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INTRODUÇÃO

POR QUE E O QUE PESQUISAR
SOBRE ADMINISTRAÇÃO NO
BRASIL COLONIAL?
Na análise sobre política e administração na América portuguesa, Laura
de Mello e Souza apontou os problemas e desafios encontrados a quem
se propõe estudar a administração portuguesa, dando ênfase ao sentido
da ausência e ao ranço pós-colonial. A ausência, fruto do ressentimento
pós-colonial atrelado às necessidades de uma jovem nação, abriu caminhos para historiadores estrangeiros formularem hipóteses sobre um
passado que não lhes pertencia e que, por isso, os deixou livres do ranço
pós-colonial. Nesse ponto, para os historiadores brasileiros, o estudo da
administração foi relegado por muito tempo a um objeto de análise sem
nobreza. Entretanto, a autora também apontou perspectivas de inovação, destacando os trabalhos mais recentes sobre os aspectos da administração no Império.1

Por Milena Pinillos
e Patrícia Valim

Para a autora de O Sol e a sombra: Política e administração na América
Portuguesa do século XVIII, a questão central para o entendimento da
administração no Império passa pelo reconhecimento das ambiguidades
das práticas políticas e administrativas verificadas em colônias separadas
dos centros decisórios de poder e que, recuperando o conceito de
Fernando Antônio Novais, só podem ser compreendidas por meio
do sentido dialético, na lógica do Antigo Sistema Colonial. O balanço
historiográfico por ela traçado aponta para a importância dos estudos
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comparativos, pois “eles mostram a riqueza das situações particulares ao mesmo
tempo que colocam o problema de sua validação. Impõem o cuidado com o contexto,
mas da mesma forma, invocam o valor das relações”.2
Em outro estudo importante, Maria de Fátima Silva Gouvêa apontou um outro viés
de análise sobre o Império Ultramarino, aquele composto por uma boa parte da historiografia que tem se dedicado a estudar determinadas características na forma em
que era realizado o governo, bem como a originalidade de operacionalização de sua
administração ultramarina. Para além, a consideração sobre a construção de trajetórias administrativas, processo no qual articulam-se uma política de distribuição
de cargos, mercês e privilégios, e uma hierarquização de recursos humanos, materiais e territoriais por meio do complexo imperial.3
Com efeito, justamente porque sua tese enquadra-se na perspectiva teórica do Antigo Regime nos trópicos, sua análise destaca que para a construção de uma governabilidade foi imprescindível à coroa a atribuição de ofícios, cargos civis, militares e
eclesiásticos aos indivíduos encarregados pela expansão ultramarina. Esse fenômeno
desdobrou-se na formação de cadeias de poder e redes de hierarquia, materializadas
em uma dada noção de pacto e soberania, caracterizadas por valores e práticas tipicamente do Antigo Regime, resultando em uma economia política de privilégios. Os
novos parâmetros conceituais e teóricos dos autores do Antigo Regime nos trópicos: a
dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII) discutem o Brasil Colônia como parte
constitutiva do império ultramarino português e que, portanto, constituiu-se em uma
sociedade marcada por regras econômicas, políticas e simbólicas do Antigo Regime.4
Os trabalhos de Rodolfo Garcia, Ensaios sobre a história política e administrativa do Brasil, e o de Graça Salgado, Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil Colonial, foram
destacados no balanço historiográfico feito por Laura de Mello e Souza. O primeiro
no rol de trabalhos já antigos e, o segundo, dentre os mais recentes e importantes.
Ainda que a proposta desses dois trabalhos não fosse a de desenvolver considerações
mais críticas sobre a administração colonial, continuam sendo obras de referência.5
Rodolfo Garcia fez parte do grupo de historiadores pertencentes à tradição dos
Institutos Históricos e Geográficos onde desenvolveu sua vocação intelectual de
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historiador e lexicógrafo. Associou-se no Rio de Janeiro a Capistrano de Abreu pela amizade, admiração
e gosto intelectual comum, dedicando-se à pesquisa histórica entre os anos de 1932 a 1945, período em
que assumiu a diretoria da Biblioteca Nacional. Sua análise sobre o aparato legislativo português relativo
ao Brasil segue a linha interpretativa que buscou na excessiva burocracia portuguesa um ordenamento
lógico, perceptível na vigilância constante expressa pela quantidade de documentos legislativos, forais,
regimentos dos governadores, dos oficiais da fazenda e justiça, os códigos e as leis que vigoraram durante
todo o regime político e administrativo no Brasil Colonial até o Brasil República.6
No capítulo XVII da obra Ensaio sobre a história política e administrativa do Brasil, Rodolfo Garcia analisou
o regimento dado a Roque da Costa Barreto, governador-geral, em 23 de janeiro de 1677, e os comentários
feitos por D. Fernando José de Portugal e Castro, em virtude da provisão do Conselho Ultramarino, de 30
de julho de 1796, renovada por outra de 10 de abril de 1804. Para ele, esse importante documento constitui
o melhor código administrativo comentado do Brasil Colonial, “cimélio da nossa História política e administrativa”. O autor desenvolveu uma análise descritiva dos capítulos e dos comentários considerados por
ele mais importantes, situando o regimento na série das providências administrativas que a coroa tomou
em relação ao Brasil após o colapso espanhol da guerra com a Holanda.7
Graça Salgado reiterou a importância e a complexidade do regimento de Roque da Costa Barreto, ressaltando o grande número de regimentos destinados a instruir os funcionários régios em suas respectivas áreas de
atuação que, ao seu ver, serviram como regras de controle do poder absolutista, acentuados em virtude da
distância do ultramar. Sua perspectiva sobre a administração metropolitana centrou-se na lógica que traduz
a relação metrópole-colônia na via de centralização, expressa na ordem jurídico-institucional de um Estado
Absolutista que tendeu ao recrudescimento do poder metropolitano.8 Para a autora, o regimento passado
ao governador-geral do Estado inseriu-se na política fomentadora adotada por Portugal durante o último
quartel do século XVII que incluiu, dentre outras questões, o enfrentamento a uma grave crise mercantil.9
Até o final da década de 1970, duas interpretações elaboradas pela historiografia brasileira sobre a administração centravam-se nas análises adotadas por Caio Prado Júnior em Formação do Brasil contemporâneo (1942), e por Raymundo Faoro em Os donos do poder (1959 e 1975). Em sua análise, Caio Prado Júnior
ressaltou que a administração portuguesa estendeu ao Brasil sua organização e seu sistema, não desenvolvendo nada de original na colônia. Sua interpretação segue a lógica que enfatizou o caráter centralizador metropolitano ao concentrar o poder nas autoridades reunidas nas capitanias e sedes, deixando o
