chamando o povo à revolta; mas foi embalde, porque ninguém se atrevia a sair à 
rua. As casas estavam trancadas, as ruas desertas, a força em armas no quartel, e a 
câmara em sessão permanente desde as nove horas da noite (1979, p. 272). 

 

 Ao contrário do que supôs erroneamente Russel-Wood, sugerindo a fuga do 

governador de Goiás, que teria sido expulso da Capitania contra a sua vontade pelas elites de 

Vila Boa (1998, p. 11), a ordem do governador ao ouvidor-geral, entregue às 11 horas da 

noite, constituía-se num resumo antecipado do curso futuro dos fatos: 

 

 “O estranho e nunca pensado procedimento, praticado no dia de hoje pela câmara 
desta vila, me obriga a tomar medidas instantâneas contra os agressores de tão 
atrozes delitos; e, porque se acham esgotadas as de moderação, Vm. Proceda 
imediatamente a prender todos os oficiais da câmara [...] e por que me consta que 
na mesma casa de câmara, fora de horas, se conspira novamente contra a minha 
imunidade, procederá contra eles sem atenção a qualquer imunidade de pessoa e 
lugar, por ser este o caso em que se não conhece asilo (ALENCASTRE, 1979, p. 
272).  

 

 Acatando as ordens do governador, seu ajudante de ordens, Marcelino José Manso, 

acompanhado de 60 praças, cercou a casa de câmara e cadeia. Já era tarde, pois quinze 

minutos antes os oficiais da mesma câmara haviam dissolvido a reunião e se ocultado. Na 

madrugada, apenas dois oficiais camarários, encontrados em suas respectivas casas foram 

detidos. Na manhã do dia 18 de maio, “conquanto a tranqüilidade pública não tivesse sido 

seriamente perturbada, o descontentamento produzido pelas cenas que acabamos de narrar 

foi geral” (ALENCASTRE, 1979, p. 273). Não há dúvidas quanto ao descontentamento 

posterior: de um lado o ataque pessoal e institucional sofrido pelo representante direto da 

coroa nas Minas e Capitania de Goiás e, de outro, a decepção dos adversários de João 
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Manuel de Meneses com a dissolução de uma tentativa inédita e fracassada de deposição do 

governador. 

 

 Mas, ante acontecimento de tal repercussão e gravidade, durante tão longo tempo 

marcado por disputas entre instâncias de poder ligadas intimamente a Lisboa, com a 

participação direta de representantes dos poderes locais, uma dúvida poderia nos inquietar: 

onde se encontrava o rei, centro gravitacional do universo imperial português? Certamente, 

não ficou alheio a tão amplo conflito cujo pivô central era alimentado pelo confronto direto 

entre dois representantes de indicação pessoal da própria coroa. 

 

 De acordo com Alencastre, nenhum outro governador sofreu tão severas reprimendas 

por ordem do soberano como João Manuel de Meneses. Segundo ele, ainda em 1801, D. 

Rodrigo de Souza Coutinho, então secretário de Estado da Marinha e Ultramar, “[..] 

estranhou-lhe os excessos de jurisdição e despotismos praticados em matéria de justiça e de 

fazenda, transgressões de ordens e arrogações de autoridade” (1979, p. 274). Além disso, 

uma provisão de maio de 1802, advertia o mesmo governador para que “levantasse o braço 

de ferro com que oprimia a colônia e flagelava os magistrados” (ALENCASTRE, 1979, p. 

274). Em primeiro de junho, outra provisão questionava várias providências tomadas por 

João Manuel de Meneses. Ainda noutra provisão da Mesa de Consciência e Ordens45, de 

nove de agosto de 1802, citada por Alencastre, o próprio príncipe regente comentava os “[...] 

desatinos  e atentados que praticava o governador D. João Manuel de Meneses [...]”. Após 

relacionar algumas irregularidades, o príncipe, considerando “[...] todos esses fatos informes 

e abusivos da autoridade que lhe confere, contrários à legislação do reino [...]” e, enquanto 

não dava “[...] a semelhante procedimento as imediatas e positivas providências [...]”, 

orientava aos conselheiros da Mesa de Consciência e Ordens a respeito do governador da 

Capitania de Goiás: “Hei por bem de vos ordenar que, reputando-se verdadeiramente nulos, 

írritos e improcedentes todos os atos com que o mesmo governador tem atropelado as leis, a 

                                                
45 Junto com a Mesa do Desembargo do Paço, constituía um dos chamados tribunais que aconselhavam 
diretamente o soberano.  A Mesa da Consciência surgiu em 1532, erigida por D. João III, para que nela se 
retratassem “as matérias que tocassem ao descargo de sua consciência”, isto é, aquelas que dissessem respeito à 
manutenção e expansão da religião cristã no império português. Quando a coroa assumiu o mestrado das três 
principais ordens militares do reino, passou a denominar-se “da Consciência e Ordens”. No Brasil, em meados 
do século XVIII, foram introduzidas uma série de práticas que reestruturaram a máquina administrativa 
portuguesa levando à expulsão dos jesuítas, aumentando a importância da Mesa em relação à colônia. Em 
Portugal, a Mesa foi suprimida em 1837 e, no Brasil, foi abolida em 1828, vinte anos após a instalação da Corte 
portuguesa, em 1808 (VAINFAS, 2001, p. 393-395). 
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jurisdição da magistratura e o direito das partes, procedais logo a repor tudo no seu primeiro 

estado” (1979, p. 275).  

 

 Quase um ano depois, a coroa concedia o perdão real à câmara municipal de Vila 

Boa, anunciado pelo vice-rei, José Fernandes de Portugal e Castro, em carta de 28 de março 

de 1804 (SILVA E SOUZA, 1998, p. 102). Nenhum acusado, nenhum culpado, todos 

absolvidos. Em maio do mesmo ano, os oficiais da câmara agradeciam ao príncipe regente 

por ter-lhes perdoado o erro cometido pelo mal entendido zelo da Justiça (D.A.C.G, Cx. 47, 

D. 2724, 5 CD-ROM). 

 

 Este caso da prisão do governador parece denunciar um certo exagero na ação 

desencadeada por parte da câmara municipal enquanto núcleo de poder local constituído. 

Mas, por outro lado, não parece indicar qualquer tipo de abuso ou usurpação do poder real. 

Num espaço de relações tensas, os contendores claramente testavam as forças do oponente, 

confirmando as possibilidades oferecidas no âmbito político da uma sociedade corporativa 

de Antigo Regime. Cada instituição compunha e integrava a totalidade do tecido social, cujo 

equilíbrio concreto se assentava na importância de cada uma delas enquanto agente 

consciente de seus próprios limites, mas também informados do alcance possível da 

jurisdição de seus oponentes. 

 

 Evidentemente, a natureza da estrutura administrativa colonial, expondo a confusão 

das atribuições de cada núcleo ou instituição e oferecendo certa flexibilidade mas, ao mesmo 

tempo, condenando à indefinição os limites de atuação de cada órgão e autoridade local, 

esteve na gênese dos conflitos que analisamos nos primeiros anos do século XIX. Contudo, 

também parece claro, nas disputas ocorridas durante o governo de João Manuel de Meneses, 

a autonomia de cada núcleo de poder em relação aos demais e que, a partir dos pressupostos 

que lhe garantiam esta autonomia, disputavam com os demais a primazia das decisões que 

envolviam seus interesses específicos. 

 

 Não nos parece lícito, portanto, enxergar, como o fazem Palacin & Moraes (2001, p. 

52), quer nas disputas de poder entre as instituições locais, quer nas manifestações políticas 

presentes nas ações e iniciativas da câmara municipal de Vila Boa de Goiás, qualquer tipo de 

intenção ou mesmo proposta de manifestação contra a administração colonial ou contra o 
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poder real. O que estava em jogo eram disputas definidas por outra natureza de interesses e 

delimitadas pelo alcance local das pretensões de seus contendores. 

 

 Não podemos, também, deixar de observar que a dinâmica das ações, as reações de 

cada facção, as articulações e rearticulações, e as composições momentâneas surgiram em 

função de um contexto novo, diferente das situações anteriores: jamais havia ocorrido de um 

ex-governador permanecer por tanto tempo na Capitania, sem que a imposição de seus 

interesses pessoais sofressem solução de continuidade, como aconteceu com Tristão da 

Cunha Meneses.  

 

 Este fenômeno parece desautorizar uma possível análise naturalizada que percebe 

como imutável e nula a existência dos poderes e das elites locais. Ao contrário, desvela uma 

dinâmica interna inerente e absolutamente compatível com a atuação de agentes capazes de 

impor suas vontades de acordo com as circunstâncias e de negociar, nos limites de suas 

possibilidades, os planos e os projetos de Lisboa implementados na Capitania de Goiás. 

 

 É evidente que as elites locais em Vila Boa de Goiás conquistaram, ainda que sob o 

comando e a direção do rei, um espaço significativo para negociações quanto às decisões 

emanadas dos representantes reais. Assim, se João Manuel de Meneses, como figura e 

imagem real na Capitania de Goiás, detinha efetivamente o poder enquanto força, 

conservando, inclusive, o poderio bélico e militar nos limites de seu controle, a autoridade – 

enquanto termo que implica legitimidade, justiça e direito – foi, em quase todos os 

momentos, um produto da negociação e da sanção de todas as partes envolvidas no episódio 

(BICALHO, 2003, p. 36).  

 

 Desta forma, se pudermos falar de algum tipo de cerceamento dos poderes locais ou 

mesmo de centralização política ou administrativa – talvez melhor seria adotarmos o termo 

integração, já que tratamos, na verdade, de um processo de interiorização dos interesses 

metropolitanos na colônia – nas esferas de atuação e poder da coroa, teríamos que concordar 

com Mark Greengrass (apud BICALHO, 2003), quando defende a idéia de que os poderes 

locais podiam se transformar numa força ativa no movimento de consolidação dos Estados 

centralizados modernos, sendo as lideranças ou os “notáveis” das pequenas localidades – 

Vila Boa de Goiás é o nosso exemplo – capazes tanto de opor resistência quanto de usar as 
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estruturas administrativas coloniais (ou suas fissuras) em prol e a favor de seus próprios 

objetivos.  

 

 Para este autor, uma integração bem sucedida não se faria “[...] apenas por intermédio 

da conquista e absorção do menor e mais fraco [...]”, mas também da amalgamação e 

continuidade dos interesses locais e reais (de Lisboa), “[...] numa estrutura política mais 

ampla” (2003, p. 36). 

 

 Finalmente, o engajamento político ativo e consciente das elites locais, 

especificamente das câmaras municipais, parecia funcionar como pressuposto indispensável 

para o maior controle, por parte da coroa, dos espaços de conquista governados a partir de 

Lisboa, ou seja, condição necessária para um movimento de centralização administrativa. O 

que fazia com que as queixas da câmara municipal de Vila Boa de Goiás, denunciando as 

mazelas dos funcionários régios – inclusive dos governadores – se constituíssem em um dos 

elementos de controle metropolitano de informações relativas aos assuntos a cerca das Minas 

e Capitania de Goiás, tal como informam Souza & Bicalho sobre as câmaras ultramarinas 

(2000, p. 88).  

 

 Desta forma, acreditamos poder afirmar, concordando mais uma vez com Greengrass, 

que a incorporação das elites de Vila Boa de Goiás numa estrutura política mais ampla e 

alargada, como a do império português, permitiu aos protagonistas dos acontecimentos 

locais uma associação com a sensação de proteção e não, ao contrário, com a perda de seus 

privilégios (BICALHO, 2003, p. 36). Talvez isso ajude a explicar a centralidade e a presença 

marcante do soberano e os apelos recorrentes ao seu arbítrio por parte das elites políticas de 

Goiás. 

 

 Segundo Aparício, que estudou a atuação de Luís da Cunha Meneses em Goiás e em 

Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII,  

 

 Neste intricado jogo de poderes e contrapoderes estabelecia-se uma rede sutil de 
controlo à distância. Uns e outros se fiscalizavam e denunciavam mutuamente, e 
em última instância o rei servia de fiel da balança, num conflito onde, ao mesmo 
tempo, ninguém e todos tinham razão (1998, p. 75).  
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 Retomando Palacin, podemos confirmar a atualidade de sua análise quanto ao aspecto 

político na Capitania e nas minas de Goiás, lembrando sua afirmação com relação ao 

fracionamento das forças políticas e à oposição de interesses que permitiam o surgimento de 

espaços livres para o embate aberto, a negociação e a intriga. Em sua opinião,  “Este aspecto 

é o que parece ter prevalecido em Goiás. Governadores, ministros, administradores de 

contratos, tesoureiros e camaristas se relacionavam entre si através de uma rede sutil de 

oposição e, sobretudo, de conveniências bem articuladas” (1983, p. 58). 

 

 Todavia, embora possamos ver confirmadas suas afirmações quanto ao aspecto das 

relações de poder em Vila Boa de Goiás, sendo possível aceitar a idéia de uma certa 

descaracterização da função política do regimento municipal, parece difícil concordar com a 

análise que profetiza a perda de seus últimos vestígios de independência, como defende 

Palacin (2001, p. 39). Por outro lado, se a câmara municipal conservava apenas a ilusão de 

uma autogestão, o que também parece difícil de aceitar, a autonomia nos miúdos interesses 

locais, admitida por Palacin (2001, p. 39), será tratada nos capítulos que seguem, já que o 

exercício dessa autonomia local, por diminuto que tenha sido, parece nos revelar muito mais 

sobre a história política e administrativa da Capitania do que uma visão das minas e da 

sociedade colonial de Goiás submetida ao poder onipotente e incontestável de um monarca 

absoluto.  
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4 O PODER ALÉM DA VILA: A NOBREZA  

POLÍTICA NOS ESPAÇOS DA GOVERNANÇA 

 

4.1 AUTONOMIA E PODER PARA ADMINISTRAR: A CÂMARA DE VILA BOA DE 

GOIÁS COMO ESPAÇO LOCAL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

METROPOLITANAS 

 

 A partir das leituras recentes realizadas por historiadores interessados nas relações de 

poder na América portuguesa, as interpretações que consideram uma maior ou menor 

interferência do poder central tem variado muito, embora a maioria significativa dos 

pesquisadores tem trabalhado a partir de pressupostos que tendem a minimizar a importância 

do processo de centralização metropolitana.  

 

 Todavia, se pudermos consentir numa interferência crescente que visava cercear a 

autonomia dos grupos locais, centralizando as decisões em função de um controle mais 

rígido sobre os domínios portugueses de além mar, seríamos levados a concordar que o que 

tem sido realmente detectado é a perda do poder político das cidades e vilas, controladas, 

cada vez mais, por uma burocracia espalhada por todo o território do império, centralizada 

em Lisboa. 

 

 Concordamos, entretanto, com Pereira, quando afirma que “[...] este esvaziamento 

político não foi, necessariamente, acompanhado pela perda do poder de administrar” (2001, 

p. 384). Eventualmente, os mesmos autores que defendem uma marcada dependência e 

submissão das câmaras frente ao poder central, como o faz Palacin (2001), tendem a 

reconhecer uma condição de autonomia administrativa quando se deparam com este campo 

em que as ações das câmaras municipais têm, na realidade, um alcance muito vasto. Apesar 

de adepto de uma visão absolutista e centralizadora da história luso-brasileira, Palacin 

ameniza a pouca importância que dá às câmaras quando enumera incansavelmente 

atribuições administrativas fundamentais para o funcionamento adequado tanto dos arraiais, 

quanto da própria Capitania de Goiás. 

 

 No caso de Vila Boa, se durante a segunda metade do século XVIII, a liberdade e 

autonomia da câmara municipal, do ponto de vista político, foram sendo, paulatinamente, 

limitadas, sua atribuição administrativa não sofreu abalos significativos, permanecendo 
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praticamente imutável durante o mesmo período. Como no caso da câmara de Curitiba, 

citado por Pereira (2001, p. 393), é possível verificar não apenas a permanência do exercício 

do direito de administrar a vila, como também o seu crescimento e consolidação durante o 

setecentos, o que parece ser um fenômeno estrutural entre as vilas da América portuguesa. 

 

 Se um quadro de conflitos e disputas entre os núcleos de poder locais deram forma e 

conteúdo às relações políticas que se estabeleceram em Vila Boa de Goiás, um outro aspecto 

definidor da atuação da câmara municipal, consubstanciado nos mecanismos de controle 

administrativo e pela imposição de certas regras de conduta comunitária, parece ter existido 

à margem de toda a turbulência e conflitos políticos, comuns no final do século, 

configurando um âmbito de atuação das elites locais bastante sólido, cujas fronteiras jamais 

estiveram ameaçadas por nenhuma outra autoridade local de nomeação régia. 

 

 Na verdade, a câmara municipal de Vila Boa de Goiás integrava um movimento mais 

amplo, coordenado por um centro gravitacional posicionado em Lisboa, mas levado a cabo 

nos espaços de poder locais. Movimento que alinhavou o complexo século XVIII lusitano, 

reverberando em todo o espaço atlântico e europeu: a exploração do ouro e o conseqüente 

povoamento das regiões das minas da América portuguesa. Este fenômeno demandou uma 

reorientação nas formas de dominação metropolitana.  

 

 Também nas Minas e Capitania de Goiás, o aparecimento de uma sociedade urbana, 

de caráter mercantil, foi acompanhado de perto pelas autoridades metropolitanas, de olho nas 

rendas que a coroa procurava obter naquela extensa rede comercial que se estabelecia. 

 

 O rápido florescimento comercial e a expansão dos negócios, marcados pela alta 

lucratividade, fez com que se estabelecesse uma ampla rede de abastecimento de produtos 

que a coroa tratou logo de estimular, ao mesmo tempo em que buscava implementar as 

condições efetivas para a manutenção de seu controle.  

 

 Uma política tributária passou, então, a nortear a consolidação da ação metropolitana 

no sentido de ampliar cada vez mais sua arrecadação. Mas não apenas isto. O controle 

exercido sobre a produção aurífera e agrícola, sobre as transações comerciais e a organização 

de um mercado abastecedor e sobre a própria manutenção e domínio de um vasto território 

ocupado por mineradores, anunciavam também uma outra face estratégica da expansão do 
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império português: as formas de reprodução do poder e a interiorização da metrópole na 

colônia (FURTADO, 1999, p. 201). Nas palavras de Gouvêa, “Observava-se assim um maior 

aprofundamento das teias de poder político no âmbito das redes de poder econômico” (1998, 

p. 300), o que se constituía num movimento de aprofundamento das relações de poder na 

América portuguesa46. 

  

 Assim, a política metropolitana visava sobretudo a permanente criação e reedição de 

seu poder nos espaços conquistados das Minas e Capitania de Goiás e, neste contexto, a 

câmara de Vila Boa foi a principal responsável por organizar e administrar o cotidiano das 

populações, regulando e normatizando a existência urbana local.  

 

 É fato, porém, que o enraizamento dos interesses do colonizador nos espaços 

colonizados da América não se deu num ambiente em que predominou a ausência de 

conflitos. Se a proximidade entre os administradores municipais e a população local abria 

possibilidades para uma ação fiscalizadora mais constante, por outro lado, tal condição fazia 

com que a câmara e seus oficiais oscilassem entre a defesa dos interesses reais e as 

reivindicações dos grupos locais.  

 

 Nesta perspectiva, não foram poucos os autores clássicos que argumentaram a favor 

de uma ineficácia da máquina administrativa instalada na América portuguesa, como o fez 

Prado Júnior (1996). Contudo, não se deve perder de vista sua “[...] enorme versatilidade e 

capacidade de adequação [...] face aos impasses colocados pela dinâmica quotidiana do 

processo colonizador então em curso”. Nesta linha de raciocínio, aquela racionalidade 

ambígua e contraditória, presente nas estruturas administrativas coloniais, denunciada na 

historiografia clássica sobre as câmaras municipais, teria, inclusive, “[...] tornado possível o 

estabelecimento de relações de poder muito particulares no âmbito da América portuguesa” 

(GOUVÊA, 1998, p. 310).  

 

 De forma geral, o exercício dos poderes locais, centrado nas câmaras municipais, foi 

fartamente utilizado pela coroa para tornar mais efetivo seu controle sobre o mundo colonial 
                                                
46 Este raciocínio, como vimos, foi inaugurado por Dias (1986) que enfatizou a importância dos eventos que 
tiveram lugar em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Entretanto, de acordo, ainda, 
com Gouvêa (1998), foi Fragoso (1992) quem teve o mérito de demonstrar a anterioridade ou a precocidade 
deste processo de interiorização da metrópole, estudando a constituição de uma rede de interesses mercantis no 
Rio de Janeiro. De nossa parte, imaginamos perfeitamente viável recorrer a este raciocínio, já que alcança, em 
larga medida, os acontecimentos e os fenômenos que estudamos a partir da perspectiva adotada no presente 
trabalho. 
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(FURTADO, 1999, p. 214). Assim, ao introduzir mecanismos de controle para a manutenção 

de uma ordem administrativa interna, assentando a base de sua organização numa espécie de 

equilíbrio das tensões, condição do poder e domínio pessoal do monarca – em função dos 

próprios objetivos implicados no processo de colonização – a coroa, nas palavras de Russel-

Wood, “enfraquecia a efetividade” de sua ação de governo e do poder do próprio rei (1998, 

p. 198). 

 

 Esta condição, inerente à atuação metropolitana nas Minas e Capitania de Goiás tinha 

suas repercussões: “abria espaço para que os colonos participassem da estrutura 

administrativa e da formulação ou implementação das políticas da Coroa” (RUSSEL-

WOOD, 1998, p. 201). Nesta esfera de reprodução dos interesses metropolitanos, o poder 

municipal, representado pela ação administrativa das elites locais, a partir da câmara, foi 

essencial para a efetivação do domínio e controle orquestrados a partir de Lisboa. 

 

4.2 A NOBREZA DE VILA BOA NOS QUADROS DA CÂMARA:  

OLIGARQUIAS LOCAIS COMO RESISTÊNCIA À AUTORIDADE DO CENTRO 

 

 Um dos expedientes utilizados para fazer coincidir os interesses das autoridades 

metropolitanas e o das elites que exerciam o governo local, foi o estabelecimento de 

mecanismos que dificultavam o acesso aos cargos municipais. O resultado, nas regiões 

coloniais, repetindo a perspectiva consolidada em Portugal nos finais do século XVII, foi 

que a vitalidade dos poderes locais permaneceria associado à formação de restritas 

oligarquias47 camarárias (MONTEIRO, 1993, p. 324). Assim como no reino, como afirmam 

Cruz Coelho & Magalhães, o rei ou seus representantes, na Capitania de Goiás, “[...] viam 

erguer-se pela sua frente estas poderosas barreiras oligárquicas” (1986, p. 46).  

 

 Apesar disso, não encontramos indícios de que a monarquia portuguesa tenha tentado 

evitar a constituição de grupos fechados de homens bons48 organizados em torno das 

                                                
47 O sentido aqui empregado para esta expressão, consiste na preponderância de uma facção ou grupo à frente 
dos negócios públicos, envolvendo a câmara municipal. Como demonstra Monteiro (1993, p. 324), o que se 
tem procurado sugerir é que a oligarquização do poder das câmaras era uma condição de sua capacidade de 
resistência à autoridade do centro, ao mesmo tempo em que se tem, também, realçado a patrimonialização das 
câmaras, ou seja, a sua vocação para utilizar os respectivos recursos em benefício próprio. 
 
48 Termo utilizado na América portuguesa para traduzir uma atitude mental típica do Antigo Regime, que era 
incapaz de considerar os indivíduos como nascidos iguais e dotados dos mesmos direitos. Desta forma,  homem 
bom era aquele que reunia as condições para pertencer a um certo estrato social, distinto o bastante para 
autorizá-lo a manifestar sua opinião e a exercer determinados cargos. Na América portuguesa, associava-se 
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câmaras municipais, que, no vocabulário da época, “costumavam andar na governança” 

(ORDENAÇOES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVII, PARÁGRAFO 6). Diferente 

disso, como afirma Monteiro, “[...] a monarquia portuguesa não parece ter contrariado as 

tendências oligárquicas do poder municipal; pelo contrário, tê-las-á potenciado” (1993, p. 

325). A elite camarária de Vila Boa de Goiás era, certamente, composta por membros das 

famílias mais prestigiadas localmente, já que ali também, muito provavelmente, se pensava 

que “[...] os mais nobres e ricos seriam igualmente os que davam maiores garantias de 

isenção (“desinteresse”) e independência no desempenho dos seus ofícios, no sentido de 

poderem viver para eles sem deles viverem” (MONTEIRO, 1993, p. 325). 

 

 Provavelmente, o fato de terem servido na condição de juizes presidentes, vereadores 

e procuradores, recebendo, durante décadas, o valor de 200 mil réis como ordenado anual e 

continuarem disponíveis e interessados nos ofícios camarários, mesmo após a suspensão 

deste recebimento, ocorrido em 1787, talvez reforce a idéia da independência e autonomia 

financeira por parte dos oficiais da câmara municipal de Vila Boa de Goiás, que não 

dependeriam de ordenados para o exercício dos cargos concelhios. Mesmo assim, a 

reclamação parecia compor um ritual quase interminável, integrando a pauta das reuniões 

realizadas semanalmente. 

 

 Assim, na sessão de 31 de dezembro de 1792, quando foram assinados mandados de 

pagamentos de “ordenados e salários” do escrivão, alcaide, porteiro e carcereiro, “[...] 

protestarão os juizes, vereadores e procurador pelas propinas, que mal e individualmente 

forão abolidas pelo Ouvidor interino Joze Carlos Pereira [...]” (LIVRO DE REGISTRO DO 

SENADO DA CÂMARA, doravante L.R.S.C, 1792, fl. 81). Exatamente dois anos depois, 

quando foram pagos os demais funcionários da câmara, “[...] não se passarão nem assignarao 

[mandados de ordenados] que se costumavao passar aos juizes, vereadores, procurador e 

thezoureiro de suas propinas por estarem mal e individualmente prohibidos [...] e protestarão 

em todo tempo [...]” (L.R.S.C., 1794, fl. 165).  

 

 Apesar das reclamações, a manutenção de uma imagem pública, que corresponderia a 

homens independentes financeiramente, parece ter compensado o exercício do poder local 

sem remuneração em troca da confirmação de uma condição de nobreza que, certamente, 
                                                                                                                                                 
àqueles que podiam participar da governança municipal, elegendo e sendo eleitos para os cargos públicos que 
estavam reunidos nas câmaras, principal instância de representação local da monarquia (VAINFAS, 2001, p. 
284-285). 
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garantia prestígio social às autoridades municipais. Este comportamento estaria ancorado nas 

determinações legais garantidas nas Ordenações Filipinas. Neste aspecto, se a regra era a de 

que teriam nobreza aqueles que se comportassem como nobres, notadamente os que 

andavam a cavalo, a mesma lei admitia que os “[...] ricos adquirem nobreza, 

independentemente de andarem a cavalo, desde que vivam honestamente e não se ocupem de 

ofícios mecânicos” (ORDENAÇOES FILIPINAS, LIVRO IV, TÍTULO XCII, 

PARÁGRAFO 1). 

 

 Neste aspecto, vale salientar que na lógica do Antigo Regime, como lembra Vainfas, 

a idéia de nobreza não estava limitada a um conjunto de famílias distinguidas por 

tradicionais genealogias e títulos concedidos pelo monarca. Era muito mais ampla que isso. 

Nas palavras deste autor, “Antes de constituir uma categoria social, ela exprimia uma 

condição” (2001, p. 284). A forma de representação mais conhecida da sociedade moderna é 

a divisão dos três estados: o clero, a nobreza e o povo. Contudo, a estrutura estatutária era 

muito mais complexa.  

 

 Sucintamente, as características do estado da nobreza e sua fragmentação em 

classificações suplementares, foi estudada por Xavier & Hespanha, cuja natureza seria 

distinguida basicamente por uma nobreza natural e uma nobreza política. No caso da 

primeira,  

 
 [...] a pertença ao estatuto decorre da natureza das coisas e prova-se pelos diversos 

modos de manifestação da tradição, eventualmente ratificada por acto jurídico 
formal. Como natural, esta nobreza é, também, generativa, ou seja, transmissível 
por geração (1993, p. 131). 

 

 Interessa-nos mais diretamente a nobreza política. Para Xavier & Hespanha, ao 

contrário da nobreza natural, ela não decorre da natureza, “[...] mas de normas de direito 

positivo, dos costumes da cidade. Deste tipo é a nobreza que se obtém pela ciência, pela 

milícia, pelo exercício de certos ofícios, pelo privilégio e pelo decurso de tempo” (1993, p. 