resto do imenso território praticamente desgovernado.10
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Com efeito, justamente porque sua tese visa demonstrar o “sentido da colonização” contido na lógica do capitalismo mercantil e que sintetiza a orientação da colônia voltada para o mercado externo, a administração colonial é interpretada como
“amontoado, que nos parecerá inteiramente desconexo, de determinações particulares e casuísticas, de regras que se acrescentam umas às outras sem obedecer a
plano algum de conjunto”.11 Nesse sentido, os elementos da sociedade colonial foram
articulados de modo a atender aos objetivos da colonização, uma organização produtora e industrial, com inovações insignificantes que não alteraram o sistema e o
caráter da administração, cujo aspecto é “um símile perfeito da do reino”.12
Raymundo Faoro reiterou o caráter de transposição do sistema administrativo português para suas colônias, contudo, sua análise enfatizou o papel centralizador do
Estado neste processo. Para explicar a formação do patronato político brasileiro,
Faoro retomou os aspectos de formação da matriz histórica portuguesa e as origens
da constituição de um poder estatal centralizado. Sendo assim, a experiência histórica portuguesa caracterizou-se por um desdobramento da forma patrimonialista
de organização do poder. A realidade do estado patrimonial foi aparelhada com a
organização político-administrativa, juridicamente pensada e escrita, racionalizada
e sistematizada, estruturada no estamento.13
O sistema patrimonialista transposto na colônia teve como principal agente da obra
centralizadora o agente público, o agente com investidura e regimento, dotado de
funções que o converteu no outro eu do rei, um outro eu muitas vezes extraviado da
fonte de seu poder. Portanto, no processo de aparelhamento do Estado, a função pública adquiriu a função de congregar, reunir e dominar a economia pois tornou-se o
instrumento da classe dominante e de controle das conquistas por parte do soberano. Foram estes funcionários que ocuparam a administração pública colonial e que
estiveram no bojo de formação do patronato político brasileiro.14
Fernando Novais, ao destacar os problemas da colonização portuguesa na conjuntura
da crise do sistema colonial, incluiu a persistente preocupação militar que acompanhou
as instruções de vice-reis e governadores, expressa no Regimento de 1677, como
manifestação da defesa do patrimônio. Segundo o autor, esse longo e minucioso
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regimento permaneceu em vigor até 1796, quando uma provisão do Conselho Ultramarino solicitou
observações atualizadoras. Essa medida significou o agravamento das tensões na quadra da crise do sistema
colonial. Fernando Novais também destacou a preocupação com assuntos referentes à defesa, expressa em um
grande número de capítulos, além do caráter fundamentalmente militar dos cargos de governador evice-rei.15
António Manuel Hespanha, por sua vez, ao tratar das estruturas políticas em Portugal na Época Moderna,
abordou o caráter centrífugo da estrutura administrativa portuguesa relativa às colônias. Segundo ele, a
autonomia dos poderes na hierarquia política imperial conferiu aos vice-reis e governadores uma grande
autonomia, expressa nos regimentos que lhes eram outorgados. Nesse sentido, refere-se à cláusula de
que poderiam desobedecer ao regimento sempre que uma avaliação do serviço real o justificasse.16 No
Regimento de 1677, essa cláusula encontra-se no capítulo 56º e, para além, indica que tais decisões deveriam ser acauteladas com o auxílio dos Ministros da Relação, Provedor-Mor da Fazenda e mais pessoas.17
Em seus comentários sobre os estudos de António Manuel Hespanha, Laura de Mello e Souza apontou suas
contribuições para o entendimento do Estado português e a administração do Império, além dos problemas
que seu enfoque apresenta. Segundo a autora, a tese elaborada por Hespanha deu pouca atenção às especificidades dos diferentes contextos imperiais.18 Em resposta a essa crítica, o autor desenvolveu duas linhas
de contra-argumentação. A primeira destacando o levantamento exaustivo que fez das situações existentes
ao sistema corporativo no Império, como os casos tirados de Timor, Macau, Malaca, Goa, Ormuz, Moçambique, Angola, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. A segunda diz respeito à periferização do poder e o
localismo ou o caráter contextual das configurações políticas que, segundo ele, foram bem destacadas em
seus estudos. Nesse sentido, Hespanha reafirmou a validade do modelo de um sistema político corporativo.19
A tese desenvolvida por Hespanha sobre as estruturas políticas em Portugal foi ampliada para o sistema
de poder nas colônias. Segundo ele, a centralidade do Império “dissolvia-se num emaranhado de relações contraditórias entre uma multiplicidade de polos, nos quais a coroa ocupava lugares e hierarquias
diversas”.20 A implicação desse mecanismo foi a elevação de poderes locais em dimensões autônomas
que, em expressão de ousadia, rejeitavam as determinações dos regimentos e das cartas régias.21
Com efeito, a metáfora do “Sol e a Sombra”, forjada pelo Padre Antônio Vieira e que deu título ao livro já
citado, foi entendida pelos dois autores de maneira bem distinta. Para Laura de Mello e Souza, se em princípio as diretrizes metropolitanas deviam ser seguidas mesmo com as distâncias, nas zonas de sombra,
os interesses metropolitanos se combinavam com os regionais e acabam produzindo alternativas peculiares.22 Para Hespanha, em um ambiente ainda mais pluralista do que o reino, estirado por forças centrí-
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Figura 1. Frontispício do palácio da residência dos Excelentíssimos Generais
da cidade e capitania do Pará, 1784. Fonte: Joaquim José Codina.
Acervo Brasiliana Iconográfica.
fugas ainda mais potentes, alongado pelas distâncias, “essa mesma distância parecia
alongar a sombra do rei na sombra parasitamente engordada dos seus funcionários”.23
Cumpre destacar que os trabalhos sobre administração portuguesa de Laura de Mello
e Souza e António Manuel Hespanha não colocaram em evidência a Capitania da Bahia.
Mesmo com a mudança da sede política-administrativa para o Rio de Janeiro em 1763
esta permaneceu como importante centro decisório da administração colonial. No
Sol e a sombra, Laura de Mello e Souza concentrou suas análises em funcionários
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régios que atuaram nas capitanias de Minas Gerais e São Paulo.24 Já António Manuel Hespanha, no artigo
“Depois do Leviathan”, destacou as situações existentes ao sistema corporativo nos casos tirados de
Timor, Macau, Malaca, Goa, Ormuz, Moçambique, Angola, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais.25

Figura 2. Forte de Nossa Senhora do Pópulo e São Marcelo, Salvador (BA), 1801.
Luís dos Santos Vilhena. Fonte: Acervo Benedicto Ottoni.
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No estudo sobre os critérios de recrutamento dos governadores gerais, Nuno Gonçalo Monteiro salientou a necessidade de compreender em que medida estes articulavam-se com os modelos de administração da colônia. Para esse autor, uma das características fundamentais da administração portuguesa na colônia era sua divisão,
não só espacial, mas também setorial, em instâncias múltiplas que se mantinham em
constante comunicação política com Lisboa e frequentemente colidiam entre si.26
Em perspectiva distinta à análise de António Manuel Hespanha, Nuno Gonçalo
Monteiro destacou que no território brasileiro se pode falar da municipalização
do espaço político local. As câmaras municipais constituíram-se como o principal
instrumento de integração política da colônia e suas elites no espaço imperial,
contrariando a tese proposta por Hespanha de um modelo de centralização ineficaz.

Figura 3. Câmara dos Senadores, Campo da Aclamação. Rio de Janeiro, 1856.
Pieter Godfried Bertichen. Fonte: acervo Coleção Brasiliana Itaú.
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A historiografia ulterior apontou para uma análise que pensa o espaço público colonial como uma
constelação de poderes, com alguma capacidade para mutuamente se limitarem, na qual as elites locais
brasileiras se exprimiam politicamente.27
Seguindo essa mesma lógica, Maria Fernanda Bicalho destacou as câmaras municipais como o espaço privilegiado de atuação das elites locais brasileira, conferindo-as uma ampla autonomia do manejo das questões administrativas relativas às capitanias. Para essa autora, as câmaras municipais constituíam-se nas
principais unidades administrativas do Império Português e no espaço privilegiado de interlocução entre
o poder local e o poder central, resultando em negociações e em redes pessoais e institucionais de poder.28
Pelo que se viu, as interpretações sobre a administração portuguesa no além-mar seguiram caminhos
distintos, ora destacando a preponderância metropolitana na centralização administrativa, ora evidenciando a autonomia administrativa dos poderes locais. Seja como, essa história começou na Capitania da
Bahia de Todos os Santos.

HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO NA CAPITANIA DA BAHIA . De acordo com vários rela-

tos de viajantes e de contemporâneos,29 a combinação do comércio de exportação com as atividades administrativas transformaram o povoado fundado em 1549, por Tomé de Sousa, em uma dinâmica cidade
cujo florescimento resultou no limiar do século XVIII na reconfiguração da malha urbana e seu recôncavo
com várias obras e reformas como a construção de novas fontes e o conserto das existentes, a construção
de praças, a pavimentação de ruas e ladeiras,30 para dinamizar o fluxo de pessoas e intensificar o transporte de mercadorias entre a cidade alta e a cidade baixa, e a cidade e seu recôncavo.31
Maria Hilda Baqueiro Paraíso demonstra que esse processo foi deflagrado pela forte ameaça representada pelas constantes revoltas indígenas na primeira metade do século XVI, em razão das tentativas de
investimentos realizadas por donatários que naquele momento foram incapazes de seguirem projetos
de povoamento e exploração colonial sem uma estrutura burocrática e defensiva que fizesse frente ao
comércio regular entre indígenas e franceses. Assim, para a autora, a chegada da comitiva de Tomé de
Souza e a criação do Regimento de 1548 na capitania da Bahia fazem parte de uma mudança da política
da coroa portuguesa, que orientou as ações do governador e definiu, pela primeira vez, uma política indigenista que articulou a repressão exemplar e escravização dos indígenas revoltosos com medidas conciliatórias para o fortalecimento de alianças e cooperação com particulares, dinamizando a colonização
portuguesa do território do Brasil.32
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Figura 4. Planta da cidade da Bahia. Luís dos Santos Vilhena, 1801.
Fonte: acervo Bedicto Ottoni.
José Augusto Pádua chama atenção para o fato de que a formação da burocracia no território do Brasil e o início de uma história da administração são processos intimamente
ligados à formação da indústria açucareira do Atlântico como a primeira commodity
agrícola: “um produto cuja escala de produção e a cotação dos preços são definidas
pelo mercado global”. Para o autor, a aceleração da produção do açúcar foi possível
pelo clima e, sobretudo, pelo escravismo moderno: tráfico de africanos e africanas
para as regiões do Brasil, trabalho escravo e produção predominante de monoculturas.
Stuart Schwartz, por sua vez, afirma que o açúcar foi a madrasta da colonização, que
por quase dois séculos regeu a história econômica, social e política do Brasil. E, em
algumas regiões, continua a dominar até hoje. Para o autor, primeiro em São Vicente, Pernambuco e Bahia, depois no Rio de Janeiro e em outras áreas – foi no espaço
dos engenhos que a sociedade colonial tomou forma. Essa nova sociedade era fruto
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da Europa medieval, a partir do conceito jurídico de estados ou ordens, com nobres e plebeus, pagãos e
cristãos, cristãos-novos e cristãos velhos, modificada com a presença de índios e africanos escravizados.
Nessas unidades latifundiárias de produção, verdadeiras indústrias, as hierarquias sociais eram assim
definidas: os brancos eram os donos da terra e das moendas; os indígenas e depois os africanos foram escravizados para a força de trabalho compulsório; e cabia aos brancos pobres, mulatos, mestiços e libertos
os chamados “ofícios mecânicos”. Os engenhos eram organizados e funcionavam como algumas cidades:
escravos, administradores, trabalhadores livres e artesãos se reuniam nas lavouras. As capelas, por exemplo, encontradas em muitos engenhos, serviam como centros da vida religiosa. Além disso, nos primeiros
anos da colonização, os engenhos também tinham uma função defensiva contra-ataques indígenas.34
Alguns segmentos daquela sociedade, tais como roceiros, boiadeiros, calafates – profissionais que vedam
as frestas de uma embarcação – e sertanistas não estavam ligados diretamente à produção para exportação do açúcar, mas de um jeito ou de outro suas atividades dependiam da economia do açúcar.35 Não foi
por outra razão que Stuart Schwartz e Vera Ferlini cunharam o conceito de “sociedade e civilização do
açúcar”. Após a chegada de Tomé de Souza com sua comitiva e a fundação do governo-geral, a Capitania
da Bahia saiu de 60 engenhos em 1570 para 350 em 1630. No fim do século XVII, o lucro que a colônia dava
a Portugal já era cerca de 50% maior que o seu custo de manutenção. Esse período de rápida expansão
no século XVI, quando algumas fortunas foram criadas, foi possível em função dos altos preços do açúcar no mercado europeu, mas as guerras da primeira metade do século XVII, as oscilações econômicas
e competição com o açúcar das Antilhas foram responsáveis por um período de queda no superlucro da
produção açucareira, recuperada no final do século.36
Assim, o território do Brasil, de maneira geral, e a capitania da Bahia, em especial, chegaram ao século
XVIII com uma produção numericamente respeitável e bastante lucrativa de açúcar graças ao chamado
“comércio infame”: o tráfico de seres humanos escravizados da África. Segundo Stuart Schwartz, o Sistema Colonial era tão lucrativo que, na transição do século XVII para o XVIII, circulava um dito que comprova a centralidade do açúcar, da escravidão, da África: “sem açúcar, não há Brasil; sem a escravidão,
não há açúcar; sem Angola, não há escravos”.
A centralidade da produção para exportação do açúcar teve implicações estruturais no desenvolvimento
da sociedade. A maioria dos senhores de engenho tinha origem plebeia ou eram cristãos-novos – ou seja,
descendentes de judeus –, mas agora viviam e agiam como se pertencessem a uma aristocracia. Suas
produções eram compartilhadas com lavradores de cana, que não tinham capital suficiente para ter seus
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Figura 5. Moagem de canas em uma moenda de cilindros verticais
movida por uma roda hidráulica, 1784. José Joaquim Freire.
Fonte: acervo Alexandre Rodrigues Ferreira.