131).  

 

 Do nosso ponto de vista, as elites de Vila Boa de Goiás, no período estudado e, 

principalmente, as elites camarárias, tinham seu estatuto social demarcado pela nobreza 

política, ou seja, ascendiam ao estatuto social dos nobres por meio da ocupação e exercício 

de certos ofícios. Neste caso, nos limitando a citar os ofícios comuns às Minas e Capitania de 
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Goiás, de acordo com as Ordenações do reino de Portugal, e na análise de Xavier & 

Hespanha (1993, p. 151), o estado de nobreza seria garantido, dentre outros, a 

desembargadores, a corregedores, provedores, juízes ordinários, vereadores, almotacés, 

procuradores da câmara, meirinhos e alcaides.  

 

 Um acompanhamento mais detido das listas de nomes dos homens bons, eleitos para 

a câmara municipal, que, portanto, andavam na governança de Vila Boa, permitiria, com 

certeza, encontrar uma renovação pouco significativa, a par de uma clara persistência de 

alguns nomes que se repetem nos mandatos anuais de juizes, vereadores e procuradores da 

câmara municipal – na verdade, este estudo ainda está por ser feito, não se constituindo o 

objetivo do presente trabalho, mas esbarrará, sem dúvida, nos limites impostos pela parca 

documentação existente49. 

 

 Muito embora a reeleição fosse proibida, determinando a legislação que apenas três 

anos depois do final do último mandato se poderia retornar a ocupar o mesmo ofício, a 

mesma lei, vigente tanto para o reino, como para o ultramar, admitia exceções: “Porém isto 

não haverá lugar nos lugares pequenos, onde se não poderem achar tantas e taes pessoas, que 

sejam para servir os ditos Officios: porque neste caso poderão ser Officiaes hum anno, e 

outro não” (ORDENAÇOES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVIII, PARÁGRAFO 9). 

 

 De qualquer modo, o expediente da exceção admitido pelas Ordenações Filipinas foi 

utilizado em Vila Boa de Goiás, por duas razões possíveis: primeiro, provavelmente, por ser 

considerada dentre “os lugares pequenos” e, em segundo lugar, o que também deve ser 

levado em conta, por que nem sempre havia o interesse de alguns homens, pertencentes à 

nobreza da terra, em assumir os cargos para os quais tinham sido eleitos.  

 

 No primeiro caso, por ausência ou não de pessoas aptas para servir à câmara 

municipal, encontramos a Manoel Joze Leite atuando como procurador da câmara, durante o 

ano de 1792 (L.R.S.C., 1792, fl. 70) e, dois anos depois, em 1794 (L.R.S.C., fl. 150), 

                                                
49 Não se trata, aqui, de realizar apenas uma leitura das listas ou a própria constituição delas, já que parece não 
terem sido encontrados documentos com informações mais consistentes a respeito do assunto, mas de propor 
caminhos alternativos para uma análise voltada à perspectiva das relações de poder locais. Não se pode negar 
que eram aqueles homens que interagiam quotidianamente com as possibilidades colocadas pelas 
transformações que afetavam o mundo luso-brasileiro. Na esteira da proposta de Gouveia (1998) para o Rio de 
Janeiro colonial, acreditamos que a construção de micro-biografias, pode apresentar uma importante estratégia 
para a reconstituição das redes de sociabilidades que formatavam as relações de poder em Vila Boa de Goiás. A 
este respeito ver Neves (1997) e Fragoso (1992). 
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desempenhando a mesma função, em flagrante desrespeito ao que determinava as 

Ordenações, mas em perfeita harmonia com segunda possibilidade proposta pela mesma 

legislação.  

 

 Exemplar, no segundo caso, foi o que se passou com o furriel Simão de Souza Lima. 

No mês de setembro de 1794, tendo o procurador da câmara municipal adoecido, foi 

nomeado interinamente para  substituí-lo Vicente da Cunha Rego (L.R.S.C., 1794, fl. 150) 

que, coincidentemente, havia sido eleito vereador no mês de abril do ano anterior – menos de 

dois anos, portanto – mas na condição de vereador de Barrete, como veremos adiante 

(L.R.S.C., 1793, fl. 90). Desinteressado pelo cargo de procurador, apresentou suas desculpas 

para não assumir a função (L.R.S.C., 1794, fl. 152), que foram acatadas como legítimas 

pelas autoridades municipais. Imediatamente, o juiz presidente e demais membros da câmara 

convocaram novas eleições, para que o cargo fosse preenchido de acordo com os 

procedimentos legais, sendo eleito Simão de Souza Lima (L.R.S.C., 1794, fl. 153). 

 

 Informado de sua escolha para o cargo de procurador, Souza Lima desculpou-se por 

não poder assumir a função para a qual havia sido eleito, devido suas ocupações nas 

atividades de seu engenho, distante nove léguas de Vila Boa, o que lhe traria incômodos e, 

certamente, consideráveis prejuízos. Ao que lhe responderam as autoridades concelhias que 

viesse, sem perda de tempo, assumir seu posto sob pena de ser preso por desobediência 

(L.R.S.C., 1794, fls. 153v-154). Na sessão seguinte, lá estava o furriel eleito tomando posse 

como procurador da câmara de Vila Boa de Goiás. 

 

 Diante da situação exposta, acreditamos que o argumento que aponta para o fato de 

haver poucos homens com as qualidades requeridas para fazer frente aos cargos da câmara, é 

apenas parcialmente verdadeiro. Contudo, este é um fenômeno que parece atingir outras 

localidades do império e, inclusive, as vilas do reino de Portugal.  

 

 Problema estrutural no Antigo Regime português, a constatação de queixas 

generalizadas com relação à escassez de pessoas para o governo local, parece encontrar 

respostas mais claras no aperto e nas restrições impostos, paulatinamente, às elites locais – 

ou nobreza da terra. Nas palavras de Cruz Coelho & Magalhães, o “[...] Grupo local, ao 

tornar-se demasiado pequeno, transformava os benefícios em sacrifícios. Por isso haveria 

falta de gente de qualidade [...]” (1986, p. 55). Some-se a isso, a inexistência, neste período, 
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de remuneração para o desempenho das funções concelhias, como dissemos anteriormente, e 

as responsabilidades inerentes aos cargos municipais. Como lembrou Vidigal (apud 

SANTOS & SANTOS, 2003, p. 11),  “[...] os vereadores respondem com seus bens, pelas 

falhas da administração concelhia, e isso desincentiva os menos afazendados”. 

 

 No nosso caso específico, para uma população de 60.428 habitantes na Capitania de 

Goiás, de acordo com mapa anexado a ofício do governador Tristão da Cunha Meneses, 

enviado ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, em 1792 (D.A.C.G, Cx. 38, D. 2395, 

4 CD-ROM), Vila Boa de Goiás contava com 13.312 almas, assim distribuídas: uma maioria 

esmagadora de 8.840 homens para apenas 4.472 mulheres. Deste total, 8.568 eram escravos 

de ambos os sexos, restando apenas 4.470 livres. Excluindo-se as mulheres livres, em 

número de 2.070, que não participavam diretamente dos cargos políticos nas instituições da 

época, restariam exatamente 2.400 homens livres. Dentre os homens livres, somente 1.253 

eram brancos50 e, entre estes, apenas 760 se encontravam na faixa etária entre 15 e 60 anos, 

genericamente a idade mais adequada para o serviço público. Temos, portanto, um ponto de 

partida, imposto pelos dados demográficos, que nos permite ao menos imaginar a reduzida 

dimensão do grupo que compunha a lista de pessoas aptas a integrar a elite camarária de Vila 

Boa de Goiás. 

 

 Ponto de partida, apenas, já que outras restrições se impunham para a escolha 

daqueles que andavam na governança da vila. A restrição da riqueza, certamente reduziria 

em boa medida o número de homens bons, já que nem todos os indivíduos brancos 

compartilhavam da mesma sorte, sendo em larga medida pobres. Outra restrição, que tornava 

ainda menor a elite camarária, era a dos ofícios mecânicos51, promovendo a exclusão natural 

de boa parcela da população branca, restringindo e apertando sobremaneira os contornos do 

grupo local.    

 

                                                
50 De acordo com Boxer (1981), indivíduos nativos, sem sangue português, nunca tinham tido acesso às 
câmaras municipais coloniais antes das medidas pombalinas (1761-1774) que propunham a abolição da barreira 
de raça. Segundo Gouvêa (1998), a partir deste período a origem judaica ou indígena não inabilitava mais para 
o provimento de cargos públicos, o que fez com que, na América portuguesa, o estigma prevalecesse mais 
acentuadamente sobre a ascendência negra ou mulata. A este respeito ver, também, Carneiro (1983). 
 
51 Conhecido por “defeito mecânico”, as barreiras que impediam a inclusão ou participação política de 
indivíduos que desempenhavam atividades manuais, sobretudo aquelas associadas ao comércio varejista, 
também foram transpostas, sendo habilitados a participar dos  “cargos da governança”, a partir das medidas do 
marquês de Pombal (GOUVEA, 1998). O que não significa que o antigo estigma tenha sido estirpado 
totalmente dos meios políticos locais. 
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 Por outro lado, os conflitos e as disputas entre os núcleos de poder locais, também 

funcionavam como mecanismos de fragmentação da nobreza camarária que subdividia a 

própria elite branca, livre e rica, e, portanto, qualificada para assumir funções de comando na 

câmara municipal. O que, visto de outra forma, também não deve ter impedido o acesso de 

oficiais mecânicos, bem como de outros tipos clássicos de exclusão, em momentos 

específicos de articulações políticas localizadas. Seguindo o raciocínio de Monteiro, que 

resume muito bem esta situação, “As fronteiras locais da nobreza camarária dependiam, 

assim, das tradições de cada terra e das relações de força no terreno, de arranjos locais, em 

suma, e não do estatuto geral delimitado pela legislação [...]” (1993, p. 328).  

 

 Desta forma, não há porque duvidar ou negar o processo de formação de oligarquias 

decorrente das relações entre as elites locais de Vila Boa de Goiás. Mesmo porque, trazendo 

à memória a intensidade dos conflitos analisados no capítulo anterior, não é difícil imaginar 

e admitir, como o faz Monteiro, “[...] que a oligarquização do poder camarário era uma 

condição da sua capacidade de resistência à autoridade do centro” (1993, p. 324). Noutras 

palavras, a consolidação dos grupos fechados de poder em torno da câmara municipal, 

funcionava como garantia de fortalecimento, ao menos parcial, para os embates incessantes 

que marcaram os espaços políticos das Minas de Goiás, na segunda metade do século XVIII. 

  

 Se a historiografia atual tem sugerido que ao lado do processo de oligarquização do 

poder camarário tenha ocorrido uma patrimonialização das estruturas administrativas das 

câmaras municipais, em Vila Boa não foi diferente. Um único caso talvez seja suficiente 

para demonstrá-lo. No último dia do ano de 1792, o cargo de almotacé, renovado por eleição 

bimestral, onde participavam os oficiais da câmara,  foi cedido ao tenente Luis de Souza 

Pereira. O argumento usado pelo presidente da câmara, que sugeriu o procedimento, foi o 

seguinte: 

  
 [...] por haver casado novamente o [...] filho do capitam Antonio de Souza Pereira, 

por ser este hua das pessoas que andão na governança desta Villa, cedia nella a 
Vara de Almotacel, os dous mezes de Janeiro e Fevereiro [...] que elle Escrivão 
avisase ao dito tenente [...] para no dia de amanhã vir tomar posse no dito cargo 
(L.R.S.C., 1792, fl. 80v). 

 

 De forma similar à câmara do Rio de Janeiro, estudada por Gouvêa (1998) – onde, 

invocando índices baseados em farta pesquisa quantitativa, confirmou a existência de  

conexões familiares no universo dos homens aptos a desempenhar os cargos da governança – 
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as indicações familiares estavam presentes também em Vila Boa de Goiás, apresentando-se 

provavelmente de forma bastante acentuada, como podemos inferir do exemplo citado, o que 

expõe às claras uma vocação para utilizar os recursos públicos em benefício próprio, 

aparentemente comum entre as elites que atuavam na Capitania de Goiás. 

 

 Por outro lado, o contexto da indicação do tenente Luiz de Souza Pereira para o cargo 

de almotacé da câmara de Vila Boa, parece nos conduzir ao encontro das conclusões a que 

chegou Pereira (1997), que argumenta que o cargo de almotacé pode ter sido a principal 

porta de acesso a outros cargos da governança, via de entrada para o rol dos homens 

qualificados aos cargos camarários. Passagem estreita, reforçam Cruz Coelho & Magalhães, 

para quem a necessidade eventual de alargar o grupo ou impedir seu confinamento excessivo 

encontrava resposta na nomeação dos novatos para o cargo de almotacé (1986, p. 46).  

 

 A preservação e cristalização deste modelo elitista de participação na instituição 

municipal, tendência mantida, inclusive, com a indiferença ou, mesmo, reforço, como 

dissemos, por parte da monarquia lusa, estabeleceu intensa conexão com as restrições à 

elegibilidade e escolha para os ofícios da câmara municipal. 

 

4.3 REFINANDO OS ESPAÇOS DA GOVERNANÇA:  

A ESCOLHA DOS HOMENS BONS 

 

 O processo eleitoral em Vila Boa de Goiás, guardou as peculiaridades emanadas por 

uma legislação que se definiu e consolidou desde a Idade Média, a partir dos dispositivos de 

uma codificação legal que visava suprir as exigências quanto à condição daqueles que 

poderiam ser eleitos para os cargos concelhios portugueses. 

 

 Inicialmente, um dos primeiros mecanismos de intervenção da coroa sobre a ação dos 

vereadores das vilas e julgados do reino, que, inclusive, encontramos em pleno vigor em 

Vila Boa de Goiás, na última década do século XVIII, aparece expresso no Regimento dos 

Corregedores que, de acordo com Baquero Moreno, foi concebido por D. Afonso IV, em 

1332 (1986, p. 13). Desde então, o cargo de ouvidor acumularia também a função de 

corregedoria da câmara, tornando-se responsável pela fiscalização e pelo processo de escolha 
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de cinco ou seis homens bons que atuariam como vereadores52 do lugar. Diz a lei: “[...] 

primeiramente deuem poer em nas uilas e nos julgados do seu iugado cinco ou sex homees 

bõõs ou mais se uir que o logar tal he que o merece. pera regimento das dictas uilas [...]” 

(REGIMENTO DOS CORREGEDORES, 1986, p. 103).  

 

 Ao mesmo tempo em que introduzia formas de controle sobre as assembléias 

realizadas pelas lideranças locais, a coroa legitimava a existência de vereadores e 

funcionários administrativos que, mais tarde, no século XVI, mais precisamente a partir de 

1538, passariam a ser remunerados pelo tesouro, como confirma Baquero Moreno citando os 

juízes locais que passaram a ser pagos “[...] em lugar de receberem alojamento e alimentação 

atribuídos pelas populações concelhias [...]”(1986, p. 13).  

 

 Ainda no final do século XIV, sedimentando a estrutura administrativa municipal, D. 

João I ordenou que, a partir de 1391, as eleições dos oficiais concelhios se fizessem por meio 

dos pelouros53, para se evitar “[...] uoltas e arroidos [...]”, bem como “[...] Imyzydades antre 

os boons” (ORDENAÇÃO DOS PELOUROS, 1986, p. 129), forma de escolha que ainda 

predominava na Capitania de Goiás quatro séculos mais tarde.  

 

 No século seguinte, assistimos ainda a elaboração de dois corpos legislativos que 

ordenariam e estabeleceriam controles mais rígidos para o funcionamento dos poderes locais 

no reino de Portugal: o REGIMENTO DOS VEREADORES que “[...] ham de feer feitos, 

fegundo he contheudo no titulo dos Corregedores das Comarcas” (1986, p. 124) e as 

DETERMINAÇÕES DO REGIMENTO DOS CORREGEDORES SOBRE AS ELEIÇÕES 

DOS OFICIAIS CONCELHIOS (1986) que redefiniu e confirmou o papel dos corregedores 

e ouvidores na escolha dos responsáveis pela administração das vilas e julgados do reino. 

 
                                                
52 Nas Ordenações Filipinas, são considerados vereadores os membros da Câmara, Cúria ou Assembléia do 
Município, que o representam e lhe administram as rendas. De acordo com o Regimento de 30 de julho de 
1591, esta corporação também se chamava Communa, Concelho e Mesa da Vereação. A palavra vereador vem 
do verbo verear, contração de verificar, isto é, vigiar sobre a boa polícia da terra, reger e cuidar do bem público. 
A expressão Câmara significa a reunião dos vereadores, e também o próprio edifício onde se congregam. A 
corporação dos vereadores também se chama Municipalidade. Nas antigas leis portuguesas, por vezes, essa 
corporação foi denominada Congresso do Povo e Vereação, ainda que esta última expressão também signifique 
o ofício ou cargo de vereador e as conferências que entre si fazem os vereadores congregados, bem como as 
decisões que tomam quando reunidos (ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVI). 
 
53 Os pelouros, que davam nome à eleição (eleição dos pelouros) consistiam em bolas de cera em que se 
encerravam as listas contendo os nomes dos representantes eleitos, funcionando como selo que garantia a 
legitimidade do processo eleitoral. 
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 Contudo, é nas Ordenações54 do reino de Portugal que encontraremos a compilação 

de regras eleitorais que nortearam a preservação de um modelo elitista de participação nos 

cargos da câmara municipal de Vila Boa de Goiás. Esquematicamente, o processo eleitoral 

determinado nas Ordenações Filipinas ocorria da seguinte forma: 

 

 [...] as eleições municipais deveriam ocorrer a cada três anos, nas Oitavas de Natal. 
[...] Esta eleição trienal recebia o nome de eleição ‘de pelouros’, e os mandatos dos 
oficiais escolhidos eram anuais. [...] Em um primeiro momento, convocava-se o 
povo e os ‘homens bons’ para votarem secretamente em seis indivíduos, os 
eleitores, que escolheriam os futuros oficiais. [...] A apuração dos nomes dos 
indivíduos que participariam do processo como eleitores, deveria ser feita pelo juiz 
da eleição e pelos vereadores, que escolheriam os mais votados. Também era 
necessária a presença do corregedor, ou do ouvidor, responsável pela comarca à 
qual o concelho pertencia. Quando um desses oficiais régios estivesse presente, 
cabia a ele a direção dos trabalhos da eleição. Estando escolhidos os seis eleitores, a 
eles era dado o juramento dos Santos Evangelhos. A seguir eram separados de dois 
em dois, evitando-se o parentesco até o quarto grau, para elaborarem as listas com 
os nomes daqueles que ocupariam os principais cargos da câmara nos três anos 
seguintes. Cada dupla indicava, para cada ano, uma câmara (juízes ordinários, 
vereadores e procurador). A seguir, o juiz da eleição apurava as relações feitas 
pelos eleitores. Na apuração, o juiz da eleição levava em conta os que recebiam o 
maior número de indicações, evitando reunir parentes até o quarto grau e 
mesclando os menos experientes com aqueles que já haviam servido em outras 
ocasiões. Portanto, ao final da apuração, eram feitas as relações apresentadas pelos 
eleitores, sendo, então, elaboradas três listas para juízes, três listas para vereadores 
e três listas para procuradores. Cada lista correspondendo a um dos três anos 
seguintes. Todos os nomes e os respectivos cargos eram anotados, pelo juiz da 
eleição, em uma pauta. Essa pauta, após sorteados todos os pelouros, servia para 
verificar se havia ocorrido alguma fraude nos sorteios, pois os nomes nela 
registrados deveriam corresponder aos sorteados. Cada lista era colocada dentro de 
um pelouro; ou seja, tinha-se três pelouros para juizes, três para vereadores e três 
para procuradores. Os pelouros eram colocados em um saco, com repartições para 
cada cargo. A pauta, assinada e lacrada, também era guardada, em uma repartição 
do mesmo saco, que era depositado em um cofre com três chaves. As chaves eram 
colocadas sob guarda dos vereadores em exercício. [...] o sorteio dos pelouros com 
os nomes dos ocupantes dos cargos deveria ocorrer no período determinado por 
cada câmara. Recomendava-se, porém, que o sorteio fosse realizado pelas mãos de 
um ‘inocente’ (um menino de até sete anos de idade). [...] Após o sorteio, os eleitos 
eram notificados, e cada um deveria solicitar das autoridades judiciais sua Carta de 

                                                
54 As Ordenações do reino de Portugal constituíam uma verdadeira codificação, a primeira da Idade Moderna. 
As Ordenações Afonsinas foram escritas por iniciativa de D. João I (1385-1433). Sucedendo-o no trono D. 
Duarte (1433-1438), que nomeou para elaborá-las o jurista João Mendes. Completou-as o não menos notável 
Rui Fernandes, do Conselho do Rei, visto que o primeiro não pode concluí-las. Entraram em vigor em 17 de 
julho de  1446, mas sua publicação apenas ocorreu em 1792, pela Real Imprensa da Universidade de Coimbra. 
Considerada a época em que foi promulgado, o Código Afonsino é um verdadeiro monumento. Por Carta Régia 
de 9 de fevereiro de 1506, D. Manuel nomeou uma comissão formada por Rui Boto, Rui da Grã e João Cotrim 
para atualizarem as Ordenações. O trabalho final desta equipe recebeu o nome de Ordenações Manuelinas, que 
foram impressas em duas partes – 1512 e 1513 – entrando em vigor no ano de 1521 (BANDECCHI, 1972, p. 
500-501). Com a incorporação da coroa portuguesa à de Espanha, o rei Felipe II mandou reformar as 
Ordenações Manuelinas, constituindo o código legal que fazemos uso neste trabalho. De acordo com Mendes 
de Almeida, editor das Ordenações Filipinas em 1870, o Código Filipino seguiu no método e na sistematização 
das matérias o Manuelino, e a quase totalidade das disposições deste foram ali incorporadas. Contudo, contém 
muitas outras disposições extraídas das reformas realizadas durante todo o século XVI, nos reinados posteriores 
a D. Manuel (ORDENAÇOES FILIPINAS, 1990, p. 25). 
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Confirmação55, sem a qual não poderia tomar posse no cargo para o qual tivesse 
sido escolhido (SANTOS & SANTOS, 2003, p. 9-10 e 11). 

 

 Infelizmente, não dispomos de nenhum documento que tenha registrado uma eleição 

de pelouro em Goiás, durante o período colonial. Em contrapartida, em função das várias 

recusas em ocupar os cargos para os quais tinham sido indicados, ou dos freqüentes 

impedimentos legais, seja  por ausência prolongada ou por que havia contas a acertar com a 

justiça, um outro tipo de eleição, também prevista nas Ordenações, está satisfatoriamente 

documentada no Livro de Registro da Câmara de Vila Boa de Goiás, da última década do 

século XVIII: a eleição de Barrete56. A respeito da eleição de Barrete, nos diz as Ordenações 

Filipinas: 
 
 E se a pessoa, que em algum pelouro sair, for fallecida, ou absente, de maneira que 

se não spere vir cedo, ou for impedido de impedimento prolongado, juntar-se-hão 
os Officiais da Camera com os homens bons que nos pelouros della soem andar, e 
as mais vozes escolherão que sirva o Officio em lugar do morto, absente, ou 
impedido, emquanto durar a absencia, ou impedimento (ORDENAÇOES 
FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVII, PARÁGRAFO 6). 

 

 Este foi o caso do procurador da câmara, eleito “no pelouro” para o ano de 1794, 

Bento Joze de Souza. Por estar sendo investigado por sua provável participação em um 

crime, não pode assumir, tendo determinado o presidente da câmara que, como parecia “[...] 

que o dito Procurador eleito se estava livrando, que no enquanto fosse servindo o dito 

Procurador do anno passado [...]” (L.R.S.C, fls. 112-112v). No entanto, na sessão do dia 18 

de janeiro, uma carta do ouvidor e corregedor da câmara, Antonio de Lis, “[...] fazia certo o 

impedimento que tinha Bento Joze de Souza para exercer o cargo de Procurador desta 

Câmara [...]”, ordenando-se, então, que se publicasse edital informando a realização da 

eleição de Barrete, marcada para quatro dias depois, onde “[...] sahio eleito a pluralidade de 

votos Manoel Joze Leite, para exercer o referido cargo [...]” (L.R.S.C., 1794, fls. 117-117v). 

No mesmo ano, outra eleição de Barrete foi realizada para substituir o mesmo procurador em 

                                                
55 As Ordenações Filipinas garantiam aos desembargadores e corregedores o poder de conferir legitimidade aos 
eleitos, o que funcionava como uma forma a mais de controle das elites locais por parte do poder central, sob o 
pretexto da confirmação da eleição. O texto da lei é claro: “E os juízes, que saírem per pelouros, mandarão 
requerer as Cartas para usarem de seus Officios aos Desembargadores do Paço, ou ao Corregedor da Comarca, 
ou ao Senhorio da terra, se para isso per sua doação, ou privilegio lhe for dado poder. E até que hajam as ditas 
Cartas, não usaram dos ditos Officios. E fazendo o contrario, haverão a pena, que houvermos por bem” 
(ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVII, PARÁGRAFO 8). 
 
56 As Ordenações Filipinas não explicam a razão da expressão ou denominação “barrete”, para as eleições que 
definiam substitutos para vereadores que, por qualquer motivo, deixavam de servir. Tudo indica que era uma 
eleição muito simples, sem o aparato público da eleição de pelouro. No nosso entender, a eleição de barrete era 
assim designada por ser realizada no próprio ambiente das reuniões dos vereadores, onde os votos ou cédulas 
eram depositadas num gorro ou carapuça, feita de tecido mole e flexível, o barrete, para, então, serem apurados.  
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virtude de problemas de saúde que enfrentava e que o impedia de continuar atuando no cargo 

(L.R.S.C., 1794, fl. 152v). 

  

 Outra eleição de Barrrete, agora para substituir um vereador, o tenente Joze Correa 

Seixas, foi realizada no dia 10 de abril de 1793. O texto da ata da sessão que descreve a 

eleição, chama a atenção para a gravidade da recusa em assumir cargos concelhios, sendo 

indispensável uma justificativa no mínimo plausível e, se possível, com a garantia oferecida 

por uma autoridade local. Neste caso, Joze Correa Seixas, comprovou o seu impedimento 

junto ao ouvidor-geral e corregedor da câmara, por meio de uma “Certidão de perito”, “[...] 

sendo alliviado pelas justas causas que allegou ao dito Ministro” (L.R.S.C., 1793, fl. 89v).  

 

 Além dos cargos diretos da câmara municipal, existiam outros de provimento dos 

vereadores. Por exemplo, no dia 18 de dezembro de 1793, realizou-se uma eleição de Barrete 

para escolha de um juiz de órfãos, em virtude do requerimento que fez o capitão-mor 

Antonio de Souza Teles de Menezes, eleito na forma das Ordenações, ao Ouvidor da 

comarca, solicitando autorização para não tomar posse do cargo, tendo sido eleito para 

substituí-lo, Antonio Joze Vieira (L.R.S.C., 1793, fls. 107v-108).  

 

 Embora as formalidades deste tipo de eleição fosse as mais simples possíveis, havia, 

como vemos nos procedimentos adotados em Vila Boa de Goiás, algumas regras básicas 

previamente definidas: era indispensável a justificativa para o afastamento ou recusa em 

assumir o cargo para o qual houvesse sido eleito e,  também de praxe, a convocação de “[...] 

Republicanos que tem andado na Governança desta câmara [...]” (L.R.S.C., 1793, fl. 107v) 

através de edital público, o que revela um elevado grau de importância política e legal. Na 

verdade, o instituto da eleição de Barrete foi substituído pela eleição do suplente de vereador 

pela lei de primeiro de outubro de 1828. 

 

 Com efeito, ainda que as Ordenações Filipinas tenham se constituído na base legal do 

processo eleitoral em Vila Boa de Goiás, limitando-se a prescrever uma eleição trienal e 

indireta57, algumas práticas anteriores, como o Alvará ou Regimento de 12 de novembro de 

1611 e outro de oito de janeiro de 1670, introduziram significativas alterações nestes 

preceitos.  
                                                
57 Todos os dias primeiro de janeiro de cada ano, os eleitos se substituíam em sessão solene e especial, 
registrando-se o acontecimento através de um “Termo De Entrega Das Três Chaves do Cofre Em Que Se 
Guardam Os Pilouros” (L.R.S.C., 1792-93, fls. 81v e 111). 
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 Em Portugal, a partir de 1611, a organização das eleições passou a ser de 

responsabilidade exclusiva dos corregedores e ouvidores ou juiz ordinário, que escolhiam 

duas ou três pessoas que julgassem aptas para elaborar as listas dos elegíveis. Quanto às 

pessoas elegíveis, diz a lei que “[...] saberão dellas as qualidades, que tem para poderem 

servir os cargos da governança , e dos parentescos, que entre ellas ha, e amizade, ou o ódio, e 

de suas idades” (REGIMENTO PARA ELEIÇAO DE VEREADORES, 1986, p. 142). 

Ressalvando que os eleitores deveriam ser selecionados dentre “[...] as pessoas mais nobres e 

da governança da terra, ou que houvessem sido seus pais e avós [...]”, o Regimento de 1611 

inova quanto ao arrolamento dos elegíveis, já que este método de seleção não estava previsto 

nas Ordenações. Outra novidade, que importa para o exercício do controle cada vez mais 

intenso da escolha dos homens que elegeriam os oficiais camarários, é a determinação de 

que deveriam ser escolhidos dentre os “[...] principais da terra” (SANTOS & SANTOS, 

2003, p. 12). 

 

 De acordo com Monteiro, “Várias disposições legislativas posteriores vieram ratificar 

estes procedimentos, culminando no Alvará de janeiro de 1670, que definitivamente os 

consagrou, ao mesmo tempo em que exigia maior minúcia na informação sobre cada um dos 

arrolados”. Desde então os róis, a relação dos eleitos e as informações sobre o processo 

eleitoral eram enviadas, sempre que se tratava das terras da coroa, para o Desembargo do 

Paço a fim de que tivessem a confirmação final (1993, p. 324). 

 

 Com a designação de ouvidores e corregedores como responsáveis pelas eleições, o 

controle da seleção dos elegíveis passou para o centro das preocupações da coroa, 

promovendo uma alteração significativa no processo eleitoral e conduzindo a uma inevitável 

e ampla elitização na composição das câmaras do reino português (SANTOS & SANTOS, 

2003, p. 14-15).  

 

 O que vemos ocorrer é um esforço paulatino na promoção da intervenção das 

instituições centrais e, ao mesmo tempo, a manutenção de um paradigma altamente elitista 

de participação nas instituições locais, sem que disso decorra qualquer tipo de contradição de 

princípio (MONTEIRO, 1993, p.325). De fato, o controle do processo eleitoral implicou 

numa interferência, resultando num conjunto de ações que submeteria, cada vez mais, a 

câmara municipal aos auspícios do poder central. E isso ocorreu, sem dúvida, em todo o 
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reino português. Mas não é verdade que tenha ocorrido da mesma forma ou com a mesma 

intensidade na América portuguesa.  

 

 Como afirmam Santos & Santos, “Para o Brasil, [...] não são encontrados indícios de 

que esta legislação complementar, que promoveu profundas alterações no disposto nas 

Ordenações, chegasse a vigorar nas diversas vilas coloniais existentes (2003, p. 15). A 

câmara de Vila Boa de Goiás parece reforçar esta constatação. Não se tem notícia de 

qualquer participação de ouvidores na elaboração de listas de eleitores, nem tampouco o 

envio delas ao Desembargo do Paço, em Lisboa.  

 

 Detectamos nas atas que registraram os processos eleitorais, a existência de uma 

preocupação em dois sentidos: primeiro, a participação do ouvidor-geral e corregedor na 

justificativa do eleito que não queria ou não podia assumir o cargo para o qual havia sido 

eleito; em segundo lugar, a câmara informava ao ouvidor-geral e ao governador da Capitania 

sobre a eleição ocorrida, como naquela de vereador de Barrete, de abril de 1793, onde, após 

realizado o processo eleitoral, “[...] se escreveo carta ao Illustrissimo e Excenllentissimo 

Senhor General, dando-lhe parte da eleição que se fez, e outra ao Doutor Ouvidor” 

(L.R.S.C., 1793, fl. 91).  

 

 Contudo, este procedimento nem sempre acontecia, o que aponta para o fato de uma 

certa autonomia ou, no mínimo, descaso da câmara para com este procedimento. É o que 

demonstra o que ocorreu na eleição para procurador de Barrete, em janeiro de 1794. Não 

sendo nem o ouvidor-geral, nem o governador informados oficialmente, no dia oito de 

fevereiro a câmara recebia carta do governador “[...] ordenando que se lhe remeta os 

originais dos requerimentos que esta câmara tem feito, e houver de fazer sobre a eleição de 

Procurador de Barrete, [...] a qual se deo logo resposta” (L.R.S.C., 1794, fls. 121-121v). O 

que, por outro lado, demonstra a preocupação do governador com as atividades da câmara e 

indica, também, a importância de seus procedimentos no contexto político e administrativo 

da Capitania. 

 

 É certo, porém, e convém destacar, que a ausência desta legislação complementar em 

Vila Boa de Goiás, confirma dois raciocínios cruciais para uma compreensão mais profunda 

das relações político-administrativas no movimento de expansão do império português.  
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 Se uma série de mecanismos políticos, jurídicos e administrativos foram amplamente 

trasladados para o ultramar, isso não significa que tenha havido, como afirma Bicalho, “[...] 

uma simples transposição da legislação ou das instituições peninsulares para as diferentes 

áreas do Império Português” (1998, p. 2). Na verdade, e Vila Boa de Goiás confirma sua 

afirmação,  

 
 As municipalidades existentes nas mais remotas regiões ultramarinas, por 

apresentarem problemas específicos, próprios de sua situação colonial, foram 
objeto de uma política muitas vezes diferenciada e de uma legislação incessante por 
parte da Metrópole, tanto no que se refere à sua constituição, quanto à 
regulamentação dos usos e costumes da comunidade na qual se inseria (BICALHO, 
1998, p. 2). 

   

 Outra constatação, que corrobora a primeira, chama a atenção para a necessidade de 

certos cuidados que se impõem na análise das estruturas administrativas coloniais, a fim de 

garantir uma visão das diferenças e das especificidades nas mais diversas regiões do império 

que, às vezes, são tratadas de forma excessivamente homogênea. Concordando com Cruz 

Coelho & Magalhães, “é visível que as câmaras brasileiras (como as demais do ultramar) 

têm uma margem de manobra bem superior às do território continental” (1986, p. 37). E isto, 

sem dúvida alguma, representa um alargamento das possibilidades de mando e poder para os 

oficiais que representavam politicamente e administravam os núcleos urbanos das Minas e 

Capitania de Goiás, tornando-se num atrativo incomum que os cargos camarários exerciam 

sobre os homens da época. 

 

4.4 ALÉM DOS ESPAÇOS DE VILA BOA: A CÂMARA MUNICIPAL 

COMO CENTRO DECISIVO DE INFLUÊNCIA E PODER  

 

 Não podemos menosprezar a importância de Vila Boa de Goiás no contexto do 

mundo luso-brasileiro. Embora a produção aurífera não tenha disponibilizado técnicas 

avançadas de exploração, limitando-se a extração do ouro à superfície do solo, as relações de 

mercado estabelecidas nas paisagens das Minas e Capitania de Goiás também integraram 

“[...] as correntes comerciais entre as Capitanias voltadas para o Atlântico e o interior; 

correntes comerciais que circulavam por vias de comunicação terrestres e fluviais, por onde 

trafegavam tropeiros, comboieiros, mercadores e boiadeiros vindos dos mais diferentes 

pontos do Brasil, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, os principais 

mercados abastecedores das áreas de mineração” (FURTADO, 1999, p. 199). 
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 Alegando que nenhum núcleo urbano, em razão de seu papel na produção e 

administração aurífera, alcançou a estatura multi-dimensional de Vila Rica – argumento 

derivado, certamente, do quadro privilegiado pintado pela historiografia a respeito das Minas 

Gerais que, apesar de verdadeiro, teve e tem tido como contraponto o poder de eclipsar todos 

e quaisquer vetores que apontem para a importância, mesmo que ínfima, das Minas de Goiás 

– Russel-Wood, indica alguns vínculos estratégicos que podem estabelecer, como ponto de 

partida, um novo vetor sobre o tema. Segundo ele, comentando a situação de algumas 

cidades da América portuguesa, de maior perplexidade, é o caso de Vila Boa de Goiás. Nas 

palavras deste autor,  

 

 Embora sua população permanecesse pequena, [Mary] Karasch tece uma 
consideração vigorosa sobre Vila Boa, como sendo um núcleo significante. 
Observa que oficiais no Tribunal de Contas em Lisboa estavam preocupados com 
Goiás que, em 1775, era a quinta capitania mais rica do Brasil. Vila Boa era 
também um centro administrativo com jurisdição sobre uma vasta região, além de 
um entreposto vital no comércio para Vila Bela e – via o Araguaia/Tocantins – para 
Belém. Constituía-se igualmente em ponto central de mineração ao longo da década 
de 1790. Apesar de não ser sede episcopal, Vila Boa desempenhava um significante 
papel enquanto centro religioso (RUSSEL-WOOD, 1998, p. 22). 

 

 De fato, quando falamos de Vila Boa de Goiás, as referências não nos podem 

enganar: trata-se, na verdade, de um espaço mais amplo, de alteridades e conflitos que 

excediam as fronteiras pura e simplesmente da vila, enquanto núcleo espacial urbano. Até o 

início do século XIX, mais precisamente em 1809, “Foi a única vila erigida em toda a 

Capitania, com um território tão extenso, pontilhado de arraiais e com dúzias de freguesias 

constituídas” (PALACIN, 1983, p. 56).  

 

 A diversidade de arraiais que floresciam e gravitavam em torno das minas demandou, 

antes mesmo da fundação de Vila Boa de Goiás, um aparato administrativo e judicial para 

“[...] obviar os males, que esta ausência de vila acarretava” (PALACIN, 1983, p. 56). Assim, 

o conde de Sarzedas, D. Antônio Luiz de  Távora, “Tendo ordem para crear uma villa, 

dirigiu-se a Goyaz [...]” e 

 
 Em 4 de Fevereiro de 1737 fez n’este arraial [Meia Ponte] uma junta [...] Tratou ao 

mesmo tempo da situação da villa, que alguns quizeram fosse no arraial de Meia 
Ponte, e determinou, à instância do superintendente Agostinho Telles Pacheco, que 
se nomeassem em cada um dos arraiaes dous juizes ordinários annuaes e tabellião, 
alcaide e porteiro, o que foi confirmado por ordem de 31 de outubro de 1739 
(SILVA E SOUZA, 1998, p. 84). 
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 Sistema original, segundo Palacin, a multiplicação destas estruturas de “minivilas”58, 

ancoradas na existência de pequenos governos municipais, tornaria a situação de Vila Boa de 

Goiás “[...] excepcionalmente vantajosa: por ser a única vila em pleno direito, percebia, além 

de suas próprias rendas, a metade do arrecadado pelos outros arraiais” (1983, p. 56). A partir 

da visão de redes de cidades integradas, introduzida por Braudel (1996, p. 228), trata-se de 

“[...] ver como essa rede de conjunto [...] reúne na base as economias inferiores [...]”, ou 

seja, despojadas da condição estrutural de vila imperial, os núcleos urbanos da Capitania de 

Goiás curvavam-se, do ponto de vista da dominação política e econômica, ao centro desta 

vasta rede, à alta torre de controle, localizada em Vila Boa. Aqui também, o que nos 

interessa são essas ligações, “acoplagens em cadeia”, como diz Braudel, na medida em que 

revelam a maneira como um centro de poder dominante assume a condição e o direito de 

explorar ou sobrepor seus interesses a núcleos urbanos subalternos. 

 

 Embora vantajosa, esta situação mereceu acurada dedicação das autoridades 

municipais, para que fosse garantida a preeminência de Vila Boa sobre os demais arraiais da 

Capitania. Muito pouco tempo depois da instalação de Vila Boa de Goiás, em 2 de março de 

1741, o rei D. João V respondia a uma carta do capitão-general e governador da Capitania de 

São Paulo, D. Luiz de Mascarenhas, datada de 2 de outubro de 1739, em que denunciava ao 

rei o fato “[...] dos Juizes dos Arrayaes das Minas de Goiás duvidarem cumprir ou fazer 

cumprir nos seus destrictos os Acórdãos e Mandatos da Câmara de Villa boa” (D.A.C.G, Cx. 

36, D. 2198, 4 CD-ROM). Em resposta à informação do governador, o rei fez reverberar os 

ecos e as conseqüências da centralidade administrativa de Vila Boa sobre o tecido urbano 

das Minas de Goiás: 

 
 Me pareceo dizer-vos, que determinastes bem este particular; porq.[ue] todos os 

Arrayaes daquella Ouvidoria são sugeitos a Villa Boa, emq[anto] eu não mando 
crear outra; porem no que toca a terça59 do Cons[elho] sou servido se não inove 
couza algua ao que se practica em todo o Estado do Brazil, e o rendim[em]to. da 
Câmara se dispenderá som[en]te. em obras precizas, e uteis ao publico (D.A.C.G, 
Cx. 36, D. 2198, 4 CD-ROM). 

 

                                                
58 A concepção de minivilas pretende expressar uma dimensão reduzida e miniaturizada da vila colonial, única 
a deter um aparato administrativo complexo, representado pela câmara municipal. Cada arraial, designação 
para o núcleo urbano desprovido de câmara, estava submetido política e economicamente à vila, centro de 
convergência de uma rede ampla de arraiais. Minivila, portanto, refere-se a um arraial cuja organização 
primária da administração local é ainda incipiente e submetida a um poder de controle externo, embora subsista 
em seu interior oficiais ocupando cargos nos quais desempenham funções parciais de justiça e administração 
pública.  
 
59 Terças, ou seja, as terças dos Concelhos. Imposto pago à coroa cujo valor correspondia à terça parte das 
rendas das Câmaras Municipais. 
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 O não cumprimento desta determinação fez com que a câmara de Vila Boa – 

preocupada com “[...] as liberdades, graças e merces, que Sua Mag[estade] foi servida 

conferi-lhe desde a creação desta Villa, das quaes se vê perturbada por aquelles mesmos, que 

devião ser os mais exactos observantes das ordens Reaes” (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2198, 4 CD-

ROM) – expedisse, em 1779, uma Carta de Diligência a todos os juizes dos arraiais 

informando-os acerca do fato de as rendas de todos os julgados da comarca estarem sob sua 

única e exclusiva responsabilidade e poder (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2198, 4 CD-ROM). 

 

 Sem obter o efeito esperado, certamente assistindo aos descaminhos das receitas que, 

por decisão real, pertenceriam à câmara de Vila Boa de Goiás, em 1783, novamente os 

oficiais da câmara recorreram, desta vez ao Governador da Capitania, Luiz da Cunha 

Meneses, alegando ser  ele “[...] a q[ue]m. compete o fazer dar a execução aquellas Reaes 

ordens passadas em beneficio desta Villa e sua camara [...]” (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2198, 4 

CD-ROM). Em carta densa, bem redigida e racionalmente estruturada, solicitaram o 

cumprimento das determinações reais, fazendo com que todas a receitas e despesas 

realizadas pelos juizes ordinários dos arraiais da comarca passassem necessariamente pela 

supervisão da câmara de Vila Boa.   

 

 Ao que tudo indica, a graça e a mercê de Sua Majestade fazia água por todos os lados 

e a centralização do controle por parte da câmara de Vila Boa sobre as finanças dos demais 

núcleos urbanos, estruturados em minivilas, parecia se efetivar apenas parcialmente.  

 

 Assim não fosse, não haveria a necessidade de, uma vez mais, recorrer à autoridade 

do governador. Nesta oportunidade, cópia da mesma carta, desta feita a ela anexada cópia da 

provisão de D. João V dirigida D. Luiz Mascarenhas, foi encaminhada ao capitão-general 

Tristão da Cunha Meneses. Impossibilitado de apresentar, de imediato, solução para 

problema de tão longa duração, encaminhou, em 1786, carta à rainha D. Maria I, expondo e 

argumentando acerca do deficiente método de administração e arrecadação das rendas da 

câmara de Vila Boa (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2198, 4 CD-ROM). 
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     Principais arraiais das Minas e Capitania de Goiás   
      Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Cecab, 2001.  
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 Vale ressaltar que, se no aspecto político a interferência dos burocratas régios nos 

espaços de autonomia da câmara, seguiam uma linha definida pelas características e natureza 

das relações de poder próprias das sociedades de Antigo Regime, quanto ao poder e à 

capacidade de administrar os problemas e questões urbanas, no âmbito da Capitania, parece-

nos que apenas um flanco se abria, no tabuleiro mais amplo das atividades administrativas 

locais, tornando mais frágil a atuação da câmara municipal: o viés econômico, canal de 

aporte das rendas e finanças municipais, ponto, até certa medida, acessível e expugnável aos 

ouvidores e corregedores gerais. 

 

 Fundamentado neste fato, e na “[...] fraude no modo, porque os doutores 

corregedores entrarão a tomar as contas, e a dispor [usarem] dos rendimentos dos conselhos 

a seu arbítrio [...]” – fraude denunciada na carta dirigida a Tristão da Cunha Meneses –, o 

procurador da câmara de Vila Boa também exorcizava os interesses dos ouvidores, 

descrevendo-lhes o papel que lhes cabia na arquitetura administrativa projetada pela coroa:  

  

 E pelo que toca aos Ouvidores e Corregedores parece que estes não tem pela Ley 
mais jurisdição, que a de examinar as despezas de cada cons.[elho], glozar o mal 
dispendido, e dar as providencias, e não lhes compete a recadaçao, nem a 
ingerência na administração das mesmas rendas nem a livre dispoziçao dellas em 
todo ou em parte, como alguns tem feito (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2198, 4 CD-ROM). 

 

 Se alguma movimentação havia por parte da câmara, no sentido de consolidar ou 

mesmo restabelecer privilégios concedidos no passado, os ecos destes discursos assumiam 

uma conotação política que os fazia permanecer do lado de fora do processo de 

administração da Vila e dos arraiais da Capitania. 

 

 Nas atas das reuniões que compõem o Livro de Registro da Câmara, assistimos a um 

controle quase implacável sobre as finanças, tanto da Vila, como dos arraiais distantes, numa 

prova inconteste do domínio da câmara de Vila Boa sobre a vida urbana dos arraiais 

espalhados pelas Minas e Capitania de Goiás. 

 

 Santa Cruz, Crixás, Pilar, Anta, Santa Rita, Meia Ponte, Ouro Fino, Barra, 

Natividade, Santa Luzia, Trahiras, Dezemboque, São Felix, Arraias, Bonfim e Conceição, 

faziam parte do universo urbano administrado pela câmara de Vila Boa de Goiás. 
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 Exemplo disso, foi a autorização dada pela câmara, em agosto de 1792, ao juiz 

ordinário do julgado de Santa Cruz, com relação a algumas providências para licitações 

públicas de serviços urbanos, como o concerto da rua Direita, a fatura da ponte da Água Suja 

ou os muros da cadeia: quanto à rua Direita, determinava a câmara que o juiz daquele 

julgado                                           
   
 [...] pusesse os seus esforços e fizesse as possíveis diligencias para que o dito 

Rasgão se remate, ou mande fazer por conta desse Julgado por cincoenta oitavas de 
ouro [...], E que a ponte [do ribeirão da Água Suja] se faça, ou se remate, até o 
preço de trinta e duas oitavas. Como tambem determinaram que mandassem 
edificar e concertar os muros da Cadea, para cujo fim tem as ordens necessárias [...] 
(L.R.S.C., 1792, fls. 71-71v).    

 

 Caso parecido constava na carta à câmara, do juiz ordinário e do procurador do 

julgado de Traíras, recebida em 2 de março de 1793, em que solicitavam autorização para 

realização de despesas no conserto de várias pontes da estrada real. Os oficiais da câmara de 

Vila Boa pediram esclarecimentos a respeito das obras referidas, indicando “[...] quais são as 

pontes, concertos que necessitão, e o que sera precizo para esta despeza; e depois disso 

porem-se em Praça [licitar], e com o ultimo lanço darem parte a esta Camara, para se lhe 

determinar o que for justo [...]”(L.R.S.C, 1793, fl. 88).   

 

 Como as obras realizadas nos arraiais eram em sua esmagadora maioria licitadas 

publicamente e arrematadas por executores privados, os processos de licitação eram 

supervisionados pela câmara de Vila Boa. Certamente, acatando determinação anterior, que 

prescrevia que “[...] os Juizes sejão obrigados a mandar p[ar]a esta câmara em Jan[ei]r.[o] as 

Certidoens dos preços das suas respectivas remataçoens” (D.A.C.G, Cx. 36, D. 2198, 4 CD-

ROM), o juiz ordinário e o procurador de Traíras, enviaram carta, durante o mês de junho de 

1793, aparentemente com atraso de cinco meses, contendo as “[...] certidoens dos lanços que 

houverão nos concertos das pontes e caminhos das estradas daquelle Julgado”. Da mesma 

forma, na mesma sessão, “Tambem se recebeo outra [carta] do Juiz ordinário do Julgado de 

Sam Felis”, com as certidões dos processos licitatórios das rendas locais (L.R.S.C., 1793, fl. 

97v). 

 

 Outros exemplos que confirmam a centralização administrativa dos arraiais a partir 

de Vila Boa, são encontrados fartamente. Um deles, foi a resposta ao requerimento do 

carcereiro de Pilar, Jose Alves Pereira, “[...] que pediu vinte e quatro oitavas de salário para 
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    Julgados das Minas e Capitania de Goiás  
     Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Cecab, 2001.  
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os azeites da Cadea, arbitrando-se-lhe e concedendo-se-lhe tão somente dez oitavas [...]” 

(L.R.S.C., 1792, fl. 72).  

 

 A preocupação com a segurança e a execução da justiça não se limitava ao 

fornecimento de azeite para a iluminação das cadeias dos arraiais da Capitania.  

Incomodados, aparentemente, com a insegurança pública, talvez pela proximidade entre os 

dois núcleos urbanos, os moradores de Bonfim encaminharam requerimento à câmara de 

Vila Boa, solicitando que determinasse aos juizes ordinários do julgado de Santa Cruz “[...] 

para que ali houvesse Cadea e Tronco para castigo dos malfeitores e vadios pelos muitos 

insultos que havião e se não punião [...]”. Ao que a câmara respondeu, “[...] mandando que 

se fizesse a dita Cadea, e Tronco, alugando-se hua caza segura para isso, pagando-se a 

despeza pelos rendimentos do dito Julgado” (L.R.S.C., 1793, fl. 98v).   

 

 Com relação à justiça, além de ser uma das atribuições da câmara municipal de Vila 

Boa de Goiás, seus oficiais detinham o enorme poder de criar e reproduzir pequenas 

instituições judiciais nos arraiais que permaneciam sob sua jurisdição. Este é o caso do juiz 

de vintena. Vale ressaltar que os juizes de vintenas, previstos e autorizados pelas Ordenações 

Filipinas, eram os magistrados das aldeias e julgados nomeados pelas autoridades camarárias 

das vilas, “provindo-lhes o nome de Vintena (vigésima parte), do menor número de 

indivíduos sujeitos à sua jurisdição, em causas de mínima importância” (ORDENAÇOES 

FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXV, PARÁGRAFO 73).  

 

 Demonstrando de forma inequívoca seu poder sobre os demais arraiais, o procurador 

da câmara de Vila Boa requereu ao juiz presidente e vereadores a nomeação de juiz e 

escrivão de vintena para o arraial de Ouro Fino. Viu sua solicitação ser acatada, alegando 

que naquele arraial  

  
 [...] acontecem mil desordens, e bulhas de escravos surgem sem que ali haja pessoa 

que de providencia a estes abuzos; como tambem não tem os officiais de justiça 
promptos para fazerem citaçoens e penhoras, alem de fazerem maiores os 
emolumentos pela distancia [...] (L.R.S.C., 1793, fl. 84v).    

  

 Foi nomeado para juiz de vintena de Ouro Fino, Simão Pereira e, como escrivão, 

assumiu Francisco de Souza, cujos provimentos foram assinados na sessão de 19 de janeiro 

de 1793 (L.R.S.C., 1793, fl. 85).  
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 Além disso, como a câmara se apropriava dos rendimentos dos demais arraiais, era 

comum a emissão de ordens de pagamento para que autoridades de outras localidades 

assumissem dívidas e obrigações contraídas em Vila Boa. Foi o que aconteceu no dia 10 de 

outubro de 1792, em que  

 
 [...] se passarao, e assignarao dous mandatos de paga para o Ajudante do Segundo 

Regim[em]to da Cavalaria Auxiliar cobrar nos Julgados de Pilar e Crixas das 
quatrocentas oitavas de ouro a conta do que esta Câmara lhe esta devendo de seus 
soldos que se achão vencidos, sendo cada mandato de duzentas oitavas, que ambos 
fazem a sobredita quantia (L.R.S.C., 1792, fl. 75v).   

 

  Da mesma forma, como a câmara devia a Frutuoso Vieira de Andrade o valor 

referente a um serviço executado na ponte sobre o rio Bagagem, “[...] mandou passar 

mandado de paga sobre o Thezoureiro do Julgado da Meya-ponte [...] de oitenta e sete 

oitavas três quartos e seis vinteins de ouro que esta Camara lhe esta devendo [...]” (L.R.S.C., 

1793, fl. 89v).   

 

 São vários os casos que confirmam o domínio das receitas locais pela câmara 

municipal. Em fevereiro de 1794, a câmara também ordenou que o tesoureiro de Traíras 

pagasse quatrocentas e oitenta oitavas de ouro a Bernardo Joze da Costa, em três 

pagamentos, dentro de três anos, pela realização de serviço na ponte sobre o rio Preto 

(L.R.S.C., 1794, fl. 119v).  

 

 Numa única reunião, a de 17 de maio de 1794, foram expedidas seis ordens de 

pagamentos para oficiais militares, credores da câmara de Vila Boa, que deveriam ser pagos 

noutros arraiais. Duas para o sargento-mor Álvaro Jose Xavier da Silva, para o julgado de 

Traíras e Natividade; duas para o ajudante Fernando Joze Leal, para o julgado de Pilar e 

Crixás; e duas para o escrivão da câmara, uma para o julgado de Santa Cruz e outra para o 

julgado de Santa Luzia (L.R.S.C., 1794, fl. 135).    

  

 Até mesmo funcionários da câmara, como vemos, podiam, eventualmente, serem 

pagos pelas rendas de outro arraial. No ano anterior, o escrivão da câmara havia sido pago 

utilizando-se o mesmo mecanismo de transferência de rendas. É o que demonstra a ata da 

sessão da câmara realizada no dia 11 de abril de 1793: “Nesta se mandou passar Madado de 

paga sobre o Thezoureiro do Julgado de Trahiras para se pagar a mim Escrivão por conta do 
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que se me esta devendo dos meus vencimentos dos annos pretéritos da quantia de trezentas 

oitavas de ouro [...]” (L.R.S.C., 1793, fl. 93).    

 

 A fiscalização dos estabelecimentos comerciais, autorização e licença para 

funcionamento, regularidade dos instrumentos de pesos e medidas, tabelamento de preços de 

produtos comercializados, tudo isso fazia parte do controle exercido pela câmara municipal 

de Vila Boa de Goiás sobre os demais núcleos urbanos da Capitania. Em função disso, na 

sessão de 15 de novembro de 1792, mandou-se notificar o Almotacel, tenente Francisco 

Soares da Sylva, funcionário responsável pela garantia e manutenção da ordem nos 

mercados locais “[...] para fazer correição [averiguação ou fiscalização in loco] no Ouro 

Fino, Anta, e Barra; e Santa Rita” (L.R.S.C., 1792, fl. 78).    

  

 A soberania exercida sobre os arraiais de todo o território da Capitania, garantia 

direitos sobre serviços públicos, a ampliação das rendas, bem como responsabilidades à 

câmara de Vila Boa, notadamente quanto a alguns aspectos de significativa relevância para a 

vida comunitária das populações. Por exemplo: controle de posse de sesmarias; manutenção 

de edifícios públicos; organização e informação da educação pública na Capitania. Em 

novembro de 1793, três importantes editais foram assinados pelas autoridades municipais. 

Tratavam da licitação para Vila Boa, Pilar e Meia Ponte “[...] sobre quem quizer rematar a 

obrigar-se a dar carne ao povo gorda enxuta bem sangrada, e de gado descançado” (L.R.S.C., 

1793, fl. 103v). Além de controlar na Capital a concessão do oferecimento de carne à 

população – comércio lucrativo que certamente atraía os interesses de negociantes coloniais 

– a câmara monopolizava o mesmo serviço em vários outros arraiais. 