próprios engenhos, mas que, ainda assim, cultivavam a cana-de-açúcar em suas
propriedades ou em terras alugadas. Entre esses lavradores havia desde homens ricos com alto status até pobres e dependentes. O certo é que a maioria era branca
e quase todos desejavam possuir seu próprio engenho. Por volta de 1710, quando o
Brasil tinha 525 engenhos, havia cerca de 450 famílias controlando-os, e em torno
de 2 mil famílias de lavradores. Juntos, eles formavam a chamada elite colonial.37 No
caso da capitania da Bahia, é preciso considerar a concentração de engenhos na região do Recôncavo Baiano.
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Segundo o professor régio de língua grega, Luís dos Santos Vilhena, um dos principais cronistas do “viver
em colônia”, na Bahia do final do século XVIII, o Recôncavo Baiano abrangia a cidade de Salvador com
suas freguesias na margem norte e suas vilas: São Francisco do Conde e Santo Amaro da Purificação na
margem norte, Cachoeira no oeste, e Maragogipe e Jaguaripe no sul. Para o cronista, o recôncavo baiano
estendia-se de seis a dez léguas em todas as direções a partir das margens de sua belíssima baía.38 Em
razão dos solos argilosos de massapés dessa enorme região, os primeiros colonizadores e seus descendentes rapidamente aproveitaram-na para o plantio da cana de açúcar e a construção de engenhos, cujo
transporte era facilitado por sua proximidade à baía e seu porto.39
A oeste da região do Recôncavo Baiano, na Vila de Cachoeira, e ao sul, nas Vilas de Maragogipe e Jaguaripe,
tinham solos mais leves e arenosos propícios para o cultivo do tabaco e da mandioca – produtos essenciais
para o comércio com a Europa e África Central, e para o abastecimento interno da colônia. Além disso, as
freguesias de Barra do Rio de Contas, Boipeba, Cairú, Camamú, as três últimas pertencentes à Capitania
de Ilhéus, tinham sua economia centrada basicamente na produção de gêneros alimentícios, no
extrativismo e na pesca. Cada uma das freguesias possuía uma jurisdição própria, os limites territoriais
de influência de sua câmara e tinham dependentes de si outras povoações menores, espalhadas pelo
litoral e nas margens dos rios que desaguam no Atlântico. Separadas umas das outras por uma fisiografia
intensamente recortada por rios e passagens de tais vilas, todas litorâneas, dependiam intensamente da
navegação para se comunicarem, bem como para alcançar o mercado de Salvador, onde eram vendidos
os gêneros que produziam e adquiridos outros produtos.40
Assim, o processo de territorialização da Capitania da Bahia esteve intimamente ligado à conformação
da civilização açucareira ali estabelecida e à configuração de um determinado circuito regional de trocas
que, tradicionalmente identificado à ideia de um “Recôncavo Baiano”, apenas parcialmente encontra
nesse acidente geográfico a razão de seu desenho espacial.41 Para Milton Santos, a navegação seria o fator
determinante na conformação e integração dessas regiões, pois foi por ela que se operacionalizavam os
processos econômicos que estiveram na raiz dessa formação regional, articulando a cidade de Salvador
às vilas instaladas no entorno da Baía de Todos os Santos, próximas ao litoral ou nos diversos canais marítimos e fluviais navegáveis que lhe circundam.42
A dinâmica econômica do Recôncavo Baiano com a produção de gêneros de exportação e de subsistência
transformou-a em uma das mais povoadas regiões do Brasil, cuja dimensão no final do século XVIII é
bastante controversa. Luís dos Santos Vilhena e D. Miguel Antônio de Melo afirmam a existência de 60 mil
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pessoas no Recôncavo Baiano nos anos finais do século XVIII.43 Bert Jude Barickman,
valendo-se dos dados censitários realizados pelo governo da Capitania da Bahia e pela
Igreja, afirma que, no final da década de 1780, a Capitania da Bahia contava com cerca
de 220 mil habitantes.44 Thales de Azevedo afirma a existência de 100 mil habitantes
para meados do século.45 Dauril Alden, por sua vez, afirma que em 1780, a cidade do
Rio de Janeiro contava com 38.707 habitantes. No mesmo ano, a Capitania da Bahia
possuía 193.598 pessoas, sendo que dessas, 170.489 viviam na capital e cercanias.46
Seja como for, parece inegável que a população da cidade de Salvador durante todo o
século XVIII cresceu em ritmo acelerado em comparação ao de outras capitanias do
Brasil.47 O avanço demográfico, a dinamização das atividades econômicas e o aprimoramento do aparelho burocrático – a cidade foi o centro administrativo da colônia
e do único vice-reinado no mundo atlântico até 1763, sede da única Relação do Brasil
até 1751 e sede do único bispado até 1676 e depois do arcebispado do Brasil – fizeram
com que a Salvador do final do século XVIII, segundo Luís dos Santos Vilhena, fosse
uma sociedade com várias corporações: magistrados; financistas; clero; militares;
comerciantes, além do povo pobre e mecânico, e escravos.48
Tais características colaboraram para que Salvador desempenhasse um papel administrativo importante para além da extensão territorial do Brasil em relação à governança e defesa dos territórios portugueses na África, no Golfo de Benim e no Estado
da Índia, constantemente incentivado pelas autoridades régias naquele final de século.49 Para Kátia Mattoso, esse esforço das autoridades decorria da tríplice vocação
da cidade: a função de cidade administrativa e religiosa; a função comercial como o
principal porto da América de importação e exportação das mais variadas mercadorias e a dinamização das construções navais; e a função de centro redistribuidor
de mercadorias vindas da Europa, da Ásia e da África para outras regiões do Brasil.50
Segundo Russel-Wood, a Baía de Todos os Santos era um ponto de congregação
de embarcações da Carreira da Índia e das carreiras africanas e europeias, além
de um ponto central para o comércio de cabotagem.51 Sua geografia estratégica a
transformou em um centro para a construção de caravelas, bergantins e mesmo
galeões e naus. Amaral Lapa calcula que cerca de 30 embarcações para alto-mar
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foram construídas na Bahia, no período de 1665 e 1822; dessas, pelo menos 14 navegaram em rotas para a
Ásia, e outras podem ter sido integradas em algumas partes da Carreira da Índia, indicando que produtos
baianos eram transportados para o Índico em embarcações construídas em Salvador.52
Salvador era considerada a mais dinâmica cidade do Império Português, pois no século XVIII concentrava as principais riquezas da colônia, o corpo burocrático-administrativo mais especializado e um dos
portos mais dinâmicos da costa americana.53 O florescimento da cidade e a situação estratégica da Capitania da Bahia, no entanto, não impediram que no período do Marquês de Pombal (1750-1777) houvesse
a transferência da sede do Vice-Reinado para a Capitania do Rio de Janeiro. Os historiadores costumam
afirmar que, após a criação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro (1751),54 tal mudança ocorreu em razão do crescimento populacional no Sul do Brasil, da importância da zona mineradora nas Minas Gerais
e da constante ameaça militar nas fronteiras meridionais da colônia.55