 

 Todo este controle centralizado nas mãos dos oficiais camarários exigia, para que 

funcionasse perfeitamente, um aparato administrativo que, muito provavelmente, a câmara 

não dispunha. Daí as dificuldades em fazer valer a graça do rei evitando desvios, atrasos e as 

resistências, supostamente comuns, por parte das autoridades localizadas em cada núcleo 

urbano que, querendo ou não, deviam transferir parte significativa de suas rendas para a 

câmara da Capital.  

 

 Uma das alternativas encontradas pelos vereadores para reduzir ao máximo os 

prejuízos da municipalidade, suprindo a deficiência do método da arrecadação e, ao mesmo 
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tempo, pressionando os devedores, foi constituírem cobradores que percorriam toda a 

extensão da Capitania, em cobrança das dívidas a favor da câmara de Vila Boa de Goiás.  

 

 Assim, durante o mês de junho de 1793, o funcionário e emissário indicado para 

arrecadar débitos em atraso, Manoel Seixo de Britto, saía de Vila Boa, para uma longa 

jornada por toda a comarca, visitando os devedores da câmara. Em função disso, o 

presidente da câmara e demais vereadores determinaram ao escrivão que “[...] passasse a 

Procuração bastante e Cartas Circulares para os Juizes de todos os Julgados lhe mandarem 

entregar o ouro que estiver cobrado, e darem-lhe todo o auxilio necessario para cobrar o que 

se estiver devendo dos annos preteritos [...]” (L.R.S.C., 1793, fl. 98). Após um périplo que 

durou dez meses, em abril de 1794, retornou Manoel Seixo de Britto à Vila Boa de Goiás 

“[...] e a boca do cofre entregou duas mil e setecentas e sete oitavas de ouro, que cobrou 

pelos ditos Julgados” (L.R.S.C., 1794, fl. 131v). 

 

 Concordando com Monteiro, que estudou as câmaras do reino, somos obrigados a 

admitir que “No seu conjunto, os rendimentos municipais eram pouco elásticos” (1993, p. 

323). Também nas Minas e Capitania de Goiás, o aperto financeiro fazia parte do cotidiano 

da vida municipal. Mesmo havendo renda, os compromissos não eram poucos. Eram 

inúmeros, aliás. Na documentação analisada por nós, são recorrentes as cobranças por parte 

dos credores da câmara de Vila Boa. Além disso, os interesses pessoais e corporativos de 

governadores e ouvidores, argumentando, quase sempre, que as receitas da câmara eram 

maiores que suas necessidades, desviando recursos e controlando a realização de certas 

despesas, funcionavam como mecanismo de pressão contra os administradores municipais.  

 

 Mas nem tão parcos e nem tão pouco elásticos60 assim, eram os rendimentos da 

câmara, que não podiam atender a interesses distantes: até um secretário do Conselho 

Ultramarino era remunerado pelas rendas da câmara de Vila Boa (L.R.S.C., 1794, fl. 133v). 

Comparadas com as rendas dos concelhos municipais de Portugal continental, a câmara de 

Vila Boa de Goiás podia se considerar abastada. 

                                                
60 Não apenas a câmara de Vila Boa, mas, de uma forma geral, as Minas e Capitania de Goiás eram bastante 
visadas pelas autoridades do reino, como fonte alternativa de recursos financeiros. Um exemplo esclarecedor 
desta situação, é um requerimento de Domingos Vandelli (1730-1815) ao príncipe regente, datado de 18 de 
novembro de 1801, solicitando a concessão do donativo anual a seus filhos, proprietários que eram dos ofícios 
de escrivães da ouvidoria de Goiás (D.A.C.G., Cx. 43, D. 2596, 5 CD-ROM). Segundo Silva & Lopes (2004, p. 
749), Vandelli, italiano, foi o primeiro lente de química e história natural da Universidade de Coimbra após as 
reformas pombalinas, sendo um dos impulsionadores da criação da Academia Real das Ciências de Lisboa, em 
1779. 
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 Para o ano de 1794, computadas algumas rendas registradas em ata no Livro de 

Registro da câmara, concluímos que o valor mínimo da receita anual teria chegado a 4.055 

oitavas. Devido à metodologia informal dos cálculos que realizamos e à ausência de outros 

documentos que preencheriam lacunas importantes, arriscaríamos afirmar que a receita do 

ano de 1794 teria se aproximado de 5.500 oitavas, ou seja, mais de 6 contos de réis, 

considerando-se que, à época, uma oitava de ouro era o equivalente a 1.200 réis. Deste total, 

cerca de 1/3 era proveniente de outros arraiais. Abastada câmara de Vila Boa, quando 

comparada com os municípios portugueses onde, segundo Monteiro, “[...] mesmo as receitas 

ordinárias de municípios que eram sede de comarca, como Barcelos, Bragança, Miranda, 

Viana, Vila Real e Viseu, até os anos 90 do século XVIII não chegavam a dois contos de 

réis” (1993, p. 322-323).  

 

 Como podemos ver, a câmara de Vila Boa de Goiás, era portadora de uma estrutura 

que, ainda no final do século XVIII, atuava como forte atrativo para as elites locais. As 

vigorosas considerações tecidas por Mary Karasch, citadas por Russel-Wood (1998), 

estavam plenas de fundamento histórico. Nada, evidentemente, comparável com o passado 

de riquezas produzidas no auge da exploração aurífera em Goiás. De acordo com Palacin, 

entre os anos de 1752 e 1761, o rendimento médio anual de Vila Boa de Goiás seria de 

14.741 oitavas (1983, p. 61), cerca de 17 contos de réis, sem contar a participação 

obrigatória das demais povoações, com certeza muito mais significativas que as de 1794. 

 

 Os dados apresentados nos levam a reconhecer que na última década do século 

XVIII, as dificuldades financeiras realmente se agravaram e uma das soluções apresentadas 

foi aumentar a pressão tributária sobre a população, como ocorria também nas 

municipalidades do reino. Em Vila Boa de Goiás, como reflexo da diminuição da receita, 

além de toda a mobilização para garantir a transferência das rendas dos arraiais vizinhos, 

constatamos, também, a existência de uma pressão tributária sobre lavradores e senhores de 

engenho, para que se submetessem às taxas impostas e cobradas pela câmara. O que parece 

confirmar a hipótese de uma tendência mais ampla, na qual “[...] nos concelhos com grandes 

termos era sobre os habitantes das freguesias rurais que tendiam a cair os maiores encargos” 

(MONTEIRO, 1993, p. 323). 

 

 Reunidos em sessão no dia 19 de novembro de 1793, os vereadores mandaram 

publicar edital “[...] pelo qual fizesse certo aos Lavradores e Senhores de Engenho, que 
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tiverem caza de vendagem ou Comissoens publicas, em que mandem dispor os seus gêneros 

por moenda são sujeitos a almotaçarem e a venderem pela taxa que lhe puzer o Almotacel” 

(L.R.S.C., 1793, fl. 105v). Na verdade, os produtores rurais não se consideravam 

comerciantes e, portanto, não achavam justo que o preço dos seus produtos fossem 

controlados (tabelados) da mesma forma que ocorria naquele tipo de atividade comercial. 

Por isso, no mesmo edital, a câmara esclarecia que “[...] o privilégio de vender pelo preço 

que quizer [...]”, ou seja, sem os limites de preços impostos por ela, apenas era permitido ao 

negociante que atuasse no atacado, e “[...] não ao Revendedor ou Atravessador [...]” de 

produtos de qualquer gênero (L.R.S.C., 1793, fl. 105v). 

 

 Três meses depois, como não havia ainda solução para o impasse, a câmara recebeu 

uma petição de agravo do capitão-mor e ex-vereador Antonio de Souza Telles de Meneses e 

outros interessados, onde acusavam os oficiais camarários de não terem autorizado a 

liberação de Alvarás de Licenças para que pudessem vender os produtos de suas lavoura e 

engenhos “[...] sem obrigá-los a afferir e almotaçar”, inscrevendo seu agravo em juízo 

contencioso (L.R.S.C., 1794, fl. 122v). 

 

 Aparentemente, os produtores rurais já praticavam anteriormente o comércio dos 

frutos de suas lavouras e engenhos, vendendo-os sem a interferência da câmara. Com a 

decisão de incluí-los no rol dos pagadores de impostos, os vereadores teriam ferido um dos 

privilégios dos lavradores e senhores de engenho, o que acabou conduzindo o confronto às 

barras da justiça local. Na verdade, o fato aponta na direção de uma tentativa, por parte da 

municipalidade, de ampliar a base de contribuintes visando suprir suas prementes 

necessidades financeiras. 

 

 Num primeiro momento, se poderia pensar, como insinua Monteiro, que as 

dificuldades impostas à administração municipal, no final da segunda metade do século 

XVIII, tenderiam a reduzir a atração pelos cargos camarários. Contudo, o que vemos são 

juizes, vereadores e procuradores manipulando “[...] um conjunto relevante de recursos”, 

recebendo emolumentos especiais n’algumas ocasiões, controlando licitações de serviços e 

rendas públicas e intervindo na organização dos mercados locais, por meio da imposição de 

preços, taxas e impostos. “Em síntese, detinham o controle de um centro decisivo de poder e 

influência (MONTEIRO, 1993, p. 323). Mas desse poder de administrar que mantinha Vila 
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Boa de Goiás sob o mais completo controle da câmara municipal, trataremos no próximo 

capítulo. 
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5 OUTRA FORMA DE PODER: O CONTROLE 

SOBRE A VIDA E O ESPAÇO URBANO DE VILA BOA DE GOIÁS 

 

 Se a elite política de Vila Boa de Goiás detinha o controle de um centro decisivo de 

poder e influência que extrapolava os limites urbanos da própria Capital, será nas esferas de 

sociabilidade da vida local que poderemos caracterizar e descrever, com todas as cores, um 

quadro de autonomia concreta a partir do qual podem ser percebidas as atividades e 

competências que garantiam todo o vigor da nobreza camarária.   

 

 A câmara municipal, por designação legal, acumulava as atribuições de duas áreas de 

fundamental importância nas Minas e Capitania de Goiás, da mesma forma que suas 

congêneres no reino português, como confirma Monteiro: “Até ao triunfo da Revolução 

Liberal, as câmaras detinham indistintamente competências que, na linguagem atual, 

designaríamos de administrativas e judiciais” (1993, p.316). 

 

 É importante lembrar que os rastros ou vestígios deixados pela atuação dos 

vereadores durante todo o período colonial, contemplam com certa abundância os registros 

da atuação administrativa das câmaras municipais, sendo praticamente inexistentes 

documentos e fontes históricas que evidenciem sua atuação enquanto tribunais judiciais de 

primeira instância, o que nos leva, seguindo a trilha demarcada pela bibliografia sobre o 

assunto, a conhecer melhor e mais profundamente suas atividades administrativas, em 

detrimento daquelas associadas à justiça61.  

 

  Entretanto, os documentos dos quais dispomos certamente serão suficientes para 

demonstrar uma autonomia significativa exercitada pela câmara municipal de Vila Boa de 

Goiás, no âmbito da administração local. A própria legislação oferecia o ambiente adequado 

para a prática da autoridade municipal, reservando aos oficiais camarários direitos que, sem 

sombra de dúvida, fortaleciam suas decisões e posturas.  

                                                
61 Na opinião de Monteiro (1993, p. 316), isso não decorre apenas dos percursos provavelmente tortuosos pelos 
quais passou a documentação municipal. Como sabemos, parte significativa das câmaras não contavam com 
juizes ordinários alfabetizados, e muitos deles, até as décadas iniciais do século XIX, ainda assinavam “de 
cruz”, sendo possível que muitas deliberações nunca tenham chegado a assumir a forma escrita. 
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Estrutura da Justiça colonial (1770-1808) 
Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Cecab, 2001.  
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 Nem mesmo o ouvidor-geral, na condição de corregedor da câmara, autoridade que 

fiscalizava a municipalidade, poderia desfazer os atos definidos nas reuniões dos vereadores. 

Este caráter de autonomia referente às posturas da câmara e às ações de seus membros, 

estava expresso, claramente, nas Ordenações Filipinas e sua revogação apenas poderia 

decorrer do fato de serem prejudiciais à população:  

 
 E as posturas e Vereações, que assi forem feitas, o Corregedor da Comarca não lhas 

poderá revogar, nem outro algum Official ou Desembargador nosso, antes as façam 
cumprir e guardar. E quando o Corregedor vier ao lugar, saberá se as dão a boa 
execução (1990, p. 149). 

 
 
 E não apenas autonomia pura e simples, mas às reuniões de vereadores, conhecidas 

por vereações, era assegurada a mais ampla e absoluta privacidade:  

 
 E ao fazer das posturas e Vereações, nem a outra cousa, que os Vereadores 

houverem de fazer na Câmera, não consentirão, que nella stêm os Senhores das 
terras nem seus Ouvidores, nem os Alcaides Mores, nem pessoas poderosas; e se lá 
entrarem, requeiram-lhes que digam o que querem, e o Scrivão da Camera o screva. 
[...] E acabado de requererem, saiam-se logo, e elles façam sua Vereação 
(ORDENAÇOES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVI, PARÁGRAFO 30). 

  

 No entanto, se havia o consentimento expresso da coroa para que vigorassem as 

posturas municipais, existia, por outro lado, uma contrapartida necessária: a câmara de Vila 

Boa e seus oficiais atuariam apenas no interior dos limites impostos pelas esferas de seu 

próprio poder, sem que outras corporações, outros corpos ou núcleos de poder tivessem suas 

jurisdições invadidas por ela. Nem mesmo as do próprio rei. 

 

 As esferas de seu próprio poder podem ser traduzidas pelas fronteiras impostas pela 

cidade. Delimitação espacial para aplicação das posturas e regras de convivência 

comunitária, no âmbito das relações urbanas coloniais. Na estrutura de poder do vasto 

império português, era tudo o que restava às câmaras: “uma autonomia nos miúdos interesses 

locais” (PALACIN, 1983, p. 39). Interesses, entretanto, que avançavam decisivamente sobre 

importantes territórios, regulando e ordenando a vida quotidiana da população de Vila Boa e 

da maior parte dos habitantes das Minas e Capitania de Goiás. Por analogia ao pensamento 

de Braudel com relação à cidade, fazemos o mesmo raciocínio com relação à câmara: “Para 

existir, ela tem de dominar um império, por minúsculo que seja” (1997, p. 42). 
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 Embora confinada ao círculo inevitável da vila, a câmara de Vila Boa, integrando 

uma rede urbana relativamente extensa, preservava sua autonomia por dentro e, também, por 

fora dos espaços confinantes. Em termos administrativos não havia câmaras subordinadas a 

outras câmaras e a autoridade de cada uma delas “[...] era idêntica em todo o reino e 

ultramar”. Mais: não havia “[...] uma pirâmide hierárquica com escalões intermédios de 

administração, qualquer coisa que se aproximasse de uma ‘região’”. Em suma, entre o rei e a 

câmara não existiam mediações que pudessem enfraquecer os dois termos da relação, ou 

seja, “O poder local é arregional e antiregional” (CRUZ COELHO & MAGALHÃES, 1986, 

p. 35).  

 

5.1 TENDÊNCIA AO AUTOGOVERNO: A CÂMARA  

MUNICIPAL E A EXTENSÃO DE SUAS COMPETÊNCIAS  

 

 Convém esclarecer que as elites locais e seus grupos, em cada localidade – em cada 

vila ou núcleo urbano –, embora solidários quanto às práticas oligárquicas, eram 

independentes uns dos outros, enquanto dominadores de espaços distintos. Havia, entre os 

espaços, equilíbrio de forças. Qualquer movimento que tendesse a rompê-lo poderia 

submeter oligarquias a oligarquias, vilas a outras vilas. O que vemos, na América 

portuguesa, é uma rede de vilas e cidades, onde a autonomia das câmaras municipais se 

impunham como formas tendentes ao autogoverno. Nas palavras de Cruz Coelho &  

Magalhães: “Equilíbrio, pois, da centralização teórica com a pulverização prática do poder” 

(1986, p. 36). 

 

 A prática de sobrecarregar os moradores da vila com custos e despesas de serviços 

que atendessem ao bem comum, ou mesmo a imposição de despesas específicas sobre algum 

morador, estabelecendo taxas, donativos ou contribuições voluntárias, além dos tributos 

impostos pelo reino, permitia à câmara de Vila Boa a extensão dos limites de sua autonomia, 

ampliando as fronteiras de suas ações, chegando ao extremo de criar novos impostos. 

 

 Estudando a câmara municipal do Rio de Janeiro, Bicalho (1998, p. 2) demonstrou a 

existência desta prática de impor novos tributos em função principalmente da defesa de 

territórios contra invasores, custeando o reparo de fortalezas, a construção de trincheiras ou o 

serviço de proteção contra piratas e corsários, confirmando a freqüência deste tipo de 

iniciativa por parte das câmaras coloniais. 
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 Segundo a mesma autora, as câmaras das cidades litorâneas, na América portuguesa, 

desempenhavam as mesmas funções atribuídas àquelas do reino, que assumiam o zelo pela 

segurança da população contra os ataques inimigos. Ribeiro da Silva (apud Bicalho, 1998, p. 

2), confirma esta função da municipalidade do Porto, em Portugal, afirmando que o poder da 

governança incluía a organização da defesa militar da cidade contra eventuais agressores 

externos e que os vereadores do Porto imprimiam enorme importância no exercício desta 

atividade, considerada ao mesmo tempo como um direito e uma obrigação. 

 

 Para Figueiredo, também citado por Bicalho, esta prática de “lançar tributos sobre 

si”, para além de administrá-los, introduzindo a alternativa da criação de novos impostos, 

“[...] abriu um significativo precedente na política fiscal ao possibilitar às Câmaras um 

direito apenas dos reis” – na realidade, uma das mais importantes prerrogativas da coroa –, o 

que revela o conteúdo fortemente autônomo que teria alcançado a fiscalidade voltada para a 

defesa, o que implicava no risco de “[...] esvaziar a autoridade dos administradores 

metropolitanos na colônia em detrimento da autonomia municipal” (1998, p. 254). 

Analisando o fenômeno, conclui afirmando que “O fato das Câmaras Coloniais, além da 

simples administração dos impostos criados pela metrópole, lançarem por sua conta taxas e 

arrecadações, demonstra inegavelmente uma certa tendência ao auto-governo” (BICALHO, 

1998, p. 254). 

 

 Nas Minas e Capitania de Goiás, conhecemos os conflitos permanentes com as 

populações autóctones, cujos contra-ataques aos caminhos e núcleos urbanos impunham às 

autoridades a necessidade de uma constante vigília, demandando dos moradores a 

manutenção de mecanismos de defesa, guarda e proteção que faziam parte do quotidiano das 

comunidades locais. Sabemos também que, entre as despesas realizadas pela câmara, 

incluíam-se gastos com a defesa e organização militar embora esta fosse, via de regra, uma 

responsabilidade pertencente à alçada dos capitães-mores e governadores da Capitania. 

 

 Prova disso, foi a resposta a uma carta do escrivão da Junta da Real Fazenda, aberta 

na sessão de 19 de setembro de 1793, em que cobrava da câmara uma dívida equivalente a 

duzentos mil réis, solicitando a remessa daquele valor à sua Procuradoria Geral. Reunidos os 

vereadores, mandaram informar ao escrivão que  

 
 [...] segundo as despesas que se achão nas linhas dos Thezoureiros consta dever a 

Real Fazenda a esta Camara muito maior quantia de assistencias, que se fizerão 
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com as canoas para a expedição do Bananal, polvora e xumbo para as Bandeiras, e 
outros gêneros (L.R.S.C., 1793, fl. 101). 

 

 Mais que a simples realização de gastos e despesas com a organização de expedições 

para aprisionamento de povos indígenas, este fato revela uma interferência da câmara nas 

atribuições que pertenceriam, em princípio, apenas aos funcionários de nomeação régia, mas 

que, ao mesmo tempo, faziam parte das atribuições e da jurisdição dos vereadores. 

 

 Quanto a lançar tributos “sobre si”, a câmara de Vila Boa de Goiás, também foi 

pródiga. E tal atribuição não permaneceu confinada ao investimento nas atividades ligadas à 

guerra ou à defesa das fronteiras de seu território. Manifestou-se no controle do dia-a-dia da 

vila, principalmente no estabelecimento de contribuições voluntárias para realização de 

serviços que atenderiam à comunidade urbana. 

 

 Assim, quando o juiz ordinário do julgado de Santa Cruz, em agosto de 1792, 

informou a necessidade da realização de uma obra na rua Direita, na entrada do arraial, a 

câmara de Vila Boa ordenou que se licitasse a obra ou que se mandasse executar o serviço 

por conta do orçamento do próprio julgado, pelo valor de 50 oitavas de ouro, “Comunicando 

aos ditos moradores para que concorram com adjutorio possivel, vista a deterioração e pouca 

possibilidade do julgado” (L.R.S.C., 1792, fl. 71). Noutras palavras, que os moradores 

contribuíssem voluntariamente para a consecução do serviço. 

 

 Noutra oportunidade, como as posturas da câmara de Vila Boa proibiam a passagem 

de carros pelas pontes da vila, sendo destinadas apenas a pedestres, era necessário encontrar 

uma solução para a travessia do Rio Vermelho, já que a ponte por onde costumavam passar 

se encontrava em condições muito precárias. Entendendo ser indispensável a construção de 

outra rampa para a passagem dos carros, os oficiais da câmara mandaram que fossem “[...] 

avizadas todas as pessoas que tem carro, para ajudarem com a pedra preciza” (L.R.S.C., 

1793, fl. 92), impondo aos proprietários de carros uma contribuição, desta vez em espécie, 

que na verdade tinha pouco de voluntária e muito mais de obrigatória. 

 

 Exemplo da obrigatoriedade no cumprimento das disposições emanadas pela câmara, 

foi o caso do furriel Paulo Antonio da Rocha. Recebendo ordem para “[...] fazer sem perda 

de tempo o Caes do Rio Vermelho da testada de suas casas da banda da ponte ate o canto de 

Sam Francisco de Paula”, respondeu que seria preciso conversar a respeito, já que tratava-se 
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de serviço de dimensão considerável. Mas, como ao invés de comparecer à câmara se 

ausentou de Vila Boa, mandou-se avisá-lo, através de seu irmão, para que no prazo de quinze 

dias iniciasse a obra ou se apresentasse à câmara, a fim de explicar suas dificuldades, “[...] 

com penna de não o fazendo, se proceder a factura da obra a sua custa, e vê-la fazer da 

Cadea” (L.R.S.C., 1793, fl. 95). 

 

 Na verdade, a câmara se baseava, para a cobrança de contribuições voluntárias, às 

vezes em dinheiro, outras em espécie, nas determinações, que lhe garantiam o direito de 

fazê-lo, registradas nas ordenações do reino (ORDENAÇOES FILIPINAS, LIVRO I, 

TITULO LXVI, PARÁGRAFOS 40-43). O direito das câmaras de lançar fintas ou coletas, 

apenas foi extinto com a lei de outubro de 1828. Antes desta data era muito comum, em Vila 

Boa de Goiás, a prática deste poder de impor e criar tributos, donativos e contribuições para 

a defesa e realização de obras e serviços comunitários. 

 

 Mas se o poder de lançar tributos sobre si aponta na direção de uma tendência ao 

autogoverno, abrindo um precedente sem igual na política fiscal da coroa, emprestando à 

câmara um direito que apenas o rei poderia dispor, outra atribuição da câmara municipal de 

Vila Boa indica a persistência deste caráter de autonomia quase ilimitada: a escolha dos 

oficiais das ordenanças.  

 

 Se o rei detinha o poder exclusivo da justiça e da guerra, as atribuições sobre a 

primeira acabaram sendo transferidas, ainda que parcialmente, para os governos locais, que 

exercitavam somente a justiça de primeira instância, podendo ser refeitas, noutras entrâncias, 

as decisões tomadas pelos juizes ordinários que presidiam as câmaras municipais. Contudo, 

como afirmam Cruz Coelho & Magalhães, no “[...] que diz respeito à parte militar a sua 

autoridade efectiva vai-se diluir” (1986, p. 31). Num reino onde as ordenanças são 

efetivamente organizadas em função de uma intensa militarização, todos os homens válidos 

estão arrolados como soldados para guerras eventuais. Mas, segundo estes dois autores, “[...] 

e aqui está a fraqueza [do rei], na prática entrega-se às câmaras a escolha dos oficiais, ou 

seja, capitães-mores, sargentos-mores e capitães” (1986, p. 32). Em função desta situação, 

são as elites locais, em busca de poder, prestígio e honra, que vão se instalar nestes cargos, 

via nomeação pela câmara municipal. 
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 É, exatamente isto, o que vemos ocorrer em Vila Boa de Goiás. Na sessão da câmara 

de 15 de junho de 1793, carta do governador Tristão da Cunha Meneses solicitava aos 

vereadores providências “[...] para eleição dos officiaes dos Postos Militares de Ordenanças 

que se achão vagos” (L.R.S.C., 1793, fl. 96), revelando como atribuição da câmara a escolha 

dos oficiais militares de ordenanças na Capitania de Goiás. Além disso, havia, também, a 

responsabilidade de remunerá-los e, mais que isso, uma preocupação para que fossem bem 

pagos. É o que demonstra a decisão registrada na ata de 14 de abril de 1794, onde os 

vereadores determinaram que se passassem mandatos para que os julgados da Capitania 

ajuntassem recursos que seriam direcionados para o aumento do pagamento dos oficiais 

militares (L.R.S.C., 1794, fl. 133v)62.  

 

 Evidentemente, toda a ação e poder da câmara não transcendiam as fronteiras dos 

“miúdos interesses locais”, mas nas palavras de Cruz Coelho & Magalhães, a manifestação 

de tais poderes assumiam contornos de considerável significância: “Menos que uma 

delegação na aparência, trata-se de uma verdadeira transferência de uma parcela de Poder-

Mando. Parcela substancial” (1986, p. 32).  

 

 Se, de acordo com Elias (2000), as sociedades de Antigo Regime ou a figuração 

formada pela sociedade de corte, está associada à construção do Estado absolutista, 

caracterizado, por sua vez, por um duplo monopólio do soberano, ambos os monopólios 

encontravam-se partilhados com a câmara municipal: o monopólio fiscal e o monopólio das 

forças militares, configurando uma verdadeira tendência ao auto governo.  

 

 Esta tendência, característica da câmara de Vila Boa de Goiás, manifestava-se, 

também, na liberdade com que juizes ordinários e vereadores intrometiam-se nos assuntos 

políticos da Capitania, disputando poder com outros núcleos estabelecidos, interferindo na 

jurisdição de ministros régios, como vimos, por exemplo, no episódio da nomeação dos 

governadores interinos, em 1770, e na tentativa de afastamento e suspensão de João Manoel 

de Meneses, em 1804. Trata-se, na pior das hipóteses, da apropriação de um espaço de 

jurisdição pertencente apenas ao rei. É o que argumentava o vice-rei, marquês de Lavradio, 

                                                
62 Este fato, por outro lado, talvez ajude a compreender o alto índice de acesso a títulos militares por parte dos 
oficiais camarários em toda a América portuguesa. Embora sem dispormos de dados concretos a respeito de 
Vila Boa de Goiás, é perceptível a presença de membros das ordenanças ocupando cargos na câmara municipal. 
Para o Rio de Janeiro, Gouvêa (1998, p. 310) chega a afirmar que os dados compulsados demonstram que cerca 
72,8% dos oficiais camarários, entre 1790 e 1822, tiveram acesso a títulos militares. 
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por ocasião da eleição do governo interino pela câmara, quando do falecimento de João 

Manoel de Melo: 

 
 Pelo que devo dizer a Vms. que o arbítrio, que Vms. escolheram, de fazerem uma 

semelhante nomeação, me parece sumamente intempestivo, porque, para se 
fazerem eleições semelhantes, são sempre necessárias ordens terminantes e 
positivas de S.M.; porque é quem unicamente pode dar o poder de governar o povo 
a uma ou mais pessoas, como melhor lhe parecer, como senhor soberano de todo o 
governo do mesmo povo (ALENCASTRE, 1979, p. 171). 