Figura 6. Vista da cidade de Salvador, 1860. Autor não identificado.
Fonte: acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.
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Se é verdade que após 1763, a cidade-capital do Rio de Janeiro se constituiu em ponto
de articulação de toda a região meridional do Império Português em razão da dinamização da economia, da produção aurífera nas Minas Gerais e da luta prolongada
com a Espanha na fronteira meridional do Brasil, durante o período de 1762 a 1777,
a documentação sugere que a capitalidade do Rio de Janeiro, como “sustentação da
monarquia e do Império Português”, na última década do século XVIII, merece ser
vista com cautela, ao menos não com exclusividade, especialmente se considerarmos a nova forma de articulação entre a metrópole portuguesa e suas colônias decorrente do aprofundamento geral da crise do Antigo Regime.56

Figura 7. Vista da cidade de São Salvador, Bahia de Todos os Santos (1ª vista).
Fonte: acervo Instituto Moreira Salles.
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Chamamos atenção para o caráter estrutural e para o enorme potencial transformador na metrópole e na
colônia da política industrialista portuguesa, empreendida a partir de meados do século XVIII, sobretudo
com as diretrizes do Marquês de Pombal, Jobson Arruda afirma que apesar das dificuldades políticas, especialmente no quadro das relações diplomáticas, a política exterior portuguesa aproveitava ao máximo
as possibilidades inscritas no princípio da neutralidade. Para o autor,
o auge da produção aurífera no Brasil correspondera a persistentes déficits na balança comercial
portuguesa em relação à Inglaterra. Paradoxalmente, o colapso na exploração de metais, equivale
ao período em que a balança se equilibra e, nos finais do século, torna-se mesmo superavitária em
relação aos ingleses.57
Não há dúvidas de que a conjuntura de prosperidade na última década do século XVIII deveu-se à diversificação da produção colonial, à integração de seus mercados internos e externos, e a fatores externos
como a revolução industrial, a guerra de independência americana e os conflitos entre as potências
europeias. Durante todo o século XVIII, apesar de o açúcar permanecer como o mais valioso artigo para
exportação, a diversificação da economia colonial com a queda da produção aurífera fez com que o fumo,
couros, arroz e algodão ganhassem papel de destaque no processo de integração dos mercados internos
da colônia e como importantes produtos de exportação, como o algodão e o tabaco.58
De acordo com Stuart Schwarz, a notável recuperação da economia baiana, cujo auge é inegavelmente a
última década do século XVIII, pode ser comprovada de várias maneiras. Afirma o autor que:
em 1759, havia 166 engenhos na capitania, dos quais 122 localizavam-se na Bahia propriamente
dita e 44 em Sergipe. Em 1798, o total pode ter atingido quatrocentos engenhos, 260 deles na Bahia.
[...] Entre 1796 e 1811, a exportação baiana de açúcar foi em média de 652.121 arrobas anuais. [...]
Na década de 1770, a produção anual baiana foi estimada em 10 mil caixas (de açúcar). Esse número elevou-se um pouco no decênio seguinte, mas entre 1796 e 1811 a Bahia produziu em média
mais de 16.300 caixas de quarenta arrobas por ano.59
Jobson Arruda também demonstrou que, no ano de 1796, a variedade de produtos baianos destinados
para exportação chegou a 126, sendo que desse total apenas 13 representavam 83,2% do valor global das
exportações no período de 1796 a 1811. Por ordem de importância, temos: açúcar branco, algodão, açúcar
mascavado, couros secos, arroz, tabaco, cacau, café, vaquetas, aguardente, couros salgados, meios de
sola e atanados. De acordo com o autor, em 1796, a Bahia exportou 16.546 caixas de açúcar sem levar em
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consideração a quantidade de Meias caras de açúcar, Caras de açúcar, Meias arrobas
de açúcar e de Feixes de açúcar, ficando a Capitania da Bahia com 29,5% do total de 34,7%
das exportações. O papel da Capitania da Bahia para exportação pode ser comprovado
a partir dos dados fornecidos por José Mariano Velloso, conforme tabela a seguir:
Tabela 1. Dados da produção e comércio do açúcar brasileiro ao final do século
XVIII, 1800.
Bahia

Pernambuco

Rio de Janeiro

146

246

136

Importação em réis

1.070.206$400

834.140$000

630.796$400

Produção anual em
caixas de 35 arrobas

14.500

12.300

10.220

Exportação para Portugal

14.000

12.100

10.100

500

200

120

Número de engenhos

Ficam na terra

Fonte: Velloso, 1800, pp. 106-107.60

A Bahia exportou ainda, em 1796, 19.733 rolos de tabaco, provenientes da região de
Cachoeira, seguido de Inhambupe e Santo Amaro da Purificação.61 Considerando que
a exportação da Bahia para a Índia, que durante o período de 1797 a 1800 totalizou
25.492 arrobas, com um preço médio por arroba de 1$540,62 o tabaco ocupou o segundo lugar na balança de exportação durante quase todo o século XVIII, perdendo
apenas para o açúcar.63 Além disso, do total das exportações dos produtos brasileiros, o algodão representava 24,4%, sendo que, em 1786, a Bahia apareceu com parcela
considerável desse mercado,64 com exportações que variavam de 150 a 200 mil libras
por ano, atingindo 8.362 sacas em 1796.65
No curso da notável participação da economia baiana para exportação no final do
século XVIII, houve o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de um significativo
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mercado interno voltado para o abastecimento, funcionando, inclusive, como alternativa viável às
plantations.66 Avanete Pereira de Sousa demonstra que além do açúcar, tabaco e algodão, a pecuária
destacou-se como importante atividade do Recôncavo para o consumo da capitania e para o abastecimento
das áreas fumageiras e mineiras, ao longo do século XVIII. De acordo com a autora, justamente porque
a carne tornara-se produto essencial à dieta da população, uma série de serviços especializados foram
implementados para garantir a regularidade do abastecimento das regiões citadas: a criação de currais,
talhos e regulamentação dessa atividade pela Câmara Municipal, possibilitando que a média anual
comercializada entre 1791 e 1811 girasse em torno de 18 mil cabeças.67
Outro produto essencial ao abastecimento urbano e os distritos açucareiros era a farinha de mandioca,
conhecida à época como “farinha de pau”, que podia ser consumida de diversas maneiras e saciava a fome
da população na falta de outros alimentos como a carne. Barickman demonstra que no final do século
XVIII, a demanda urbana de farinha de mandioca abrangia dois segmentos: os moradores da cidade, com
um padrão de consumo relativamente estável de um ano para outro, e o consumo das pessoas envolvidas
na escravidão e seu comércio transatlântico, que flutuava de um ano para outro.
Em épocas de aumento da produção e formação de estoques, a Bahia exportava farinha para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Ceará e regiões da África. Durante os
anos de 1792 e 1793, o vice-rei do Rio de Janeiro, 2º Conde de Resende e os governadores de Pernambuco e de
Angola solicitaram a D. Fernando José de Portugal e Castro porções consideráveis de farinha em razão da
seca que assolava a produção de mandioca dessas regiões.68 Em contrapartida, em épocas de crise, a Bahia
importava farinha de São Vicente, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pará.69
Além da demanda para o consumo da farinha ser enorme, o produto também era usado no tráfico de
escravos, seja para comprar cativos70, seja para alimentar as praças africanas que forneciam escravos ou
as embarcações que os traziam para essa margem do Atlântico.71 Justamente por isso, o preço do alqueire
de farinha alterava constantemente provocando graves crises de abastecimento, que obrigaram as autoridades dos dois lados do Atlântico a tomar uma série de medidas que regulamentassem o preço para o
consumo e a fiscalização do seu mercado.
A principal medida foi a criação do Celeiro Público, em 1785, pelo então governador da capitania da Bahia,
D. Rodrigo José de Meneses, estabelecendo o preço legal máximo de Rs$640 por alqueire de farinha
até a abolição desse limite, em 1795.72 Inspirado nos Terreiros de trigo em Portugal, o Celeiro Público
de Salvador funcionou como um mercado de estoque de farinha, milho, feijão e arroz que chegavam
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Figura 8. Preparação da farinha de mandioca, 1846. Ferdinand Denis.
Fonte: acervo Biblioteca Digital Luso-Brasileira.
à cidade de barco, cujos funcionários tinham a tarefa de fiscalizar a cobrança do
imposto de Rs.$20 por alqueire dos produtos e combater as práticas monopolistas
dos comerciantes que formavam reservas da farinha, sobretudo para vendê-la a
preços altíssimos em tempos de carestia.73 Para se ter uma ideia da variação do preço
da farinha com o fim do preço máximo estipulado pelas autoridades, em 1796, o
preço do alqueire de farinha era $740; em 1799, o alqueire subiu para 1$147.74
Outros produtos importantes para o abastecimento também tiveram uma alta de
preço vertiginosa no final do século XVIII. Para Kátia Mattoso, o preço do açúcar na
última década do século XVIII não se compara a elevação de outros alimentos, como
o azeite de oliva que no período de 1792 e 1827 atingiu preços elevadíssimos em razão
da saturação momentânea do mercado local. A carne bovina, por sua vez, teve seu
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preço regulado pelo poder público até 1796, quando as autoridades liberaram seu comércio, ocasionando uma acelerada alta de preço com ápice por volta de 1801. Por fim, o preço da farinha de mandioca