 
 
 Neste sentido, um conjunto de atribuições conferia poder de mando, ampliando os 

limites de sua notável autonomia, tornando a câmara de Vila Boa responsável direta pelas 

comunidades que constituíam as Minas e Capitania de Goiás: justiça em primeira instância, 

eleição de nomes para as ordenanças militares, interferência nas esferas e jurisdições 

políticas da coroa, possibilidade de lançar tributos “sobre si”. Tudo isso garantia uma 

proximidade das populações que a fazia ser sentida, de perto, pelas comunidades locais. 

Certamente, muito mais sentida “[...] que o longínquo monarca absoluto, por mais absoluto 

que se dissesse e quisesse ser (CRUZ COELHO & MAGALHÃES, 1986, p. 32).  

 

 Se a retomada de privilégios reais concedidos às municipalidades não havia sido 

concretizada ainda na última década do século XVIII, o processo de centralização em curso 

tendia, por sua vez, a comprometer a autonomia dos poderes locais, muito embora as 

medidas centralizadoras do governo ilustrado português não alcançassem, com a força 

esperada de suas intenções, os espaços de atuação da câmara municipal. Mantinham-se, 

portanto, poder e privilégios locais, pessoais e de grupos, que se avultam ainda mais ao olhar 

do observador atento, cujos olhos se detém nos entrelaçamentos arquitetados por mais um 

direito secular adquirido e exercido pela câmara municipal: o direito de almotaçaria.  

 

5.2 DIREITO DE ALMOTAÇARIA:  

A VITALIDADE DE UMA INSTITUIÇÃO SECULAR  

 

 Como temos visto, havia um processo em curso no qual as instituições municipais 

estavam sendo apropriadas em benefício de grupos pertencentes à elite colonial, servindo 

como mecanismos de fortalecimento e consolidação das oligarquias locais. Entretanto, não 

podemos ignorar que no ambiente da vila existia uma demanda constante por uma ordem 

estável e por um sentimento comunitário, cuja resposta apenas podia ser encontrada nas 
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funções desempenhadas pela câmara municipal. Esta sensação de pertencimento a uma 

ordem urbana estável foi expressa através do exercício do direito de almotaçaria. Direito que 

vinculava a ação dos oficiais da câmara aos espaços de uma cidade vivida intensamente em 

cada parte, em cada porosidade constituída. Cidade artefato, enquanto materialidade 

histórica construída e pensada, cuja continuidade no tempo dependia das mãos (normas) 

humanas. Trata-se da relação entre um artefato urbano de origem coletiva, em processo 

constante de transformação, e a apreensão do saber fazer humano sobre a  paisagem criada, 

introjetada, como um projeto em andamento, em permanente gestão e realização. Este 

exercício, por parte da câmara de Vila Boa de Goiás, formatou aquilo que Pereira (2001, p. 

381) denominou de três agendas do viver urbano: as relações de mercado, o controle dos 

espaços e edifícios urbanos e a manutenção do aspecto sanitário da vila. 

 

 Apesar da inexistência, em Goiás, de documentos que nos poderiam servir de fontes 

históricas reveladoras da realidade urbana colonial, como os Livros de Provimentos dos 

Ouvidores ou os Termos de Audiências dos Almotacés – disponíveis para o estudo de outras 

cidades, como, por exemplo, Curitiba – as fontes das quais dispomos para Vila Boa, que 

registraram a prática do direito de almotaçaria, nos permitem detectar com bastante clareza 

aspectos importantes a respeito da sociabilidade quotidiana, do pensamento sobre as formas 

possíveis de organização sócio-espacial da cidade e sua configuração econômica. 

 

 Embora não seja nosso objetivo retornar às origens da instituição da almotaçaria63, 

convém identificar alguns aspectos pontuais de sua genealogia. De acordo com Pereira 

(2001, p. 372), na cidade muçulmana, o almotacé64 era o responsável pela Hisba – em árabe, 

o titular da Hisba era denominado Muhtasib –, cujas funções eram a aferição dos pesos e 

medidas, o equilíbrio nas transações comerciais, o controle dos ofícios existentes na cidade, 

a garantia do abastecimento alimentar, a higiene e sanidade urbana e a manutenção dos 

aspectos físicos da cidade. Mais tarde, quando incorporado na tradição municipal 

                                                
63 Ao buscar entender o sentido da palavra almotaçaria, Pereira (2001, p. 391) nos informa que ela foi usada, 
desde o período medieval, tanto em sentido geral quanto particular, para designar a instituição ou suas 
atribuições e as atividades correntes do almotacé e, mais tarde, da câmara em relação ao abastecimento das 
cidades. Almotaçar correspondia a fiscalizar o comércio, garantindo que todos pudessem desfrutar de alimentos 
encontrados no mercado, racionando ou tabelando quando necessário. Foi este o sentido que chegou até o 
século XIX, quando a almotaçaria era entendia como qualquer espécie ou tipo de tabelamento de preços. 
  
64 O termo almotacé nos parece bastante incomum, sendo conseqüência de uma adaptação para a língua 
portuguesa do nome original em árabe. De acordo com Pereira (2001, p. 392), o nome só teria sido latinizado, 
no Brasil, durante o século XIX. 
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portuguesa, o cargo de almotacé foi mantido, mesmo após a reconquista, como forma de 

manter o controle administrativo e econômico dos núcleos urbanos. 

 

 Em Portugal, muito cedo – a partir de 1179 –, as câmaras municipais passaram a 

eleger os almotacés, havendo a padronização deste poder de escolha, a partir do século XIII, 

o que o transformou em oficial de nomeação da municipalidade. Com a constituição do 

império, as atribuições dos almotacés – o controle do mercado, do sanitário e do construtivo 

– foram preservadas nas regiões coloniais, atingindo todo o universo urbano português, 

sendo o regimento dos almotacés incorporado nas Ordenações Manuelinas e, mais tarde, nas 

Ordenações Filipinas. 

 

 Durante o Antigo Regime, o instituto da almotaçaria tomou forma, se adequando às 

estruturas de um sistema corporativo no qual o poder político era representado, como vimos, 

enquanto articulação de múltiplos círculos autônomos de poder. Neste contexto, “[...] os 

órgãos menores são concebidos como miniaturas do grande corpo”, cuja cabeça, ou centro, 

seria o rei. Desta forma, a cidade também teria sua cabeça, representada pelas comunas ou 

câmaras que, por sua vez conviveria com outros corpos menores como o clero, as 

corporações de ofício, as famílias e seus cidadãos ou moradores (PEREIRA, 2001, p. 378). 

 

 Cabeças das cidades, as câmaras municipais coloniais, depois de integrá-las nas 

malhas de sua estrutura administrativa, tratariam logo de submeter ao seu controle as funções 

relativas à almotaçaria, provocando o que Pereira designou de atrofia do cargo de almotacé, 

fazendo dele um oficial menor, de nomeação dos próprios vereadores (2001, p. 373). No 

caso de Vila Boa de Goiás, suas atribuições foram sendo parcialmente absorvidas pela 

câmara municipal, que assumiu o papel de agente responsável pela almotaçaria no interior 

das fronteiras de sua jurisdição.  

 

 Neste longo percurso, chegando à segunda metade do século XVIII, assistimos à 

demonstração de uma persistente vitalidade da almotaçaria, tanto no reino como nas 

colônias, alcançando a primeira metade do século XIX, quando “[...] as câmaras do Brasil 

Império ou do Portugal do liberalismo valiam-se constantemente do direito de almotaçaria, 

nos mesmos moldes do que vinha ocorrendo a séculos (PEREIRA, 2001, p. 381). 
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 Apesar de considerado como um cargo menor no interior do concelho e de os demais 

oficiais da câmara terem trazido a si diversas responsabilidades pertencentes à almotaçaria, o 

almotacé permaneceu com suas atribuições quotidianas em pleno funcionamento, ocupando 

posição estratégica dentre as ações fundamentais desempenhadas pela câmara municipal de 

Vila Boa de Goiás.  

 

 Eleitos em duplas, para um período de dois meses, esta acentuada alternância no 

cargo (doze indivíduos a cada ano) parece revelar um pouco da dinâmica de suas atuações. 

Certamente, deveriam sofrer grande pressão e incômodos por parte da população dos núcleos 

urbanos devido sua ação altamente invasiva para se fazer cumprir as posturas municipais.  

 

 Assim, responsáveis pela fiscalização do mercado, manutenção da higiene e controle 

das demandas relativas à parte edificada da vila (ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, 

TÍTULO LXVIII, PARÁGRAFOS 1-42), os almotacés atuavam como uma espécie de juízes 

de pequenas causas, resolvendo as irregularidades encontradas in loco, ou seja, no próprio 

local de origem das pendências que feriam às posturas municipais, promovendo o 

julgamento e determinando as penas cabíveis em cada caso específico. Neste aspecto, Pereira 

chega a afirmar que, durante séculos, o palácio da justiça da almotaçaria foi a própria rua 

(2003, p. 7). Noutras palavras, as penas pecuniárias impostas pela câmara municipal, em 

conseqüência da contravenção de suas posturas, eram processadas civilmente na presença 

dos almotacés (ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVIII), o que forçava sua 

participação direta nos conflitos urbanos. 

 

 Apesar de definido pelas Ordenações, o processo de eleição dos almotacés 

(ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVII, PARÁGRAFOS 13-15), que 

incluía nos primeiros meses do ano a obrigatoriedade de juizes ordinários, vereadores e 

procuradores da câmara atuarem como oficiais da almotaçaria, em Vila Boa parece ter 

havido larga manipulação na indicação de nomes para este cargo, a critério dos presidentes 

da câmara e dos vereadores em exercício. 

 

 Confirmam esta aparente liberalidade na escolha dos almotacés as eleições bimensais 

registradas nas atas das sessões da câmara municipal que, ao mesmo tempo em que 

demonstram a importância do cargo, revelam sua mais completa submissão e controle ao 

poder da câmara, responsável pela absorção parcial de suas funções. Uma delas, realizada no 
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dia 31 de outubro de 1792, por terem chegado ao fim o tempo de serviço dos almotacés do 

último bimestre, “[...] se procedeu à eleição dos que hajao de servir nos dous meses 

seguintes de Novembro e Dezembro”. Nesta eleição, cada vereador e também o procurador 

da câmara, indicou um ou dois nomes de sua preferência, ocorrendo, ao final, empate entre 

um dos nomes, 

 
  “[...] o que sendo ouvido pelo Juiz Presidente, e regulados os votos, por serem 

conformes, desempatou em o Alferes Joaquim Chrizostomo Barrella e o Tenente 
Francisco Soares da Sylva, havendo-se por eleitos ordenando-se se lhes faça avizos 
necessários para os seus respectivos cargos” (L.R.S.C., 1792, fl. 76). 

 

 É de se notar que os eleitos estavam entre os reconhecidos homens-bons de Vila Boa, 

sendo um alfereres e, o outro, tenente, ambos membros das Ordenanças da Vila, sendo, 

portanto, componentes da nobreza formada por aqueles que andam na governança do lugar, 

o que parece confirmar, também, a considerável importância do posto. Por outro lado, 

corroborando nosso argumento a respeito da submissão do cargo de almotacé aos interesses 

dos oficiais camarários, imediatamente após a indicação dos eleitos, o discurso proferido 

pelo procurador foi contundente, no sentido de convocá-los imediatamente ao trabalho: “E 

logo pelo dito Procurador actual foi requerido que por ser constante o clamor do povo [...] se 

faça hua carta de officio aos ditos almotaceis para que a sua obrigação a cumprao o seu 

Regimento, dando as providências necessárias [...] por que a Real coleta não experimenta o 

menor prejuízo” (L.R.S.C., 1792, fl. 77). 

 

5.3 A CONCEPÇAO CENOGRÁFICA DO ESPAÇO:  

ORGANIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA CIDADE 

 

 Se das três agendas do viver urbano (PEREIRA, 2001, p. 366) – a do mercado, a do 

construtivo e a do sanitário – todas compunham o quotidiano dos almotacés de Vila Boa de 

Goiás, certamente, concordando com Nicolazzi Júnior (2003, p. 71), uma das mais 

desgastantes e difíceis terá sido a da organização e ordenamento do espaço urbano, por 

contrariar, incessantemente, as expectativas de muitos moradores. 

 

 Produto de uma nova concepção espacial urbana no âmbito da política expansionista 

portuguesa,Vila Boa de Goiás, apesar de projetada sobre um espaço urbano pré-existente (o 

Arraial de Santana), constituiu-se numa das primeiras experiências na América portuguesa 

que marcaram os espaços com uma inovadora relação e disposição arquitetônica 
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(BOAVENTURA, 2001, p. 42). Assim, “[...] a concepção cenográfica do espaço, a 

valorização das fachadas e a adoção de modelos uniformes aos quais devem obedecer todas 

as construções” (TEIXEIRA & VALLA, 1999, p. 254), foram elementos incorporados à 

estrutura urbana de Vila Boa, definindo de forma clara a visibilidade de um espaço urbano 

colonial planejado.  

 

 Em sua carta de fundação, de 1736,  o rei D. João V, indicava as inovações previstas 

na estrutura urbana que seria implantada nas proximidades do Arraial de Santana, 

abandonando o padrão anterior que norteava a organização urbana do império português: 

 
 [...] e que façaes delinear por linhas rectas a área para as cazas com seus quintaes 

[...] as quaes pello exterior sejam todas no mesmo perfil ainda que o interior as fará 
cada hum dos moradores a sua feição de sorte que em todo o tempo se conserve a 
mesma formosura da terra, e a mesma largura das ruas [...] que serão feitas com a 
mesma ordem e concerto com que se mandam fazer as primeiras [...] (VILA BOA 
DE GOIÁS, Documento Avulso, 1736).  

   

 Contudo, Luis de Mascarenhas, governador da Capitania de São Paulo e responsável 

pela fundação de Vila Boa de Goiás, nas palavras de Roberta Delson (1997, p. 31), teria sido 

negligente em exigir o cumprimento do padrão reticular no traçado das ruas, o que 

justificaria novas recomendações de Lisboa, durante a década de 1770, para que fosse 

estabelecido um plano diretor para Vila Boa, a fim de que se evitasse a irregularidade e a 

falta de alinhamento que caracterizava a construção de seus edifícios. 

 

 De acordo com Boaventura (2001, p. 34), em que pese as preocupações urbanísticas 

do governador José de Almeida Vasconcelos, responsável por mandar executar importantes 

calçadas, pontes e o conhecido Chafariz, o maior reformador urbano de Vila Boa foi Luis da 

Cunha Meneses que introduziu propostas de realinhamento do traçado da vila e um código 

de posturas definindo a uniformidade das fachadas para a construção de edifícios novos. 

  

 Esta nova concepção urbana, inspirada na imagem de quadras compactas, ruas 

uniformes e casas com fachadas alinhadas, se contrapunha aos modelos baseados em 

assentamentos introduzidos anteriormente na América portuguesa com suas linhas gerais 

irregulares e indisciplinadas, reconhecidos pela historiografia como configurações 

puramente espontâneas (BOAVENTURA,  2001, p. 34). Neste sentido, é Vila Boa de Goiás 

que inaugura este novo padrão imposto pelo urbanismo português em todo o império. De 

acordo com Nicolazzi Júnior, “Este procedimento começa com as ordens régias para as 
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fundações de Vila Boa de Goiás e Icó, no Ceará” (2001, p. 52), tendo sido expedida carta 

régia semelhante, em 1746, para a fundação de Vila Bela, em Mato Grosso. 

 
Prospecto de Vila Boa de Goiás (Século XVIII) 
Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Editora Cecab, 2001.  
 

 Esta preeminência de Vila Boa quanto à implantação de uma nova concepção 

urbanística na América portuguesa, parece bastante clara, demonstrando uma acentuada 

preocupação, presente nas iniciativas de autoridades que viviam ou que passaram pela 

Capitania de Goiás, com os aspectos arquitetônicos e ambientais da Vila. É o que confirma 

Pereira (2000), em trabalho que analisa a aceitação das árvores, ou do verde, nas cidades de 

tradição portuguesa.  

 

 Desfazendo um engano decorrente de interpretações presentes na historiografia 

brasileira, que considera o passeio público do Rio de Janeiro como o primeiro a ser 

construído na colônia americana, o autor demonstra que o primeiro jardim público, embora 
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de menor porte, construído entre nós, foi o de Vila Bela, construída para ser a capital de 

Mato Grosso, seguido por Vila Boa, na mesma época, durante o governo de Luiz da Cunha 

Meneses (1778-1783). Em Vila Boa de Goiás, foi criado um outro passeio público vegetado, 

aproveitando-se de um logradouro existente, o Largo do Chafariz, onde se fez plantar uma 

alameda (PEREIRA, 2000, p. 18-19). Confirmando a proposição de Pereira, Silva e Souza  

lembra que Luiz da Cunha Meneses, “Formou uma alameda e passeio público no largo do 

Chafariz, e para isto se plantaram por ordem as arvores, que depois foram cortadas, por se 

dizer que suas raízes damnavam as águas” (1998, p.99). Segundo informa Pereira (2000, p. 

19), as árvores ali existentes foram cortadas durante o governo de João Manoel de Meneses 

(1800-1804). 

  

 Desta forma, esta nova concepção de cidade, presente no imaginário português ao 

longo de todo o século XVIII, acabou por nortear a elaboração de normas e regras que 

constituíram e conformaram os códigos e posturas urbanas de Vila Boa, mais 

especificamente, as posturas do concelho ou da câmara municipal, que orientariam 

diretamente a ação dos almotacés, por meio do instituto da almotaçaria.  

 

 Neste sentido, se a Carta Régia de Fundação de Vila Boa de Goiás demonstrava a 

preocupação do próprio rei quanto à organização de uma estrutura urbana elaborada a partir 

de um plano pré-estabelecido, e se governadores buscavam impor a execução de 

procedimentos que formatavam a cidade de acordo com uma nova concepção urbana, era a 

câmara municipal, através do direito de almotaçaria, por meio de suas presença e prática 

quotidianas, que melhor exprimia e preservava a existência de um imaginário e de uma 

vontade de ordem urbanos. Eram exatamente os juizes ordinários, vereadores, procuradores e 

o almotacés os responsáveis pelo controle de uma ocupação urbana que deveria resultar num 

conjunto considerado harmonioso (NICOLAZZI JÚNIOR,  2001, p. 52). 

 

 Neste ambiente da administração dos espaços da cidade, tendo em vista a 

implantação de uma nova concepção urbana peculiar às colônias portuguesas, a 

preeminência de Vila Boa de Goiás parece ter sido seguida de perto por uma convergência 

de interesses entre as autoridades locais. Mapas, traçados, riscos, posturas e normas parecem 

ter constituído elementos de unidade entre as elites locais e autoridades régias, parecendo 

haver profunda consideração pelos espaços de jurisdição de cada núcleo de poder, 

preservando as competências inerentes a cada uma das instituições. 
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 Assim, encontramos a câmara municipal determinando uma ação de intervenção na 

estrutura urbana de Vila Boa, fundamentada a partir das definições encontradas num “mapa e 

prospecto” que imaginamos ser aquele elaborado por Luiz da Cunha Meneses, cuja proposta 

de alinhamento do tecido urbano, elaborada por volta de 1782, foi publicada por Reis 

Goulart (2000).  

 

 No dia 25 de fevereiro de 1795, “[...] como tinha cahido o muro dos fundos das cazas 

de Manoel de Siqueira, o qual se devia levantar de novo [...]”, os vereadores decidiram que 

fosse reconstruído “[...] na forma do Mapa e prospecto que se acha determinado para a boa 

regularidade das ruas [...]”, promovendo a demolição daquelas propriedades para que fosse 

retificado o traçado da rua de acordo com o prospecto, “[...] cordeando todas com o canto 

das cazas onde mora Antônio Moreira de Oliveira [...]”, ou seja, realinhando a partir de novo 

posicionamento as fachadas das casas e seus muros. Vale ressaltar que, neste caso, sendo 

interesse da própria câmara a reestruturação urbana proposta, as despesas correriam por 

conta dos seus rendimentos, cujo valor seria determinado pela avaliação antecipada da obra 

(L.R.S.C., 1795, fls. 179-179v).  

 

 Outra demonstração de convergência de interesses entre autoridades quanto à 

administração urbana de Vila Boa, associando as atividades comuns do ouvidor-geral com a 

dos vereadores, foram os editais publicados pela câmara municipal, assinados pelos 

vereadores em 29 de março de 1794, “[...] para se fazer certo ao povo da vila e da comarca 

[...]” (L.R.S.C., 1794, fls. 127v e 129), que resumiam as determinações do desembargador, 

ouvidor-geral e corregedor Antonio de Liz, elaboradas na Audiência Geral de Provimentos, 

ocorrida no dia 13 de março do mesmo ano, tratando de aspectos e normas ligados ao direito 

de almotaçaria. Assim como em Vila Boa, os capítulos de provimentos de ouvidores se 

constituíam num procedimento comum nas vilas da América portuguesa, como foi o caso 

dos provimentos do ouvidor Pardinho para a Vila de Curitiba, de 1721, cujos Capítulos de 

Correição e Posturas orientaram por mais de um século a atuação de seus almotacés 

(NICOLAZZI JÚNIOR, 2003, p. 69). 

 

 Esta política urbana de controle da vida e dos espaços da cidade, teve seu vértice 

ancorado nos poderes locais e, principalmente, na atuação conjunta entre governadores, 

ouvidores e a câmara municipal. É o que indica uma carta do governador ao ouvidor-geral 

das Minas e Capitania de Goiás, contendo as instruções e recomendações que deveriam ser 
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repassadas à câmara de Vila Boa, durante a realização de uma audiência geral promovida 

pelo ouvidor-corregedor. Justificando a concepção do plano de realinhamento para as ruas da 

cidade e do Código de Posturas Urbano, Luiz da Cunha Meneses, afirmava  

 
 [...] não ser menos importante ao bem público e pertencer igualmente a minha 

obrigação a boa regularidade de se construírem seus edifícios, para que debaixo do 
preceito de alinhamento formem um agradável prospecto e conseqüentemente 
subam ao maior auge da Polícia e civilidade, de que tanto depende a conservação 
da sociedade civil  (BERTRAN, 1996, p. 59).  

  

 Vemos, claramente, que os responsáveis pela aplicação e sistematização das normas e 

preceitos, pela execução do papel da polícia e da justiça, nos espaços urbanos de Vila Boa de 

Goiás, transformando em regras aplicáveis ao bem comum as determinações emanadas de 

outras instancias de poder, sejam funcionários régios ou leis e costumes provenientes da 

tradição legislativa portuguesa, como as Ordenações do reino, eram os oficiais da câmara 

municipal, por meio do exercício do direito de almotaçaria. 

 

 Diríamos, mesmo, que todo o espaço urbano e as formas de sua ocupação, estavam 

submetidos ao controle mais amplo da câmara municipal, que detinha o poder de ordenar os 

espaços públicos, tanto de lotes no interior da Vila, quanto no seu termo, nas chácaras ou 

áreas ao redor e nas proximidades do núcleo urbano habitado.  

 

 Os conflitos e as execuções envolvendo bens móveis e imóveis em Vila Boa eram tão 

freqüentes, que a câmara, a cada ano, normalmente durante a primeira semana de janeiro, 

nomeava avaliadores oficiais “[...] para avaliarem os bens móveis e de raízes em que se 

fizerem execuções nos juízos desta vila” (L.R.S.C., 1795, fl. 172v) e, da mesma forma, 

também anualmente, elegiam um arruador, freqüentemente um mestre-de-obras, responsável 

pelas medições e informações quanto ao andamento das linhas e traçados das áreas, ruas, 

lotes e testadas dos edifícios da vila.  

 

 As parcelas dos espaços urbanos administrados pela câmara municipal, 

transformavam esta atribuição num intenso poder de controle sobre a vila e a vida de seus 

moradores. Estudando o assunto no reino de Portugal, Monteiro (1993, p. 319) é taxativo: 

“Um domínio decisivo da acção camarária, particularmente na segunda metade do século 

XVIII, era o da administração dos baldios e maninhos”. Para além disso, entretanto, do ponto 

de vista da legislação reinol, “a Câmara passa a aparecer como a instituição que detém o 
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poder de legitimar a subtracção de bens [...] (ao) usufruto colectivo e a sua redução à posse 

individual” (NUNES & FEIJÓ apud MONTEIRO, 1993, p. 320). Noutras palavras, a 

legislação do reino sinalizava no sentido de transferir, realmente, a administração dos 

logradouros comuns para a competência das câmaras, oferecendo-lhes a possibilidade de 

fazerem aforamentos, apesar de mantidas sob a tutela das instituições centrais da monarquia 

(MONTEIRO, 1993, p. 320). 

  

 Nas Minas e Capitania de Goiás, última periferia colonial, no extremo oeste do 

império, esta realidade não nos parece ter se manifestado de forma diferente. Basta 

constatarmos os inúmeros casos de solicitações e autorizações para ocupação de áreas 

foreiras65, mantidas sob o mais absoluto controle da câmara municipal. 

 

 Na sessão de vereança de 22 de agosto de 1792, foi autorizada a transferência de 

posse de uma área que, pelas dimensões referidas, devia tratar-se de uma chácara nas 

proximidades do núcleo urbano de Vila Boa. Naquela reunião, os oficiais da câmara 

beneficiaram a Amaro Jose da Rocha com uma propriedade de setecentas e cincoenta braças, 

“[...] cujas terras forão de Pedro Dias da Sylva, filho de Estevão da Cunha, ambos já 

falecidos” (L.R.S.C., 1792, fls. 70 e 70v). 

 

 Outro caso de aforamento de áreas existentes fora da área urbana da Vila e que 

comprova, como afirma Monteiro (1993, p. 323), que parte significativa dos rendimentos da 

câmara era proveniente deste tipo de expediente, foi a assinatura de uma “[...] carta de 

afforamento do sitio que foi de Joaquim Bueno e de Dona Rosa Leite de Mesquita”. O 

beneficiado foi o tenente Joze Victoriano que pagou “[...] os foros que se venceram desde o 

dia de sua comcessão” (L.R.S.C., 1793, fl. 98v). 

 

 Dentre os inúmeros casos que demonstram o poder da câmara municipal sobre os 

espaços da Vila e seu termo, uma ordem de notificação emitida pelos vereadores durante o 

mês de junho de 1794, demonstra também a dificuldade quanto ao controle sobre estas áreas, 

provavelmente devido à enorme quantidade de espaços disponíveis, o que, por outro lado, 

não impedia que os oficiais da câmara realizassem a cobrança por seu uso desautorizado. 
                                                
65 As áreas foreiras, objeto de aforamentos por parte da câmara municipal, representavam um domínio sobre o 
qual eram cobrados encargos habituais e obrigatórios pelo privilégio do usufruto de espaços públicos cedidos 
temporariamente e controlados pela municipalidade, nos quais os foreiros, aqueles que detinham o domínio útil 
de uma propriedade, pagavam foros ou direitos aos oficiais camarários, correspondentes a uma quantia fixa e 
periódica (anualmente).  
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Assim, foi assinado e despachado “[...] requerimento de mandado para serem notificadas 

algumas pessoas que estão plantando em terras foreiras da câmara, sem título ou pagamento 

de foro para no termo de oito dias apresentarem os títulos por onde as possuam ou pagarem 

em dobro os foros respectivos desde o tempo que as estão desfrutando” (L.R.S.C., 1794, fl. 

139). 

 

 Se o uso de terras nas proximidades do núcleo urbano estava submetido ao controle 

da câmara, a disponibilidade do uso de terrenos e a construção de edifícios no interior da 

Vila, também dependiam da autorização dos vereadores, através de uma Provisão de 

Licença, mecanismo sobre o qual também incidia taxas pecuniárias. Felis Alves, morador em 

Vila Boa, teve autorizada, em agosto de 1792, uma solicitação para construção, quando “[...] 

se mandou passar Provisão de Licença para [...] edificar as suas casas na rua Direita adiante 

da ponte da Lapa, junto ou defronte das cazas do Reverendo José Dantas” (L.R.S.C.,1792, 

fls. 70 e 70v). 

 

 Da mesma forma, Maria dos Prazeres teve uma Provisão de Licença assinada pelos 

oficiais da câmara permitindo que ela fizesse “[...] hua morada de Casas” numa região de 

Vila Boa (L.R.S.C., 1793, fl. 88v); Manoel do Sacramento recebeu uma Provisão de 

Concessão “[...] de quatro braças de terras para fazer hua propriedade na Rua Nova de Santa 

Barbara” (L.R.S.C., 1793, fl. 104); e, para um requerimento de autor desconhecido, “[...] se 

assignou provizão de licença para construir hua morada de cazas na rua nova do Moinho que 

vai para o Rio da Prata nos chaons que possue já cercados de muro” (L.R.S.C., 1794, fl. 

111). 

 

 Embora a quantidade de terras e lotes concedidos sob a forma de forais fosse 

significativa, existem indícios que ao menos parte dos recebimentos por parte da câmara 

apenas ocorriam por meio de pressões e cobranças. Por isso, eventualmente, assinavam-se, 

durante as reuniões dos vereadores, mandados executivos de cobrança. Foi o que aconteceu 

no dia 13 de julho de 1793, quando se assinou mandado “[...] contra os Foreiros que estão 

devendo foros [...]” (L.R.S.C., 1793, fl. 99) e quando, quase um ano depois, em 17 de maio 

de 1794, o procurador da câmara requereu “[...] que se passasse mandado executivo contra 

os devedores dos foros que não quiserem pagar” (L.R.S.C., 1794, fl.135v), o que demonstra 

a existência de negociações persistentes junto aos devedores, sendo o mandado executivo de 

cobrança um expediente alternativo de último caso, ante a insistência ou negativa dos 
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devedores em quitar seu débito pelo uso de áreas pertencentes à câmara de  Vila Boa de 

Goiás. 

 

 O uso do solo urbano e rural, bem como as autorizações para novas construções e 

edificações nos espaços de Vila Boa, não eram as únicas formas de controle da ocupação e 

expansão territorial exercida por parte da câmara municipal. Construídas as suas casas, todo 

e qualquer tipo de alteração que porventura os moradores quisessem realizar, também 

dependia da anuência dos vereadores. Foi o que aconteceu quando um morador, Joze Pereira 

Vale, solicitou autorização para a reforma de sua residência e os vereadores deliberaram 

sobre “[...] hua Provizão de Licença para retificar as suas cazas [...]” (L.R.S.C., 1793, fl. 84). 

 

 No horizonte da atuação da câmara municipal na cidade, o que estava em jogo eram 

os espaços definidos e demarcados por fronteiras tênues entre o público e o privado. Na 

verdade, os oficiais camarários detinham o poder de legitimar a subtração de bens que, do 

ponto de vista legal, pertenciam à comunidade, submetendo-os ao usufruto coletivo e 

reduzindo-os à posse individual. 

  

 Fundamentados nas Posturas Municipais, garantidas pelo direito de almotaçaria, os 

oficiais da câmara estavam sempre atentos e vigilantes quanto ao padrão estético imposto 

pela concepção de cidade que norteava suas ações, no sentido de viabilizar a regularidade do 

espaço urbano, de acordo com as expectativas que vinham sendo nutridas desde a carta régia 

de fundação de Vila Boa de Goiás. 

 

 A preocupação com a estética ou embelezamento de uma rua, espaço evidentemente 

público e comum do núcleo urbano, podia conduzir a uma imputação de responsabilidade no 

âmbito privado de um proprietário. Partindo deste princípio, a câmara municipal, a pedido de 

seu procurador, mandou notificar o tenente Francisco Lopes de Miranda para que, no prazo 

de oito dias, deslocasse o muro “[...] dos fundos dos quintaes das suas cazas”, a fim de que 

fosse alinhado ao dos seus vizinhos, “[...] para formozear o prospecto daquella rua [...]” 

(L.R.S.C., 1794, fl.139v).  

 

 Noutra sessão, de 13 de abril de 1793, os vereadores mandaram avisar a Paulo 

Antonio da Rocha, morador das margens do Rio Vermelho, que fizesse, o mais rápido 

possível, “[...] o cais da testada de suas cazas, e quintal, assim como practicarão os mais 
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moradores da ponte para cima ate a Lapa [...]”. Na mesma sessão, também foi notificado 

Manoel Lamego, “[...] para fazer a parede de seu quintal, pela grande roina que ameaça as 

pessoas que passam pelo caes [...]” (L.R.S.C., 1793, fl. 91v).  

 

 Nestes exemplos, podemos perceber que a descontinuidade no conjunto das 

construções seguiam sendo objetos de freqüentes demandas da câmara municipal, que 

buscava induzir o respeito à beleza e funcionalidade do núcleo urbano, evitando construções 

fora do alinhamento definido no prospecto urbano da vila. Por outro lado, parece claro, para 

além do interesse estético e meramente funcional, a importância dos muros e cercas no 

universo mais amplo de sociabilidade de Vila Boa. Como afirma Nicolazzi Júnior (2003, p. 

55), fazendo referência à Vila de Curitiba, ao mesmo tempo em que tinham a função de 

delimitar os lotes urbanos, também estabeleciam uma nítida separação entre os universos 

público e privado, devendo haver a imposição de limites claros e objetivos entre a rua e a 

casa, entre a exposição nos espaços comuns da vila e a intimidade da família e do lar.  

 

 Se administrar a vila visando o bem-estar de seus habitantes implicava em propor 

soluções para demandas posicionadas nas fronteiras entre os espaços público e privado, outra 

natureza de conflitos também ocupava vereadores e almotacés: as discórdias entre moradores 

em função de prejuízos causados no interior de suas propriedades.  

 

 Esta foi a situação revelada pelo requerimento que Ruy da Costa fez à câmara para 

que se examinasse in loco o problema causado por seu vizinho Joze Gomes de Almeyda que, 

inadivertidamente, estendeu um cano que acabava por desaguar em seu quintal, “[...] com 

prejuízo da sua moradia e serventia de suas cazas [...]”. Constatado  a existência do 

problema, Ruy da Costa foi orientado para que oficializasse sua denúncia à câmara “[...] para 

se redifirir o que parecesse justo” (L.R.S.C., 1793, fl.104v). 

 

 É certo que a câmara também era lugar de discussão para apresentação de alternativas 

para os conflitos, na sua indissociável condição de mediadora na solução de discórdias entre 

moradores que, provavelmente, apenas em última instância e depois de esgotados todos os 

recursos para o entendimento, buscavam o amparo necessário aos seus direitos nas hostes da 

municipalidade. 
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 A gravidade da falta de conservação da estrutura comunitária da cidade foi 

incessantemente uma preocupação dos oficiais da câmara municipal de Vila Boa, já que os 

problemas de ordem urbanos traziam conseqüências que pressionavam ainda mais seus 

administradores. Assim, ao mesmo tempo em que mantinham os olhos voltados para o 

interior das propriedades, contemplando os desgastes decorrentes das edificações 

particulares que interferiam diretamente no vai-e-vem dos habitantes, não podiam deixar de 

acompanhar os aspectos públicos de uma malha urbana sempre sujeita ao uso permanente e 

às intempéries do tempo, devido ao movimento acelerado de uma cidade em permanente 

mutação.  

  

 A abertura e preservação de caminhos, ruas, calçadas, pontes e edifícios públicos 

eram indispensáveis para o bem-estar e bom funcionamento da cidade. Os caminhos, elos de 

ligação, faziam parte da agenda diária dos oficiais da câmara e almotacés e se estendiam por 

toda a Capitania de Goiás, sendo responsáveis pelo estado da segurança nas viagens e, 

principalmente, fundamental para o comércio e o abastecimento alimentar. 

 

 Quando o juiz ordinário do julgado de Santa Cruz solicitou à câmara municipal de 

Vila Boa, em fevereiro de 1793, em plena estação das chuvas, o conserto da rua (um rasgão) 

que dava acesso ao arraial, por se encontrar “[...] desde as agoas do anno passado 

constantemente arruinado [...]”, ele sabia de antemão do interesse das autoridades municipais 

de Vila Boa em resolver o problema, já que impedia a “[...] passagem dos viandanttes, que 

commerciam da Cidade de Sam Paulo para esta Capitania” (L.R.S.C., 1793, fl. 87). 

Aproveitou, também, o juiz ordinário, para informar da necessidade do conserto urgente da 

ponte sobre o córrego Água Suja, levada pelas águas, rompendo a ligação com Vila Boa de 

Goiás. 

 

 Na primeira sessão do mês de março do mesmo ano, movido pelas reclamações e 

pela “[...] queixa geral dos viandantes [...]”, o procurador da câmara, reconhecendo a 

gravidade da situação, requereu o concerto do caminho “[...] da estrada geral desta Villa para 

o Ourofino [...] em que tem havido alguns perigos; sendo o lugar por onde entrão todos os 

viveres para a sustenção dos moradores desta Villa” (L.R.S.C., 1793, fl.88). Em resposta, o 

presidente da câmara e vereadores mandaram licitar a obra e, pelo menor preço possível, 

realizá-la imediatamente. 
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 Se os caminhos que ligavam Vila Boa aos arraiais e distritos da Capitania 

demandavam serviços e despesas constantes, as ruas e calçadas de seu espaço urbano 

também requeriam a mesma atenção da câmara municipal. Mesmo porque, quando um 

problema na estrutura urbana da vila não encontrava pronta e rápida solução, ia 

disseminando conseqüências e ampliando o raio de seus prejuízos. Era este o caso da “[...] 

rua que vai para o Moinho [...]” cujos moradores fizeram uma petição para a construção de 

uma calçada, pois “[...] se não fizer a dita calçada ficao as agoas empossadas, feito Lagoa, 

arruinando as paredes das cazas [...]” (L.R.S.C., 1792, fl.74v). Os vereadores, reconhecendo 

a necessidade da realização da obra, se comprometeram em concluí-la (já estava iniciada) 

assim que fosse possível, já que os pedreiros “[...] todos ocupados nas mesmas obras 

públicas tão necessárias [...]”, não estavam, naquele momento, disponíveis.  

 

 A concepção da regularidade não era observada apenas nas fachadas e muros de Vila 

Boa. As calçadas, passagens movimentadas de pedestres, também requeriam um padrão 

mínimo de uniformidade, garantindo conforto do ponto de vista estético e segurança aos 

usuários. Por isso, o juiz almotacé Manoel Joze Leite, denunciando que a “[...] calçada dos 

fundos das casas de sobrado do Alferes Joze Ribeiro da Costa [...] até a calçada das cazas da 

Capella de Nossa Senhora do Rozario [...]” estava muito baixa, causando “[...] dano a 

serventia publica [...]” e provocando a queda de várias pessoas, argumentou que era 

necessário “[...] levantar em termos hábeis [...]”, ou seja, regularizá-la, tornando-a uniforme, 

a fim de evitar outros acidentes (L.R.S.C., 1793, fl.104v). Preocupações como estas, 

integravam as atividades dos almotacés e compunham o universo das atividades corriqueiras 

dos oficiais da câmara municipal de Vila Boa de Goiás. 

 

 O cuidado com os edifícios públicos, também fazia com que os vereadores 

dispensassem parte significativa de seu tempo, pois constituíam, às vezes, fonte importante 

de rendas para a municipalidade. O açougue público, por exemplo. Local de comercialização 

da carne, parece sempre ter sido tratado com determinada importância no contexto das 

atividades da câmara. Segundo Silva e Souza (1998, p. 98), o governador Luiz da Cunha 

Meneses teria aumentado “[...] o patrimônio da câmara, mandando fazer a casa do açougue 

para seu rendimento”, tendo levantado recursos para a obra por meio de uma loteria que teria 

rendido 1000 oitavas de ouro. Até mesmo o projeto da casa do açougue teria sido iniciado a 

partir de “[...] um risco da sua mão” que, posteriormente, sofreu alterações durante a 

execução da obra.  
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    Principais caminhos coloniais nas Minas e Capitania de Goiás 
     Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Cecab, 2001.  
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 Na sessão que aconteceu na câmara municipal, no dia 19 de novembro de 1793, foi 

decido que seriam licitadas as obras de retelhamento das casas e da cozinha, do mesmo 

açougue construído por Cunha Meneses, e a reforma do curral (L.R.S.C., 1793, fl. 106). 

Entretanto, nove meses depois, foi apresentado pelo procurador do concelho “[...] hum novo 

risco para a reedificação do açougue público que se acha ameaçando grande ruína [...]” 

(L.R.S.C., 1794, fl. 150), cujo serviço os vereadores mandaram arrematar pelo menor preço. 

O menor lance, que partiu, inicialmente, de 1000 oitavas de ouro, foi oferecido por João 

Lopes de Barros, mestre-de-obras e arruador da câmara, no valor de 500 oitavas, já no final 

do ano de 1794. Mas, como os vereadores acharam o valor do lance excessivo, o início da 

obra foi adiado incessantemente, até a última sessão do ano – última referencia que 

encontramos sobre o assunto –, quando ainda se decidiu não autorizar sua realização por ser 

o preço considerado muito alto (L.R.S.C., 1794, fls. 160v, 161, 162, 162v, 163v e 165v). 

 

 Outro exemplo, pode ser encontrado no gerenciamento do curral público. Como a 

câmara de Vila Boa administrava o curral, onde ficavam os animais pertencentes à 

municipalidade, parece ter resolvido cobrar pelo uso de terceiros. Assim, no dia 28 de 

janeiro de 1795, “Deliberou-se que se avaliasse o valor do uso do curral público para 

particulares” (L.R.S.C., 1795, fl. 174v), procedendo à avaliação do custo da obra para se 

chegar a um valor ideal que seria cobrado pela permanência e manutenção de animais que 

não pertencessem à municipalidade. Em fevereiro do mesmo ano, os vereadores acertaram 

entre si, baseados no valor da construção do curral público – que teria custado aos cofres da 

câmara 86 oitavas de ouro e seis vinténs –que passariam a cobrar o valor correspondente a 1 

vintém por cabeça de gado, aos proprietários daqueles que permanecessem no curral público 

(L.R.S.C., 1795, fl. 178v). Trinta dias depois, a câmara mandava aprontar “[...] a postura do 

novo curral do concelho [...]” visando, principalmente, “[...] garantir a segurança do gado 

nele guardado” (L.R.S.C., 1795, fl. 180). 

 

 Administração de edifícios públicos, mediação nos conflitos entre moradores, 

preocupação com a estética e a forma, construção e manutenção de calçadas, ruas, caminhos 

e pontes, controle das construções e alterações nos edifícios construídos, distribuição e 

arrendamento de áreas urbanas e rurais, visão e ação sobre os domínios do público e do 

privado: o poder e a ordem perceptível na atuação da câmara municipal de Vila Boa de 

Goiás, estava ancorado na organização do espaço urbano ou, nas palavras de Nicolazzi 

Júnior, ao descrever o quotidiano dos almotacés de Curitiba, esta ordem se fundamentaria 
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“[...] na estruturação e definição de um sistema de sociabilidade [...]” (2003, p. 68), cuja 

busca pelo bem comum comporia o alicerce ou as bases daquela sociedade, centrada numa 

concepção de cidade previamente elaborada, concepção que ditava, por sua vez, as normas 

que deveriam ser implementadas pelas elites locais quanto ao espaço da vila. 

 

5.4 DO VISÍVEL AO INVISÍVEL: A HIGIENE DOS ESPAÇOS  

PÚBLICOS E A NORMATIZAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS NA CIDADE 

 

 Se havia a consciência da cidade no plano físico, esta lucidez a respeito do caráter de 

uma concepção urbana, que se materializava através de um dos direitos da almotaçaria (o 

edificatório), não se limitava ao espaço visível de Vila Boa. O comportamento dos 

moradores, quanto à necessidade de um núcleo urbano limpo e higienizado, aponta para uma 

ação dos oficiais camarários, na condição de uma espécie de polícia das normas da cidade, 

no sentido de uma atuação profilática que garantisse saúde e bem estar físico aos habitantes. 

Noutras palavras, a câmara era também responsável pela implementação de forças capazes 

de evitar e antecipar um mal invisível: os humores que contaminavam o ar que a cidade 

respirava. Nas palavras de Pereira, “Não se tratava de prover uma medicina ativa (curativa) 

mas de manter um estado de equilíbrio (profilaxia) que permitisse à vida prosperar num 

ambiente que muito cedo se mostrou nefasto” (2003, p. 13). 

 

 Sabemos que a concepção sobre a saúde e a doença adotada nas vilas e cidades da 

América portuguesa, durante o Antigo Regime, tem origem bastante remota, alcançando 

preceitos provenientes desde a Idade Média. Nesta visão, as doenças que atingiam o corpo 

dos moradores tinham uma relação direta com os males que afligiam o corpo da cidade, 

causados pelo desequilíbrio entre suas partes ou pela má circulação dos humores entre elas 

(PEREIRA, 2003, p. 13). 

 

 Ao longo do século XVIII, as noções de salubridade pública, evidentes na atuação 

das câmaras municipais, ainda traziam as marcas do passado, em que o elemento teórico 

destes preceitos tinham uma base olfativa (NICOLAZZI JÚNIOR, 2003, p. 72-73), como 

podemos perceber em Vila Boa de Goiás. Baseado nas Ordenações Filipinas, é possível 

vislumbrar a demarcação legal dos limites e obrigações impostas aos almotacés no controle 

do comportamento dos habitantes, quanto à higiene da cidade, culminando o 

descumprimento das determinações em significativas penas pecuniárias: que as propriedades 
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tivessem limpas as suas testadas, para que não comprometessem os caminhos públicos; 

proibição de depósitos de lixo, fezes e estercos; ordens freqüentes eram emitidas, e 

observadas posteriormente, para que todos limpassem as frentes de suas casas e portas; que 

não lançassem animais mortos em lugares comuns, “[...] nem outras cousas cujas e de mao 

cheiro na villa [...]”, mas que os enterrassem adequadamente, (LIVRO IV, TITULO LXVIII, 

PARÁGRAFOS 18-21).  

 

 A necessidade de assimilação das atitudes e hábitos impostos pela legislação e 

fiscalizados pela câmara encontravam, até certo ponto, ressonância entre os moradores de 

Vila Boa. Principalmente quando uma epidemia ou um surto epidêmico ampliava as 

preocupações de toda a comunidade, cujos membros acreditavam nas origens comuns dos 

males que assolavam a população. Exemplo disso, foi o que aconteceu no mês de janeiro de 

1794, quando, por ter sido um período “[...] crítico e as moléstias continuadas [...]”, a câmara 

propôs que a festividade de São Sebastião fosse realizada “[...] com maior solenidade para 

que por meio da intercessão deste santo mereçamos os indultos desta forma cessando as 

epidemias que tem grassado [...]” (L.R.S.C., 1794, fl. 113v). Os períodos de festas religiosas,  

eram, aliás, momentos em que se reforçava a atuação dos almotacés junto aos moradores  

insistindo para que preparassem e mantivessem limpas as frentes de suas casas, conservando 

asseadas as ruas de Vila Boa de Goiás.  

 

 A preocupação com a plástica externa da cidade, com a aparência física das partes 

que a compunham, às vezes se confundia com problemas de ordem sanitária, demonstrando 

uma relação evidente entre a saúde de seus habitantes e os males que atingiam o corpo e a 

estrutura urbana de Vila Boa. Geograficamente, localizada às margens do Rio Vermelho, 

ponto de convergência para onde fluíam as águas pluviais e, não raro, responsável por 

grandes enchentes66 que devastavam sua estrutura e equipamentos ribeirinhos, uma 

preocupação certamente estava presente e com muita freqüência norteava a ação dos 

vereadores e almotacés: a água estagnada nas ruas, pontes e calçadas por onde trafegavam 

seus habitantes. 

 

 Diante destas condições latentes de insalubridade, quando os moradores da rua do 

Moinho solicitaram à câmara a construção de uma calçada, a fim de que se evitasse que as 
                                                
66 Como, por exemplo, a grande cheia ocorrida durante o mês de janeiro de 1782, quando, devido à dimensão 
da catástrofe, foi necessário que as três pontes sobre o rio Vermelho fossem reconstruídas (SILVA E SOUZA, 
1998, p. 99). 
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paredes de suas casas fossem arruinadas pela água empossada, encontraram no procurador 

municipal um forte aliado. Argumentando a favor deles, na sessão do dia seis de outubro de 

1792, Manoel Joze Leite alegava que a petição que haviam feito aos vereadores não tinha 

sido deferida, achando-se, ainda, em poder do escrivão. Lembrando dos malefícios à saúde 

dos moradores, insistia que, além dos prejuízos materiais provocados pela água empossada 

na rua, que mais parecia uma lagoa, como permanecia parada, “[...] com [os] siscos das 

enxorradas apodrece e fica corrupta pode[ia] sem duvida prejudicar a salde dos moradores” 

(L.R.S.C., 1792, fl. 74v).  

 

 Portanto, cobrava o procurador uma ação emergencial por parte dos vereadores. E 

informava mais. Ao contrário do que se poderia esperar, os moradores, apesar de obrigados 

pelas posturas municipais a fazerem as frentes de suas casas, se prontificaram em ajudar e 

contribuir, tendo o ajudante da Cavalaria Auxiliar, morador da mesma rua, se oferecido a 

colaborar, inclusive, com parte do valor que seria despendido na obra, certamente 

preocupado em promover a solução do problema que o atingia diretamente.  

 

 É certo que havia o interesse em solucionar problemas práticos que afetavam os 

moradores da rua, pondo fim a um incômodo de grandes proporções. É certo, também, que 

havia uma sensação de adequação da rua a uma concepção estética, visando o 

embelezamento da vila. Mas o discurso que se sobrepôs, tomando vulto e justificando a 

urgência da intervenção da municipalidade foi o da salubridade: drenar a água empossada, 

estagnada, acusada de corromper o ambiente e a atmosfera do lugar, aliviando os moradores 

da possibilidade de doenças, se tornou uma necessidade tão imperiosa a ponto de provocar o 

consenso entre os cidadãos e as autoridades de Vila Boa de Goiás. 

 

 Se a água estagnada, influenciava os humores da atmosfera, provocando a 

multiplicação de doenças, exigindo dos oficiais camarários decisões imediatas e alternativas 

que pusessem fim à origem da contaminação e aos males que afligiam a cidade, o 

abastecimento de seus habitantes com água de boa qualidade, servida nas fontes públicas, 

também compunha a agenda diária dos vereadores.  

  

 Assim, no Largo do Chafariz, fonte central de abastecimento de água potável para a 

população e, ao mesmo tempo, obra arquitetônica que demonstra uma considerável 

preocupação estética, por meio da construção de espaços públicos de convivência, existiam 
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problemas que, levados freqüentemente até a câmara, ocupavam a agenda dos vereadores. 

Em função da insalubridade provocada pelas imundícies que se acumulavam nos canos que 

transportavam a água até o chafariz, as denúncias da população indicavam a existência de 

outro foco de onde se poderiam originar desequilíbrios ambientais e a conseqüente 

deterioração do serviço de abastecimento de água limpa aos moradores da vila. 

 

 De olho neste problema, o procurador da câmara achou por bem levar até o 

conhecimento dos vereadores, o que se passava na fonte do chafariz da cidade. Segundo ele, 

“[...] no cano da Fonte do Largo da Cadea se achão mais de duas braças descobertas, e que 

por cauza [disso] continuamente sobe pelos canos da dita Fonte toda a qualidade de 

imundícies e as vezes sucede intupirem os ditos canos, como tem acontecido varias vezes 

este anno, fazendo arruinar a agoa em termos de se demolirem as paredes, que varias vezes 

as tem arrombado, tudo em prejuízo grave do bem público, que da agoa do Chafariz costuma 

beber [...]” (L.R.S.C., 1792, fls. 73v). Lembrando do grave prejuízo às pessoas que 

costumavam beber da água do Chafariz, o procurador requeria uma solução duradoura e 

urgente, alegando o cumprimento das determinações legais, para “[...] que a agoa esteja 

sempre com asseio, devido debaixo das pennas que as leys determinam no presente cazo”. 

Podemos perceber, também aquí, que a preocupação com a higiene pública e o controle 

sanitário passava pela conservação de obras comunitárias conectadas diretamente com 

aspecto estético do núcleo urbano. 

 

 O poder de controlar elementos da natureza, entendidos como bem público, como a 

água, de forma a promover o seu uso adequado e comedido por parte da população, evitando 

desperdícios, garantindo uma utilização uniforme e, ao mesmo tempo, como não poderia 

deixar de ser, viabilizando um rendimento a mais para a câmara municipal, parece ter sido 

prática comum nas vilas das Minas e Capitania de Goiás. É o que demonstra um 

requerimento de Jacynto F. R., morador em Meia Ponte, no qual pedia autorização da câmara 

de Vila Boa para utilizar a água do Chafariz daquele arraial para irrigar sua horta particular. 

Os vereadores em Vila Boa não se opuseram ao requerimento, demonstrando sua 

concordância ao juiz ordinário de Meia Ponte, desde que não houvesse prejuízo do público e 

da Terça parte do concelho (L.R.S.C., 1795, fl. 179v).  

 

 Diferentemente da água, bem comum e natural que não podia ser comercializado, 

outro produto, fundamental para a alimentação dos habitantes de Vila Boa, também estava 
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incansavelmente na mira dos oficiais camarários: a carne. Produzida pela própria câmara, 

por meio da criação de animais para o abate, no curral público, certamente, outros produtores 

também criavam e comercializavam este produto no mercado alimentício local. Não sem 

antes serem vistoriados, verificada a qualidade e fixados seus preços de venda no comércio 

local. 

 

 Visando ampliar a receita proveniente desta atividade comercial e melhorar a 

qualidade da carne oferecida à população, os vereadores mandaram licitar “[...] a construção 

das cazinhas que se pretendem fazer para nelas se disporem os mantimentos, toucinho, 

carnes secas e mais gêneros que vierem para esta villa a vender [...]” (L.R.S.C., 1793, fl. 

106). Na verdade, antes de serem vendidas, as carnes deveriam ser apresentadas a um 

profissional designado pela câmara para que, além de ser definido seu preço para o 

consumidor, se verificasse suas condições adequadas para o consumo, verificando-se a 

origem e atestando sua qualidade (NICOLAZZI JÚNIOR, 2003, p. 83). Daí a construção das 

casas ou espaços de comercialização, designadamente para a venda de gêneros alimentícios, 

inclusive e principalmente a carne, como forma de promover a centralização num mesmo 

lugar deste comércio, facilitando, assim, o processo de controle e fiscalização sobre os 

produtos provenientes de outros lugares.  

 

 Vale ressaltar, contudo, que o oferecimento oficial da carne, tanto em Vila Boa 

quanto nos demais arraiais, era uma exclusividade da câmara municipal que, normalmente, 

oferecia, sob seu controle e fiscalização, a arrematantes interessados, a realização 

terceirizada do serviço. Reforçando nossa assertiva, lembramos do edital que, em novembro 

de 1793, a câmara fez publicar para Vila Boa, Pilar e Meia Ponte, sobre o oferecimento de 

carne à população (L.R.S.C., 1793, fl. 103v), confirmando o direito da municipalidade sobre 

a oferta deste gênero alimentício, embora acreditemos nas dificuldades para a manutenção 

deste direito, sem que houvesse a concorrência de sua produção e comercialização 

clandestina, provavelmente presente e disponível nos mercados locais. 

 

 Ante a necessidade de abastecimento de um mercado consumidor com alimentos que 

tivessem a garantia de um padrão mínimo de qualidade, diante das intempéries do tempo, da 

situação geográfica e morfológica da vila, das concepções e crenças a respeito dos males que 

alcançavam tanto a cidade quanto seus habitantes, ante a presença inesperada e indesejável 

das pestilências e surtos epidêmicos, miasmas e contaminações atmosféricas, imundícies e 
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sujeiras presentes na água potável que servia os moradores, a ordem sanitária imposta pela 

câmara deveria sanar ou, ao menos, amenizar estes males, já que a vida em Vila Boa, ainda 

que parcialmente, encontrava-se sob o controle e poder das elites locais que refletiam, em 

sua ação, o desejo e a expectativa de construir e manter uma cidade nos padrões daquelas 

projetadas a partir de uma nova concepção urbana, integrada ao universo da tradição 

portuguesa do século XVIII. 

 

5.5 CONTROLE DAS RELAÇÕES DE MERCADO: O  

CONCEITO DE ECONOMIA MORAL E A NOÇÃO DE PREÇO JUSTO 

 

 Muito além da garantia da qualidade mínima dos gêneros alimentícios para o 

abastecimento da população, outro direito de almotaçaria ampliava a agenda diária de 

vereadores e almotacés: o controle do mercado. Para Braudel, esta é a atividade que, por sua 

própria especificidade, define os contornos mais claros da cidade. “Não há cidade sem 

mercado e não há mercados regionais ou nacionais sem cidades” (1997, p. 441). Se, na 

definição braudeliana, cidade e mercado estão entrelaçados, em Vila Boa de Goiás, era a 

câmara municipal o elo mais forte que os interligava. Ali, enquanto a cidade promovia a 

diversificação do consumo, fazendo com que até mesmo o mais pobre cidadão passasse, 

obrigatoriamente, pelos mecanismos de abastecimento de mercado (BRAUDEL, 1997, p. 

441), era a câmara municipal, retroalimentada pelo direito de almotaçaria, que detinha o seu 

controle mais imediato. Nas palavras de Braudel, a cidade generaliza o mercado (1997, p. 

441). Informando as forças que emprestam coerência a este conjunto essencial à vida dos 

homens (cidade/mercado), este autor parece revelar as conexões mais profundas entre Vila 

Boa de Goiás e a câmara municipal:  
  

 “Ora, é de um e outro lado da linha do mercado [...] que fundamentalmente se 

dividem as sociedades e as economias. Enfim, não há cidades sem poder 

simultaneamente protetor e coercitivo, seja qual for a forma deste poder, seja qual 

for o grupo social que o encarna. E se o poder existe fora da cidade, adquire, nela, 

uma dimensão suplementar, um campo de ação de outra natureza” (1997, 441).  
 

 Este fenômeno, podemos constatar nas Minas e Capitania de Goiás. Baseado nos 

editais de posturas da câmara, que a cada mês de janeiro era publicado (L.R.S.C., 1793, fl. 

83), a regulamentação das relações comerciais submetia sob o poder protetor e coercitivo da 
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municipalidade uma parte essencial da vida dos moradores de Vila Boa de Goiás. Nas 

palavras de Monteiro, 

 
  “[..] as posturas e a regulamentação da actividade econômica local delas decorrente 

constituíam uma das dimensões essenciais  da esfera de jurisdição própria das 
câmaras, ao mesmo tempo que traduziam exemplarmente o sentido global da sua 
actuaçao” (2003, p. 318). 

 
 
 Na verdade, o controle das relações de mercado estava fundamentado em duas 

concepções indissociáveis do pensamento que norteava a ação da municipalidade visando, 

sobretudo, a manutenção de uma espécie de bem-estar sócio-econômico nas relações que 

davam vida à existência da vila: o abastecimento de gêneros alimentícios e uma certa noção 

de mercado. 

 

 Quanto ao primeiro, na economia mineira, de característica essencialmente urbana e 

mercantil, a falta de produtos e, mais acentuadamente ainda, de produtos alimentícios, 

poderia provocar o que Furtado (1999, p. 205), ao estudar o caráter da economia das Minas 

Geraes, indicou como a desorganização do mundo urbano, que poderia por em risco o 

equilíbrio e a estabilidade social, indispensável para o sucesso da atividade da mineração.  

 

 Neste aspecto, além do caráter de grande autonomia – o ideal de autarquia econômica 

municipal, de que nos fala Monteiro (1993, p. 318) – somado às atividades ligadas ao 

controle sanitário e à estrutura urbana, o poder sobre o funcionamento do mercado 

complementava as atribuições que emprestavam enorme influência aos vereadores sobre o 

quotidiano de Vila Boa de Goiás, em meio à sempre presente insegurança e ao receio de uma 

crise de desabastecimento ou de uma alta generalizada de preços. Era, pois, necessário 

garantir um equilíbrio essencial à vida da cidade, regularizando o mercado local, a fim de 

evitar ou contornar situações que poderiam conduzir a um intolerável prejuízo financeiro 

e/ou à falta de sustento à população. 

 

 Desta forma, a preocupação com o fornecimento e o acesso aos alimentos 

fundamentais à sobrevivência da população era objeto permanente e alvo do controle da 

câmara de Vila Boa. Assim, o procurador Manoel Joze Leite, em outubro de 1792, incitava o 

juiz ordinário e vereadores a promoverem uma fiscalização generalizada no comércio da 

Vila “[...] para se darem as providências necessárias ao clamor desse povo [...]”, que 

reclamava dos preços elevados, apesar do tabelamento imposto pela municipalidade, “[...] 
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alem de se atravessarem as carregaçoens assim que chegam para revenderem [...] tudo em 

prejuízo grave do bem publico (L.R.S.C., 1792, fl. 73v). 

 

 Mais que simplesmente tabelar e fixar os preços dos alimentos, vemos aqui uma 

preocupação insistente em evitar a ação de atravessadores que, de acordo com o raciocínio 

que desenvolviam os vereadores, eram os principais responsáveis pela alta nos preços e pelo 

risco sempre presente de uma crise de desabastecimento.  

 

 Prova disso, foi a persistência do mesmo procurador. Ainda no mesmo mês de 

outubro, por ocasião da escolha dos almotacés para os meses de novembro e dezembro, Joze 

Leite insistia com os eleitos para que cumprissem o Regimento dos Almotacés,  
 

 “[...] por ser constante o clamor do povo pelo excessivo preço por que estão os 

Taberneiros vendendo os mantimentos por maior preço das almotaçavias [...] dando 

as providencias necessarias não só nesta importante materia, como tambem nos 

atravessadores dos ditos mantimentos, e outros gêneros [...]” (L.R.S.C., 1792, fl. 

77).  

 

 Se esta preocupação dos oficiais da câmara evidencia a dificuldade que tinham para 

manter os preços nos limites aceitáveis para o consumidor final, aponta, por outro lado, para 

um compromisso da municipalidade, fundamentado num contrato social, em atuar em função 

do bem estar da sociedade local. 

 

 Mesmo porque, o “constante clamor do povo” revela uma espécie de exigência ou 

cobrança da população com relação à vigilância da câmara sobre assunto que importava a 

todos, tema de interesse coletivo. Isso justificava, certamente, a atenção dos administradores 

locais dispensada especialmente aos atravessadores, alvo e objeto de um sentimento de 

repulsa e aversão por parte dos oficiais camarários. Contudo, a simples existência dos 

atravessadores revela sua conexão mais profunda com o sistema comercial implantado nas 

Minas e Capitania de Goiás: alí, a distância dos centros urbanos importadores e 

distribuidores de produtos alimentícios facilitava sua ação, promovendo uma alta constante 

dos preços para o consumidor final, somado a um desenvolvimento certamente tímido da 

produção local de alimentos para comercialização67. Por outro lado, no raciocínio de Furtado 

                                                
67 A referência, nas fontes que pesquisamos, à atividade agrícola e pecuária nas Minas e Capitania de Goiás são 
muito freqüentes. Mas, de acordo com Palacin (2001, p. 141), dois graves obstáculos impediam o bom 
andamento da agricultura: o desprezo dos mineiros pela atividade do campo e a legislação fiscal, que 
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(1999, p. 211-212), aplicado às Minas Geraes, mas que parece ter a mesma validade para as 

Minas e Capitania de Goiás, este temor aos atravessadores revelava, também, a incapacidade 

de se perceber a importância e o papel dos intermediários para a efetivação do comércio 

numa complexa rede comercial estabelecida nas minas. Para ela, o ódio indiscriminado 

contra os intermediários resultava da incapacidade em distinguir aqueles necessários 

daqueles que atravessavam mantimentos visando apenas o proveito próprio. Seja como for, a 

ação dos especuladores foram constantemente combatidas pelas autoridades locais “[...] em 

nome do bem-estar dos súditos e da manutenção da ordem social” (FURTADO, 1999, p. 

209). 

 

 Toda ação da câmara de Vila Boa, no âmbito das atividades que visavam o controle 

das relações comerciais, estava pautada numa noção específica de mercado. A chave, como 

diz Pereira (2001, p. 379), do controle de todas as atividades comerciais e artesanais da vila, 

apoiava-se no conceito de economia moral de preço justo. Na imagem de uma comunidade 

corporativa produzida pela escolástica medieval, característica das sociedades de Antigo 

Regime, cada corpo, além de ter um lugar adequado, detinha um valor absoluto e outro 

relativo ou razoável. Nas relações de mercado, o valor razoável correspondia ao valor 

moralmente justo. 

 

 Por este caminho, cabe enfatizar que o objetivo primeiro era garantir certo equilíbrio 

nas relações de produção e consumo, assegurando o bem estar e uma sociabilidade adequada 

e proporcionando a almejada tranqüilidade no interior da vila. 

 

 É bom lembrar, como o faz Pereira (2001, p. 380), “[...] que no universo de origem 

portuguesa, onde se inclui o Brasil, todas essas práticas estavam amplamente disseminadas”. 

Mesmo em pleno fim do século XVIII e início do XIX, ainda predominava uma visão 

medieval sobre as relações de mercado, centrada na compreensão de práticas de almotaçaria 

pautadas e definidas pela busca de um preço que fosse justo e razoável, fixado de acordo 

com as estações do ano, a produtividade da terra, distâncias e custos dos transportes, sem que 

interesses particulares pudessem interferir no preço final ao consumidor. É o que podemos 

perceber nas Minas e Capitania de Goiás. 
                                                                                                                                                 
confiscava boa parte da produção local, desestimulando as iniciativas por parte de eventuais produtores locais. 
Revela-nos o mesmo autor que quando o governador José de Vasconcelos pediu a opinião da câmara de Vila 
Boa sobre as causas do pouco avanço da atividade agrícola na Capitania, a resposta foi direta: os dízimos. 
Segundo ele, os dízimos estiveram enraizados nas causas do fracasso de todas as tentativas de vitalizar a 
agricultura e a pecuária em Goiás Colonial (2001, p. 143). 
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 O primeiro mecanismo utilizado para o estabelecimento do exercício do preço justo é 

o tabelamento dos preços. Geralmente, da mesma forma que ocorria no reino (MONTEIRO, 

1993, p. 319), em Vila Boa a intervenção dos vereadores parece ter sido bastante 

contundente na definição de preços dos gêneros alimentares como a carne, de 

responsabilidade do açougue público, o sal, bem como de outros produtos, tais como roupas 

e sapatos, produzidos por artesãos e oficiais mecânicos. O preço justo, definido pela taxa 

(preço imposto a produtos ou serviços por lei ou postura) imposta pela câmara, devia ser 

respeitado e praticado, sendo a desobediência punida severamente com castigos e multas 

(ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVI, PARÁGRAFOS 32-34).  

 

 Assim, o procurador da câmara de Vila Boa, com certeza apoiado pelas posturas 

municipais e calcado no que prescreviam as Ordenações, pediu o fechamento de uma 

taberna, localizada no caminho do Ferreiro, por “[...] vender todos os viveres da terra [...] 

pelos preços que querem, sem fazer menção da Almotaçavia, e que como he Estrada para 

esta Villa, por onde passam as Carregações de mantimentos, e que tudo se atravessa para 

revender ao povo contra as Posturas desta Câmara, se deve evitar, pondo-se-lhe as pennas da 

Ley para sua emenda e exemplo de outros [...]” (L.R.S.C., 1792, fl. 73v). 

 

 Acompanhando os conflitos que envolveram os oficiais da câmara e os lavradores e 

senhores de engenhos, entre os anos e 1793 e 1794, quanto ao tabelamento de preços dos 

produtos agrícolas, vendidos em estabelecimentos comerciais, podemos identificar 

claramente a presença da noção de preço justo a nortear as ações de almotacés e vereadores. 

Afirmando que os gêneros alimentícios produzidos por agricultores locais, comercializados 

em armazéns, vendas ou tabernas, “[...] são sujeitos a almotaçarem e a venderem pela taxa 

que lhe puzer o Almotacel [...]”, afirmavam, também, os vereadores, que os preços deviam 

“[...] sempre regular se acttender ao tempo, e occazião de abundancia ou carestia dos 

mantimentos, e viveres, em que a elevação diminua o que for racionável sem prejuízo do 

Publico e dos Lavradores” (L.R.S.C., 1793, fl. 105v). 

 

 A tentativa de se evitar privilégios indesejáveis era justificada pela idéia do prejuízo 

do público, evidenciando uma racionalidade nas relações de mercado que visava impedir 

lucros tidos como exagerados, por parte de alguns comerciantes. Não podemos esquecer, por 

outro lado, que o desrespeito às determinações da câmara, implicava em penalidades: no 

caso dos lavradores e senhores de engenhos que insistissem nas transgressões, os vereadores 
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determinaram “[...] ao almotacel para que faça executar as posturas desta câmara e observar 

os editais que a mesma tem mandado publicar [...] fazendo executar as penas dela contra os 

transgressores” (L.R.S.C., 1794, fl. 135v). 

 

 Esta noção moral de mercado utilizada pela almotaçaria, com o intuito de impedir 

lucros abusivos e a alta excessiva de preços, bloquear a ação de intermediários e 

atravessadores, evitar monopólios e, desta forma, oferecer uma sensação de bem estar aos 

moradores de Vila Boa de Goiás, garantindo o abastecimento alimentar de forma 

razoavelmente controlada, dependia de outros expedientes que integravam os mecanismos de 

controle exercidos sobre a cidade. 

 

 Em primeiro lugar, a exigência de inscrição para abrir e manter qualquer tipo de 

comércio, venda, loja ou taberna no interior do núcleo urbano, servia para se efetivar um 

controle mais estreito sobre o abastecimento urbano. Embora não disponhamos das listas de 

registros dos estabelecimentos comerciais elaboradas em Vila Boa, o que limita nossas 

análises neste sentido, é certo que funcionavam com a base e referencia para cobrança de 

várias taxas, tanto locais como daqueles impostos cobrados por Lisboa.   

 

 Apesar da falta das listas de registros comerciais, as atas que registram as reuniões 

periódicas dos vereadores, estão repletas de indicações e evidencias de autorizações 

concedidas para o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Em quase todas as sessões 

da câmara eram assinados alvarás de licença e autorização para a abertura de novos 

empreendimentos, sem os quais ficavam proibidos de funcionar. A quantidade destas 

autorizações é tamanha que nos leva a acreditar que estes alvarás eram obrigatoriamente 

renovados anualmente, como garantia das condições adequadas de funcionamento das lojas e 

vendas existentes. 

 

 Além do comércio varejista, outras atividades profissionais também estavam na mira 

dos almotacés e vereadores de Vila Boa. É o caso dos artesãos que exerciam atividades e 

ofícios manuais, a exemplo de ferreiros, ourives, sapateiros e alfaiates. Tratados na 

documentação da época por oficiais mecânicos, dependiam de uma carta de exame emitida 

pela câmara municipal para desempenharem suas profissões.  
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 No dia 15 de novembro de 1792, o registro de uma reunião dos vereadores indica que 

estas eram atividades que realmente ocupavam a municipalidade. Após a realização de uma 

inspeção periódica e de algumas “[...] averiguações tendentes ao bem publico [...]”, os 

vereadores perguntaram ao porteiro da câmara se havia encontrado alguma irregularidade 

quanto ao que determinavam as posturas municipais. Apresentando uma relação de 

condenações, afirmou “[...] que as pessoas do rol que apresentavam huas não tinhão 

Licenças, outras não tinhão afferido, e por isso requeria fossem condenadas, como também 

alguns officiaes de officio mechanico não tinhão carta de exame”. Como tinham sido 

notificados e algumas delas não compareceram à câmara, “[...] mandaram se notificassem 

pessoalmente para na Vereança de Sábado virem allegar o seu Direito, para se lhes diferir, 

como parecer justo, [sob] pena de serem condenadas a sua revelia na forma das Posturas 

[...]” (L.R.S.C., 1792, fl. 78).  

 

    Paralelamente à prática do tabelamento de preços e ao controle das atividades 

profissionais, a fiscalização minuciosa dos mecanismos de pesos e medidas, utilizados nos 

estabelecimentos comerciais, reforçava o poder da câmara no sentido de manter sob controle 

as relações de mercado em Vila Boa de Goiás. 

 

 Para que o consumidor não fosse ludibriado no momento da compra de alimentos, os 

pesos e as medidas utilizados no comércio eram periodicamente fiscalizados para que não 

houvesse engano ou má fé nas transações que envolviam comerciantes e consumidores. As 

Ordenações Filipinas previam o acompanhamento mensal pela câmara, mas nos meses de 

janeiro e julho seus oficiais deveriam emitir aviso público a respeito da necessidade de 

conservarem seus pesos “justos e concordantes com o padrão” estabelecido pela 

municipalidade (ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, TÍTULO LXVIII, PARÁGRAFOS 

16-17). Em Vila Boa, esta determinação parece ter sido seguida à risca, como podemos 

inferir através da leitura da ata da câmara, de 15 de janeiro de 1794, quando se assinou “[...] 

Edital pelo qual se faz certo ao povo que deve affilar sem perda de tempo [...]” (L.R.S.C., 

1794, fl. 116). 

 

 Com o uso constante e por tempo prolongado, os pesos acabavam se deteriorando, 

tornando-se inadequados e imprecisos, o que gerava prejuízo ao consumidor, que acabava 

sendo ludibriado. Mas os oficiais da câmara estavam atentos e de olho nos comerciantes 
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desonestos que, ao que parece, não eram poucos. No dia dois de março de 1793, a câmara 

determinava que se 

 
 [...] não consentisse pezos diminutos, aos que achasse com diminuição fossem 

aumentados a custa dos donos; e em nenhuma forma consentisse pezos de pedra, 
determinando-se-lhe que os que não quisessem reformar os pezos, desse [o povo] 
parte a esta câmara, declarando [denunciando] as pessoas para se darem 
providencias necessárias (L.R.S.C., 1793, fl. 87). 

 
 
 A reforma dos pesos certamente não garantiria precisão absoluta, já que era feita com 

cera a preencher rachaduras ou partes quebradas, mas demonstrava o interesse do 

comerciante em manter seu estabelecimento fora do alcance das denúncias de consumidores 

inconformados com os constantes prejuízos e, portanto, fora da lista dos provavelmente 

desonestos. 

 

 O uso de pedras ou medidas menores era uma forma de adulterar e falsificar os 

padrões oficiais, na tentativa de furar os tabelamentos impostos pela municipalidade, o que 

era penalizado por meio de coimas severas. Por isso, o procurador da câmara, em outubro de 

1792, também atendendo “ao clamor desse povo”, denunciando a má e irregular utilização 

de pesos e medidas, solicitava uma fiscalização menos branda, impedindo-se que nas 

tabernas de Vila Boa se vendesse “[...] com pesos de pedras, e por mais que está almotaçado 

[tabelado], tudo [é] mal pezado e mal medido [...] tudo com prejuízo grave do bem publico” 

(L.R.S.C., 1792, fl. 73v). Noutra oportunidade, o mesmo procurador, exortando os almotacés 

para que exercessem com eficácia suas atribuições, denunciava os taberneiros por estarem 

vendendo mantimentos com “[...] medidas e pezos falsos e diminuídos [...]” (L.R.S.C., 1792, 

fl. 77). 

 

 Mas, se os pesos usados por comerciantes sofriam a ação do tempo, a câmara, que, 

por sua vez, detinha em seu poder os pesos e as medidas padrões que serviam para aferir e 

verificar aqueles utilizados pelos taberneiros, também não estava livre da deterioração que 

alcançava seus instrumentos de fiscalização. É o que denunciava carta do juiz ordinário de 

Pilar, informando estarem os padrões das balanças vencidos e falsificados, e solicitando à 

câmara de Vila Boa que consertasse os equipamentos e adquirisse outros, que faltavam ao 

juiz daquele julgado. A resposta dos vereadores foi pronta e imediata, ordenando o 

atendimento urgente daquela solicitação (L.R.S.C., 1794, fl. 123v). 
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Comércio e economia colonial em Goiás (Século XVIII) 
Fonte: ROCHA, L. M. (Org.). Atlas Histórico: Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Cecab, 2001.  
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 Na verdade, se vereadores e almotacés agendavam os procedimentos de fiscalização 

de pesos e medidas utilizados no comércio de Vila Boa, este serviço, cujos lucros integravam 

parte significativa dos rendimentos da câmara, era, na verdade, objeto de licitação pública, 

arrematado por terceiros e mantido sob o mais estreito controle por parte dos oficiais 

camarários. 

 

 Entre os anos de 1792 e 1795, intervalo a que corresponde a documentação analisada, 

pudemos acompanhar a rotina empregada pela câmara na administração dos procedimentos 

que compunham o controle das rendas provenientes destes serviços terceirizados. A cada 

final de ano, normalmente a partir do mês de dezembro, as rendas da câmara eram colocadas 

em praça pública para serem arrematadas pelo maior preço. Contudo, era comum se deixar a 

conclusão do processo licitatório para o início do ano seguinte, como forma de adiar a 

arrematação, ganhando-se tempo para novas ofertas com valores cada vez mais altos. 

 

 Assim, no dia três de janeiro de 1793, ante a ausência de lances correspondentes ao 

valor mínimo esperado, realizados durante o mês de dezembro, “[...] andando em Praça e 

pregão as Rendas da Affiliação, cabeças e Talhos desta Villa e seu Termo, o maior lanço que 

teve foi o que offereceo João Lopes de Barros, de oitocentas oitavas de ouro, que por ser 

diminuto ficou para a Vereança seguinte” (L.R.S.C., 1793, fl. 82v). Note-se que os serviços 

terceirizados implicavam em, basicamente, duas áreas de atuação. Primeiramente, afilar, ou 

seja, aferir, acertar (a balança), conferir, cotejar (pesos e medidas) com o respectivo padrão, 

os instrumentos encontrados nos estabelecimentos comerciais. A segunda atividade oferecida 

publicamente pela câmara, era o serviço que envolvia as cabeças e talhos, ou seja, a 

administração da criação do gado e animais do curral municipal, bem como do açougue 

público, envolvendo o corte de carne e sua comercialização.  

 Nos limites do período citado, apenas duas pessoas apareceram na condição de 

interessados pela arrematação das rendas da câmara, já que para participar da licitação, além 

da competência evidentemente requerida, era exigido que dois fiadores confiáveis 

garantissem o cumprimento, por parte dos arrematantes, do contrato com a municipalidade. 

 

 Se João Lopes de Barros havia oferecido oitocentas oitavas de ouro, dois dias depois 

Miguel Alves de Oliveira ofereceu vinte oitavas a mais, o que não convenceu os vereadores 

que, considerando o valor “[...] diminuto ficou para se rematar para outra Conferencia” 
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(L.R.S.C., 1793, fl. 83v). As rendas da câmara, correspondentes ao ano de 1793, apenas 

foram arrematadas no dia 26 de janeiro, quando  

 
 [...] se mandou rematar as Rendas da Affilação, Cabeças e Talhos a Miguel Alz. de 

Oliveira pela quantia de novecentas e noventa oitavas de ouro, por terem andado 
em Praça desde o anno passado e não haver quem por ellas mais desse, offerecendo 
por seus Fiadores a Bernabe Gonçalvez Vaz, ficando de reforçar mais a dita fiança 
quando assinasse o Termo de Rematação, e offerecendo tambem por seu fiador ao 
Alferes Francisco Joze Raimundo” (L.R.S.C., 1793, fl. 87). 

 

 Apesar da competência adquirida pelo longo tempo que acabavam permanecendo a 

realizar os mesmos serviços, os arrematadores certamente encontravam dificuldades, pelas 

mais diversas razões, em receber de seus credores, cujas multas e penalidades iam se 

acumulando, gerando, conseqüentemente, atraso nos repasses à câmara, que deveriam 

ocorrer trimestralmente, o que os colocava em situação difícil perante os vereadores. Nestes 

casos, era comum a câmara solicitar o seqüestro dos bens do arrematante ou até mesmo 

mandar prendê-los, como ocorreu com Miguel Alves de Oliveira, no dia 11 de janeiro de 

1794,  durante o processo de licitação das rendas da municipalidade, por ter se dirigido à 

câmara “[...] com palavras menos decorozas e com menos respeito daquele que se deve a 

esta corporação, tudo com dolo e malícia [...] mandando-se recolher a enxovia o dito Miguel 

Alz. pela falsidade e arrogância [...]” (L.R.S.C., 1794, fl. 115). 

 

 Se a seriedade com que eram tratados os relacionamentos da câmara com os 

administradores das rendas municipais, revela a importância destes rendimentos para o 

orçamento da câmara de Vila Boa, por outro lado, desvela, também, o significado e a 

relevância para a sociabilidade e bem estar dos moradores, do controle exercido sobre o 

mercado, notadamente com relação à preservação da fidelidade e honestidade nas relações 

econômicas entre comerciantes e consumidores. Afinal, o que estava em jogo era a garantia 

de um abastecimento alimentar equilibrado e adequado, evitando-se crises eventuais e altas 

generalizadas de preços, baseado na racionalidade do preço justo e numa noção de mercado 

pautado por uma moralidade que a prática da almotaçaria estava destinada a garantir. 

 

5.6 SOB O CONTROLE DA CÂMARA: AS CORREIÇÕES GERAIS 

E AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CIDADE 

 

 A moralidade no mercado, a estética da cidade e a higiene pública, exercícios 

quotidianos que integravam as três agendas do viver urbano, inseridas pelo direito de 
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almotaçaria no rol das atividades da câmara, eram objetos do olhar controlador de vereadores 

e almotacés de Vila Boa de Goiás. As audiências quase diárias dos almotacés não permitiam 

que forças contrárias impusessem um desenvolvimento urbano na direção oposta àquela 

definida pela municipalidade. Ante a ausência dos livros de registro das ações dos almotacés, 

que se perderam ao longo do tempo, compostos pela narrativa das correições diárias 

realizadas pelos agentes da almotaçaria, restou-nos ainda a possibilidade de perseguir a ação 

dos oficiais da câmara, que procuravam manter a cidade sob seu controle, através de 

mecanismos de fiscalização in loco registrados nos Termos de Correições gerais.    

 

 Os Termos de Correições, registrados nos livros de atas da câmara municipal de Vila 

Boa, compõem-se de narrativas que transcreviam o processo de fiscalização, realizado 

anualmente pelas autoridades municipais, referentes aos três aspectos do controle urbano 

exercido pela municipalidade através do direito de almotaçaria. Desta forma, após se 

reunirem na sede da câmara, o presidente, vereadores, procurador e o escrivão, saíam “[...] 

os ditos oficiaes [...] acompanhados do Alcayde Salvador Antonio Cardozo, Porteiro 

Joaquim Apollinar, [...] e o Affiliador Miguel Alz. de Oliveira; e correndo todas as ruas desta 

mesma Villa [...] se mandarão examinar em sua prezença, pelo dito Affilador todas as 

balanças, pezos e medidas fazendo se mais todas as averiguaçoens necessárias tendentes ao 

bem público” (L.R.S.C., 1793, fls. 104-104v).  

 

 Alguns dias antes de saírem em correição pelas ruas de Vila Boa, mandavam publicar 

edital que era afixado nos lugares visíveis e pontos estratégicos da Vila, para que todos se 

preparassem para a vistoria e não alegassem desconhecimento do processo de fiscalização 

que os oficiais da câmara realizariam. Chegado o dia, nada escapava aos olhos das 

autoridades municipais: conflitos entre vizinhos; testadas de casas e calçadas irregulares, que 

provocavam a queda de pedestres; caminhos e ruas mal conservados; águas empossadas e 

imundícies prejudiciais à saúde dos moradores; estabelecimentos comerciais sem a devida 

licença de funcionamento; pesos e medidas irregulares e fora dos padrões estabelecidos; 

oficiais mecânicos sem carta de exame; preços  em contradição com o tabelamento expresso 

pelas autoridades municipais e atravessadores ou intermediários proibidos pela vigência de 

uma economia moral que impunha suas regras ao mercado local. Todos eram notificados 

pessoalmente e convocados a comparecerem à sede da câmara, sob pena de serem 

condenados à revelia de acordo com as posturas municipais. 
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 Após terem percorrido as ruas da vila, impondo as condições de seu funcionamento e 

corrigindo as irregularidades encontradas, normatizando as relações da vida urbana 

submetidas ao seu controle, num esforço por manter uma regularidade idealizada e expressa 

nas posturas municipais, “E por não haver mais couza algua que prejudicasse ao Publico, e 

encontrasse as Posturas deste Senado [...]”, se recolhiam, por fim, da dita correição 

(L.R.S.C., 1793, fls. 104v).  

 

 Notamos, assim, o pleno vigor, em Vila Boa do século XVIII, da instituição da 

almotaçaria, submetendo às regulamentações das posturas municipais o movimentado 

quotidiano urbano das Minas e Capitania de Goiás, revelando, como chama atenção a 

afirmação de Pereira, a expressão de uma “[...] consciência específica de cidade: trama em 

que estão inextricavelmente reunidos o sanitário, o construtivo e as relações de mercado” 

(2001, p. 389). Trama que tecia e mantinha, sob o controle da câmara municipal, a vida 

urbana de Vila Boa de Goiás. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Se a leitura dos discursos construídos pela historiografia clássica sobre as câmaras 

municipais produziu uma imagem distorcida da dinâmica das relações de poder na América 

portuguesa, assentada numa proposta de análise que privilegiava excessivamente o processo 

de centralização política, uma releitura sobre a natureza do Estado Moderno, ainda que 

preliminar, adequando o uso de conceitos para a análise das sociedades corporativas de 

Antigo Regime, parece ter permitido recolocar noutros termos a importância das elites locais 

como protagonistas de uma história cuja relevância é pouco percebida. 

 

 A visão do poder absoluto do rei pode ser relativizada a partir de indícios que 

apontam na direção de limites concretos impostos à ação do monarca, cuja exclusividade 

passa a ser questionada pela percepção de uma estrutura de governo partilhada com os 

poderes locais, onde prevaleciam e se impunham as características de uma matriz 

corporativa da ordem social e jurídica, que dominava os espaços e as relações políticas nas 

sociedades de Antigo Regime. 

 

 Estas sociedades modernas se representavam como politicamente plurais, dotadas de 

uma série de pólos políticos, cada um autônomo no seu âmbito, no interior de uma rede de 

interdependências, cujo equilíbrio entre as tensões, produzidas por antagonismos entre os 

sujeitos – condição favorável ao poder do monarca –, deveria ser administrado em função do 

“bem comum”, mas nunca poderia ser sacrificado a um interesse público absolutamente 

hegemônico.  

 

 Essência da cultura política lusitana, durante a expansão e domínio do império, esta 

pluralidade peculiar da sociedade corporativa portuguesa pode ser encontrada nas áreas e 

regiões de suas conquistas. De acordo com sugestões antigas, fundamentalmente as de 

Charles Boxer (1981), mas sobretudo de trabalhos recentes de autores brasileiros, parte 

significativa do que se disse a respeito dos mecanismos de constituição dos poderes e das 

elites do reino português, com a devida ponderação das especificidades de cada contexto, 

pode ser transposto para o espaço das conquistas atlânticas e, particularmente, para o Brasil 

(MONTEIRO, 2000, p. 23-24). 
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 Neste contexto, foi possível detectar que as mais diversas manifestações de 

autonomia da câmara municipal, vista pela historiografia clássica como fenômeno que 

aparecia sempre como usurpação da vontade ou do poder do monarca, poderiam revelar 

outra natureza na relação estabelecida entre o rei e seus súditos, entre o centro político do 

império, fundeado em Lisboa, e a última periferia colonial, nas distantes Minas e Capitania 

de Goiás, no extremo oeste do império. 

 

 Ao contrário das impressões deixadas pela historiografia clássica a respeito do papel 

das câmaras municipais coloniais, as manifestações de autonomia do Senado da Câmara de 

Vila Boa parecem reveladoras de uma realidade distinta.  

 

 Em primeiro lugar, apontam na direção da constituição das câmaras municipais como 

um mecanismo fundamental de reprodução das relações de poder e controle por parte da 

coroa no processo de enraizamento e aprofundamento dos interesses metropolitanos na 

colônia.  

 

 Em segundo lugar, a partir do estudo específico da atuação dos oficiais camarários 

nas Minas e Capitania de Goiás, a instituição municipal colonial aparece e se manifesta 

como centro indispensável de atuação e espaço de negociação e representação dos interesses 

locais, nexo vital na comunicação e na estrutura do governo imperial, norteando, inclusive, 

as decisões estratégicas metropolitanas com relação à colônia.  

 

 Em terceiro lugar, ao contrário do que possa parecer, a noção de colonos submetidos 

inteiramente aos auspícios do poder absoluto do rei, subalternizados e mecanicamente 

controlados pelas imposições da metrópole sobre a colônia, através da aceitação de um pacto 

que congelaria a capacidade discursiva de entes coloniais dominados, os espaços autônomos 

municipais nos permitem reavaliar esta condição das elites locais luso-brasileiras, admitidas, 

agora, como sujeitos políticos e agentes modificadores das determinações legais e 

exclusivistas emanadas da metrópole. 

 

 A existência de espaços de flexibilidade e negociação na relação entre metrópole e 

colônia, implica entendermos por outro viés a relação entre as elites locais e as autoridades 

políticas e administrativas de nomeação régia. O que vimos em Vila Boa de Goiás, foram 

relacionamentos pautados por certa instabilidade, ora havendo marcada aproximação e, até 
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mesmo, parcerias, como durante o governo de Tristão da Cunha Meneses, ora se 

distanciando radicalmente a ponto de as elites locais decretarem a prisão do próprio 

governador, como ocorreu durante o governo de João Manoel de Meneses. 

 

 Este gráfico instável que sinaliza ao mesmo tempo conflito e cooperação, parece 

revelar a verdadeira natureza da dinâmica das relações de poder nas Minas e Capitania de 

Goiás. Num quadro cada vez mais matizado pela eficácia das resistências às determinações 

metropolitanas, tanto dos agentes da coroa, quanto por parte das elites locais, os objetivos 

das medidas centralizadoras que caracterizaram, principalmente, as reformas ilustradas, em 

curso durante a segunda metade do século XVIII, tiveram seu alcance cada vez mais 

limitado. Nas palavras de Falcon (2000, p. 160), “A idéia, muito difundida, de um 

absolutismo só plenamente concretizado, em clave ‘iluminista’, graças a Pombal, não passa 

de um mito”.  

 

 Ao mesmo tempo, ao lembrarmos a necessidade de uma revisão ou um repensar 

sobre a idéia da centralização, a partir de uma definição inicial deste conceito, apresentado 

no primeiro capítulo, em momento algum negamos as tentativas, que realmente aconteceram, 

de se proceder a um processo de centralização a partir de Lisboa. Contudo, se a estrutura de 

governo estava centralizada na metrópole, equiparava-se, em contrapartida, a um contexto 

descentralizado, onde a noção de um governo baseado na implementação de políticas 

inflexíveis e impermeáveis à realidade da colônia, e de uma coroa insensível em relação às 

expectativas dos colonos, é que demanda revisão. Como afirmamos anteriormente, na trilha 

deixada por Falcon, o correspondente de uma ação centralizadora que se opera a partir de 

Lisboa, é uma descentralização na colônia, ou seja, enquanto se aperta o controle da 

metrópole sobre os órgãos e agentes da administração colonial, favorece-se uma relativa 

autonomia das autoridades coloniais e, notadamente, das elites locais “[...] de tal forma que a 

centralização ocorre, quando muito, no interior de cada Capitania” (2000, p. 159). 

 

 Noutras palavras, a dialética conflito versus cooperação parece compor, na cultura 

política predominante nas Minas e Capitania de Goiás, um processo complexo de 

interpenetração dos interesses das elites locais e aqueles das autoridades de nomeação régia, 

“[..] a partir de formas muito variadas de sociabilidades pautadas, em geral, por 

considerações de prestígio, interesse e favor (FALCON, 2000, p. 161). Lembrando Palacin, o 

fracionamento das forças políticas e o conflito de interesses abriam possibilidades para o 
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enfrentamento aberto, mas também para a negociação e a intriga (1983, p. 58). Neste 

contexto, a imagem de um espaço adequado à coexistência de múltiplos poderes, configura 

de forma sólida o edifício das relações simbióticas entre a autonomia das elites locais e o 

poder dos agentes nomeados pelo monarca. 

 

 Neste mapa de fronteiras pouco claras, se o fracionamento das forças políticas 

estimulava a negociação, por outro lado, a coexistência de múltiplos poderes se interligava a 

uma das características mais fundamentais da administração portuguesa na colônia: sua 

divisão, não apenas espacial, mas também setorial, em instâncias múltiplas, cada qual 

mantendo, permanentemente, canais de comunicação política com Lisboa. Além da 

rivalidade entre núcleos de poder autônomos, mas interdependentes, as disputas entre as 

instâncias administrativas do império, parecem ter se constituído a partir de um interesse do 

próprio poder central, perpetuadas, lembrando uma vez mais as palavras de Elias, “[...] pelo 

soberano que, jogando permanentemente um grupo contra ou outro, reproduz o ‘equilíbrio de 

tensões’ necessário à forma pessoal do monopólio de dominação”. Como destaca Russel-

Wood (2001, p. 282-283), isso é legítimo para a administração militar, para a organização 

fiscal e judicial, mas, sobretudo, e de forma decisiva, a respeito da estrutura administrativa 

local. Da mesma forma que no continente europeu, também no território da América 

portuguesa se pode falar em municipalização do espaço político local.  

 

 Nesse processo, a câmara municipal e a respectiva nobreza política de Vila Boa 

constituíam-se, sem sombra de dúvidas, num dos principais interlocutores das Minas e 

Capitania de Goiás com a coroa, assumindo o papel de fundamental instrumento de 

integração das elites locais no espaço imperial. 

 

 As inúmeras correspondências entre Vila Boa de Goiás e Lisboa demonstram a 

existência de um canal de comunicação que fez da câmara municipal um interlocutor de peso 

considerável com a coroa, o que aponta para um fenômeno estrutural em todo o império. De 

acordo com Monteiro (1993, p. 310), foi muito freqüente o hábito que tinham as instituições 

locais e seus mediadores em recorrerem à petição como caminho para solução de problemas 

e conflitos. 

 

 Mais que isso. O volume da documentação originada nas Minas e Capitania de Goiás 

que cruzou o Atlântico, disponível atualmente, demonstra uma dimensão bastante 
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significativa da ligação nada vulgar entre Goiás e Portugal. Inclusive, acreditamos, à guisa 

de conclusão, que a idéia do isolamento, o imaginário da distância, a incomunicabilidade 

com o rei distante, com fundamento no posicionamento espacial e geográfico da Capitania 

de Goiás, deve ser repensada. Se os caminhos, as trilhas e as pontes de difícil conservação, 

somados ao relevo acidentado, à ação das intempéries e aos caprichos da natureza, 

consolidavam uma condição de acessibilidade extremamente ruidosa, impondo-se como 

barreiras quase intransponíveis, por estas mesmas rotas transitavam uma densa quantidade de 

informações escritas, infovias sobre as quais, no plano das idéias e informações, transitavam 

incessantemente, numa longa via de mão dupla, cartas, requerimentos, ofícios, relações, 

pareceres, certidões, consultas, avisos, listas, mapas e manifestos, enfim, perguntas e 

respostas, diálogos e discursos, que circulavam, entre Vila Boa e Lisboa, num movimento 

incessante, diário, integrando e, ao mesmo tempo, expondo, o universo das representações 

sociais e político-administrativas das Minas e Capitania de Goiás. 

 

 Num rápido vislumbre quantitativo, uma simples equação nos daria uma dimensão, 

ainda que parcial, da intensa comunicação travada entre a população, as elites e autoridades 

locais e o governo central em Lisboa. Entre os anos de 1770 e 1804, período em que se 

circunscreve o presente trabalho, foram registradas 1200 correspondências, apenas entre os 

documentos avulsos existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, digitalizados e disponíveis 

no IPEH-BC. A cada um destes documentos estão anexados, em média, segundo nossos 

cálculos, três outros (há casos de mais de 100 anexos acompanhando um único ofício) que, 

em sua maioria, transitaram entre Vila Boa e Lisboa – ou no sentido inverso – em data 

anterior ao documento original ao qual estava anexado. Somados os anexos aos documentos 

principais teríamos, no mínimo, três vezes o volume inicial, ou seja, mais de 3500 

correspondências, num intervalo de 34 anos. Mais de 100 correspondências por ano, nesta 

verdadeira via de comunicação transatlântica e intercontinental. Mais de oito ao mês, cerca 

de duas correspondências por semana.  

 

 Além disso, sabemos que parte considerável das fontes históricas oficiais que cobrem 

o período não foram preservadas. A maioria esmagadora dos documentos avulsos, referentes 

à Capitania de Goiás, encontrados no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, 

digitalizados e disponíveis no IPEH-BC, foram originados de Vila Boa de Goiás ou de 

outros arraiais da Capitania. Dentre aqueles provenientes ou remetidos de Lisboa, 

encontramos apenas 515 (18 %) de um total de 2.950 documentos publicados. O que nos 
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leva a acreditar que os outros 2.435 (82%) documentos, originados em sua maioria da 

Capitania de Goiás, tiveram, quando foi o caso, suas respostas (quando eventualmente as 

tinham) desviadas ou não conservadas, de forma que não chegaram até os dias atuais. 

Sabemos também que inúmeros documentos históricos importantes se perderam nos 

arquivos da Cidade de Goiás, principalmente, por ocasião da mudança da Capital para 

Goiânia. Dentre eles, muito provavelmente, respostas de Lisboa a correspondências enviadas 

por autoridades e cidadãos que habitavam a Capitania de Goiás.  

 

 Por outro lado, fizemos até aqui referencia a somente um conjunto, embora vasto, de 

documentos históricos: os manuscritos avulsos da Capitania de Goiás, existentes no Arquivo 

Histórico Ultramarino de Lisboa. Entretanto, é indesmentível a existência de outros corpus 

documentais que certamente ampliariam ainda mais a quantidade de correspondências 

registradas entre Goiás e Portugal, na segunda metade do século XVIII. No mesmo Arquivo 

Histórico Ultramarino, estão arquivados os Códices que contém várias referencias a outros 

documentos relativos à Capitania de Goiás. Nas instituições brasileiras e goianas, como, por 

exemplo, o Arquivo Nacional e o Arquivo Histórico Estadual de Goiás, há um irrefutável 

conjunto de documentos e correspondências que ampliam consideravelmente o acervo em 

questão.   

 

 Por este caminho, somos levados a acreditar, considerando as condições e 

possibilidades expostas, que a comunicação entre a Capitania de Goiás e a corte imperial, em 

Lisboa, era caracterizada por uma freqüência quase diária, compondo e preenchendo o 

quotidiano das autoridades locais, justificando, mesmo, a existência de uma infovia de 

comunicação intensa e concreta. Neste sentido, todo este mecanismo de comunicação e troca 

de informações, anula, em boa medida, o distanciamento imposto pela imposição das 

condições geográficas, fragmentando a distância e aproximando lugares e pessoas. 

 

 Se a característica essencial, presente na historiografia desta última periferia colonial, 

era o isolamento, conseqüência de um destino irreversível que tingiu de cores negras o 

campo de experiências dos protagonistas e atores de Goiás Colonial, no distante oeste da 

América portuguesa, contribuindo para demarcar, inclusive, os próprios limites de uma 

decadência anunciada, preferimos interpretar a dinâmica das relações de poder locais a partir 

de uma outra vertente: contraposta ao pretenso isolamento geográfico, visualizamos uma 
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proximidade indisfarçável entre as Minas e Capitania de Goiás e o governo central do 

império, em Lisboa. 

 

 Neste aspecto, do ponto de vista político e administrativo, a distância geográfica era, 

sem dúvida, um dos vários fatores que acentuavam a diferença institucional em relação ao 

centro. Mas não era uma peculiaridade perceptível apenas nos quadros das Minas e Capitania 

de Goiás. Mais desolador que o destino irreversível da distância geográfica, era a dificuldade 

de penetração nos ambientes de poder da coroa. “O afastamento”, como revela Monteiro 

(2000, p. 30), “face aos círculos da corte era algo que as nobrezas locais do reino 

partilhavam com as das conquistas”. 

 

 Tanto quanto as elites da Capitania de Goiás, as elites locais do reino, próximas 

geograficamente a Lisboa, sofriam com o afastamento imposto pelos círculos de poder da 

corte, centro das decisões do império. E neste aspecto, as autoridades e elites locais 

centradas em Vila Boa de Goiás, foram pródigas em quebrar as barreiras intransponíveis da 

distância: o estabelecimento de uma comunicação incessante, compensava o afastamento 

político e, sobretudo, minimizava consideravelmente o isolamento geográfico.  

 

 A comunicação encurtava as distâncias, definia uma noção de tempo e espaço 

específica, demarcava o ritmo das disputas entre os poderes, conectava o centro do império à 

última periferia colonial, superava as barreiras intransponíveis da inóspita geografia do 

isolamento, atravessando rios, chuvas e montanhas, indo e voltando sobre o oceano. Mas a 

direção inevitável dos mecanismos de informação do império confirmava a centralidade 

incontornável da coroa, que funcionava como vetor decisivo em torno do qual gravitavam 

núcleos de poder de várias localidades, das mais próximas no reino, às mais remotas 

conquistas do ultramar. 

 

  Nessa matéria, nos informa Monteiro, é indiscutível a existência de um centro 

político e suas periferias, incluindo-se, entre elas, as conquistas de além mar. Desde 

nomeações para ofícios superiores da monarquia até o provimento de um ofício local de 

indicação régia, “[...] o recurso à regulação do centro constituía um requisito quase 

universal”, confirmando, principalmente, o controle e o monopólio régio das classificações 

sociais: comprovam essa evidencia os milhares de correspondências recebidas pelas mais 

variadas repartições da administração central (2000, p. 30). 
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 Entretanto, alerta o mesmo autor, “[...] o centro político não deve ser confundido com 

o ‘governo’, no sentido moderno da palavra” (2000, p. 31). Ao contrário, numa leitura do 

império como um sistema de poderes, marcado por uma estrutura ponteada por núcleos 

autônomos que disputavam entre si a primazia de seus próprios interesses, nos espaços de 

uma sociedade imaginada como um corpo articulado, naturalmente ordenado e 

hierarquizado, o que parece estar no centro da cena, se destacando, nas palavras de Monteiro, 

“[...] como axioma essencial”, é a “centralidade do centro”. Noutras palavras, “[...] não a 

centralização, mas a comunicação política quase universal com a corte como pressuposto 

decisivo da flexibilidade do sistema” (2001. p. 283). 

 

 Como parte indissociável deste sistema de poderes, a câmara municipal aparecia 

como o principal e inconfundível instrumento de integração política das elites locais com os 

espaços de poder em Lisboa, exercitando sua capacidade de negociação frente às autoridades 

régias e, ao mesmo tempo, mantendo sob seu controle a vida dos habitantes de Vila Boa de 

Goiás. 

 

 Se, em última instância, o recrudescimento do poder da monarquia baseado numa 

racionalização administrativa e financeira, que, a partir das décadas de 1780-90, parece 

atingir em cheio os projetos particularmente associados aos interesses das elites das Minas e 

Capitania de Goiás, comprometendo visivelmente sua autonomia no campo da ação política, 

do outro lado da fronteira de suas atribuições, o poder dos grupos locais sobre a gestão ou 

administração da cidade, permaneceu, no limite, intocado, sem interferências das autoridades 

de Lisboa a respeito do controle exercitado pela câmara municipal sobre as três agendas do 

viver urbano: a higiene pública, o espaço da cidade e as relações de mercado. 

 

 Contudo, uma questão pode ser colocada: como compreender a persistência de um 

direito como o de almotaçaria, consubstanciado nas posturas municipais e na ação dos 

oficiais camarários, em plena transição do século XVIII  para o XIX? Sabemos que cada 

uma destas posturas tem uma longa história, revigoradas por um longo processo de revisão, 

sendo confirmadas, alteradas, revogadas ou simplesmente esquecidas, como sobrevivências 

do direito consuetudinário, no interior de um quadro que jamais ultrapassou os limites 

propostos pelos regimentos medievais de almotaçaria (PEREIRA, 2001, p. 389). Mais que 

isso, considerando o pleno vigor das Ordenações Filipinas no Brasil, até o início do século 

XIX (PEREIRA, 2001, 389), garantindo, do ponto de vista legal, a sobrevida e a 
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continuidade de noções corporativas de controle social e poder, como conciliar, 

simultaneamente, a existência de práticas adotadas pelas câmaras municipais, como, por 

exemplo, o controle da economia e do abastecimento urbanos, em meio às manifestações de 

um corpo teórico já denso ligado às elaborações de um discurso proeminente que sustentava 

as vantagens do livre comércio, ancorado nas teorias da economia política?  

 

 Segundo Pereira (2001, p. 382), o mais amplo campo de lutas entre a almotaçaria e a 

economia política foi, sem dúvida, o do mercado de abastecimento urbano, fundeado numa 

concepção de mercado moral e regulado pela idéia de preço justo. No âmbito do controle do 

espaço e do saneamento urbanos, os efeitos das ações da municipalidade foram mais 

duradouros, permanecendo na esfera da administração local e compondo ainda hoje o 

universo das atribuições da cidade. 

 

 Aliás, fazendo referencia às luzes da razão, Cruz Coelho & Magalhães (1986, p. 57), 

lembram que, aos olhos dos iluministas, toda a “[...] constituição, a composição social, os 

poderes e a actuação dos concelhos [câmaras municipais] vão ser julgados opressores e 

vexatórios”.  

 

 Vale lembrar, como o faz Pereira (2001, p. 385), que, em Portugal, desde a marcante 

atuação do marques de Pombal, o Estado português é declaradamente anti-feudal e, nas 

fronteiras de suas ações, umas das instituições mais lembradas como feudais pelos autores 

setecentistas foi exatamente o direito de almotaçaria. A afronta aos princípios da economia 

política promovida pelas posturas e tabelamentos de preços, realizados pelas câmaras 

municipais coloniais, está registrada abundantemente nos discursos e memórias publicados 

pela Academia Real de Ciências de Lisboa, cuja criação, em 1779, demonstrava sérias 

preocupações com o desenvolvimento industrial do reino68. 

  

 Neste contexto, as reformas político-administrativas empreendidas pelo marquês de 

Pombal, durante o reinado de D. José I (1750-1777), assumiram contornos que refletiam 

algumas manifestações específicas na relação entre a metrópole e a colônia, cuja 

                                                
68 De acordo com Chaves (2004, p. 93), a Real Academia de Ciências de Lisboa foi criada na mesma década 
em que a Universidade de Coimbra passou por uma importante reformulação. A Real Academia foi o espaço de 
construção de um novo saber econômico, cuja característica principal era o combate às idéias pombalinas e 
mercantilistas por serem consideradas despóticas e inibidoras do desenvolvimento de Portugal. Reuniu em sua 
volta os mais expressivos publicistas portugueses e brasileiros. Representou a fase projetista e memorialista, 
com fundamentos centrados na proposição de reformas econômicas para a sociedade do Antigo Regime. 
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interpretação é fundamental para a compreensão dos acontecimentos políticos que tiveram 

lugar em Portugal e na América portuguesa, durante a segunda metade do século XVIII.  

 

 As medidas adotadas no período evidenciam uma clara tentativa em promover uma 

maior racionalidade e eficiência administrativas, calcadas no princípio da secularização e no 

aprimoramento dos quadros burocráticos. Na verdade, “Pretendia-se ‘modernizar’ a 

burocracia através de seus agentes: processos e métodos de formação intelectual e 

profissional, recrutamento, limitação do nepotismo e do caráter prebendário e vitalício dos 

‘ofícios’e ‘serventias’ (FALCON, 2000, p. 158). 

 

 Não há dúvidas quanto à existência de um projeto político protagonizado por Pombal, 

marcado por propostas de rupturas e reformas, paralelas ao advento das concepções e 

práticas políticas iluministas, de caráter centralizadoras, que, em Portugal, se manifestaram 

no reinado de D. José I. Para Hespanha, “[...] sobretudo nos domínios fiscal e da organização 

da alta administração, institui modelos novos de pensar a sociedade e o poder e de organizar, 

correspondentemente, a malha institucional” (1993, p. 7).  

 

 Por outro lado, sabemos que algumas das reformas levadas a cabo durante o período 

pombalino, consistiram na extensão à colônia das ramificações de operações em andamento 

no reino. Entretanto, como anuncia Falcon, “Entre os discursos metropolitanos, que 

anunciam e justificam as reformas, e as práticas reais, na colônia, há com freqüência uma 

considerável distância” (2000, p. 159). 

 

 Se as metas principais das reformas ilustradas, no âmbito político da colônia, estavam 

fundadas basicamente na efetivação de uma centralização política, na afirmação e 

fortalecimento do poder do rei e na tentativa de racionalização dos aparelhos 

administrativos, a historiografia atual vem demonstrando os limites e as distorções de cada 

um destes objetivos, em função da força das resistências tanto dos agentes burocráticos 

representantes da própria coroa, como das elites locais (FALCON, 2000, p. 159). 

 

 Neste aspecto, como indica Falcon (2000, p. 160-161), o conjunto dos resultados 

propostos não teriam alcançado os alvos anunciados pelos objetivos iniciais. Se, no escopo 

das reformas pombalinas, mudanças importantes visavam ser promovidas, na esfera da 

justiça e dos governos locais não se podem registrar alterações significativas. Se for 
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perceptível uma ampliação da vigilância sobre os órgãos e agentes da coroa na colônia, 

explicitada nas recorrentes recomendações, advertências, punições e, até mesmo, 

condenações, a outra face da administração colonial aponta para a persistência de outros 

problemas: justiça régia escassa, lenta, quando não ausente;  pouco avanço quanto à 

racionalização das fontes de receita e, devido a insistentes pressões fiscais, aumento na carga 

tributária para os colonos. Por outro lado, embora alvo de críticas contundentes à época, o 

sistema de contratos reais permaneceu. Inevitável, portanto, constatar, à época do 

reformismo ilustrado, a permanência de uma longa e complexa tradição norteando as 

relações entre as elites locais e os agentes da coroa. Na opinião de Cruz Coelho & 

Magalhães (1986, p. 60), haveria uma evidente frustração, caso se esperasse que, no âmbito 

dos poderes locais, “[...] o Ministro todo-poderoso conseguisse desfazer uma velha teia de 

autonomias fortes e desconjuntadoras da unidade desejada”. Para eles, o despotismo 

iluminado de Pombal teria ficado, em tudo, muito aquém do que se propunha. Não há como 

negar, contudo, o avanço e a concretização paulatina de um processo de centralização fiscal 

que comprometia consideravelmente a autonomia dos poderes locais. 

 

 Nos quadros deste ambiente, assistimos, no reino, à preeminência de uma proposta de 

Estado centralizado baseado em algumas noções propagadas pelo pensamento ilustrado, cujo 

reflexo nas Minas e Capitania de Goiás encontrou uma organização municipal ainda apegada 

a suas prerrogativas tradicionais. Fortalecida por desfrutar de poderes partilhados com o 

monarca, a câmara municipal detinha autonomia para a execução e imposição de 

mecanismos fiscais e o controle sobre o mercado local, estabelecendo-se, portanto, a 

convivência de duas concepções simultaneamente excludentes e contraditórias que, apesar 

de disso, insistiram, durante muito tempo, em impor, cada qual, suas prerrogativas bastante 

peculiares.  

 

 No início do século XIX, a legitimidade emprestada pela câmara municipal à 

consolidação do projeto do Estado imperial brasileiro, provinha de sua antiguidade nas vilas 

desde o período colonial, pois se constituía em órgão que debatia e arbitrava o poder 

político, respondendo pela justiça, fazenda e milícia frente ao poder régio. Mais 

especificamente, detinham, nas entranhas da vida e do viver urbano, nas malhas e redes das 

cidades brasileiras, o controle sobre os espaços e as relações entre os homens, ancorado no 

secular direito de almotaçaria.  
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 Se em Portugal e seus domínios, a lei de primeiro de outubro de 1828 recriava, em 

cada cidade e vila do império, a partir de outras formas e referencias, novas câmaras 

municipais, no Brasil, durante os acontecimentos de 1822-1823, um outro vetor político 

redefinia uma nova noção de contrato social que, de acordo com Souza (1998, p. 368), atava 

as câmaras de todo o Brasil ao imperador, transformado pouco a pouco e de modo 

conflituoso, na figura política capaz de sintetizar a soberania nacional.  

 

 Já na terceira década do século XIX, a câmara municipal de Vila Boa de Goiás 

atendia à solicitação de D. Pedro I, através da  participação de importantes membros da elite 

local na Junta Administrativa interina, de 1822, e no governo provisório de 1822 a 1824.  

 

 Refletindo a respeito da importância da adesão das câmaras à figura do imperador 

(SOUZA, 1998, p. 369), essa ligação estratégica parece denunciar, nas tramas que 

envolveram a constituição do império brasileiro, a existência de redes de interdependências e 

poder que teriam garantido a legitimidade da autoridade de D. Pedro I, na proporção em que 

o processo de centralização do Estado monárquico implicava, indissociavelmente, a 

participação dos poderes e das elites locais. Desde 1808, de Lisboa para o Rio de Janeiro, o 

centro hegemônico de poder foi espacialmente deslocado, sem que houvesse, contudo, 

inversões consideráveis no diálogo estabelecido originariamente com a margem. A 

consolidação deste novo cenário, exigiu dos poderes centrais a criação de mecanismos 

institucionais que garantissem o controle da periferia, num processo de construção de um 

Estado cuja natureza seria diversa daquela do Estado moderno. Mas esta é uma outra 

história.  
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