acompanhou a curva dos demais produtos, que começaram a cair por volta de 1799 e 1800, em razão
das guerras do Império Francês.75 Esses dados comprovam a tese de que os preços dos produtos para o
abastecimento acompanharam a notável intensificação da economia exportadora da Capitania da Bahia
no final do século XVIII, beneficiando, no entanto, apenas o setor da economia ligado a esse comércio e
agravando o problema dos salários que não acompanharam o crescimento vertiginoso da economia de
exportação e também de abastecimento na capitania.76
O diagnóstico de prosperidade econômica da capitania da Bahia é inegável, sobrepondo-se na última
década do século XVIII ao valor total de exportações do Rio de Janeiro.77 Além da variedade de produtos
comercializados para exportação e para o abastecimento do mercado interno, a Bahia foi durante o século XVIII um dos principais portos de desembarques de cativos africanos. A Costa da Mina era o principal fornecedor de pessoas escravizadas para o porto de Salvador até que nas três primeiras décadas do
século XVIII, tal situação foi abalada por crises dinásticas nesta região e pela abertura do Caminho Novo,
dinamizando o comércio de cativos entre o Rio de Janeiro e as Minas.78 Mesmo assim, segundo Manolo
Florentino, durante todo o século XVIII e os primeiros anos do seguinte, a comunidade mercantil baiana
reforçou seus laços comerciais e mesmo políticos com a Costa da Mina, proximidade que, por vezes, gerou reações por parte de Lisboa.79
Durante o período pombalino (1750-1777), a liberação do comércio com a Costa da Mina, em 1756, o fim do
sistema de frotas, em 1765, e a redução dos valores dos fretes, em 1776, diminuíram sensivelmente os custos do comércio de escravos e possibilitaram o reflorescimento do tráfico negreiro na Bahia. Além dessas
medidas, a revolta escrava em São Domingos, até então a maior produtora de açúcar, iniciada em 1791,
possibilitou que os senhores de engenho e os traficantes baianos, as mesmas pessoas em alguns casos,80
tirassem muita vantagem dessa situação.
Além de o número de engenhos na capitania da Bahia ter quase triplicado na última década do século
XVIII, como demonstrou Stuart Schwarz, a quantidade de navios que partiram anualmente de Salvador
para África pulou de dez, durante o período de 1788 e 1792, para 17, durante o período de 1793 e 1798.81
Esses dados demonstram que o reflorescimento da economia baiana no final do século XVIII implicou,
entre outras coisas, no estreitamento das relações políticas e comerciais entre Salvador e Costa da Mina,
impulsionando o tráfico negreiro entre essas regiões de tal forma que durante o período de 1776 e 1810 a
participação declarada da África Ocidental no comércio baiano era de 71%.82
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Figura 9. Desembarque de escravos, 1835. Johann Moritz et. al.
Fonte: acervo Biblioteca Digital Luso-Brasileira.
Ainda que o tráfico negreiro do Rio de Janeiro tenha florescido após a abertura do
Caminho Novo, após a abertura dos Portos, em 1808, e após a vertiginosa demanda
por cativos nas fazendas de café do Vale do Paraíba fluminense, importa destacar
para os objetivos desta tese que durante o período entre 1701 e 1830:
o porto do Rio de Janeiro foi responsável por metade das importações brasileiras e Salvador por quase 30% das mesmas. Juntos, ambos os portos foram responsáveis por quase um terço de todos os desembarques de africanos
ocorridos nas Américas ao longo do século XVIII e durante as três primeiras
décadas do século XIX..83
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Não parece exagerado destacar a inflexão da importância política da Capitania da Bahia após a retomada
vertiginosa de seu crescimento econômico, mesmo sem a condição de sede do Vice-Reinado,84 pois de
acordo com Arno Wehling:
embora em tese o vice-rei no Rio de Janeiro tivesse certa preeminência sobre os demais governadores, a realidade é que jamais exerceu autoridade efetiva da Bahia para o norte e, ao sul, nada
além do que uma vaga autoridade sobre os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e
Mato Grosso.85
Arno Wehling refere-se aos inúmeros conflitos ocorridos entre os vice-reis, governadores e as demais
autoridades, sobretudo no final do século XVIII, que caracterizavam a natureza intrinsicamente conflitual das relações de poder na colônia, que antes de significar ausência de racionalidade86 era a própria
filosofia administrativa da coroa portuguesa. Tanto mais que, em 1796, foi o governador da Capitania da
Bahia quem escreveu para a coroa portuguesa sobre como o vice-rei e os demais governadores das capitanias deveriam agir em relação aos postos que vagassem nas tropas regulares.87
Cumpre destacar que durante todo o século XVIII a Capitania do Espírito Santo, por exemplo, ora se
reportava ao governador da Capitania da Bahia, ora ao vice-rei no Rio de Janeiro. Se, por um lado, as
extensas atribuições e poderes dos vice-reis e governadores lhes conferiam o controle de setores estratégicos da administração colonial – fazenda, guerra, igreja e a justiça –, por outro lado, a própria coroa
portuguesa criava mecanismos de controle desses poderes, como as Relações, as juntas de justiças, junta
de fazenda, órgãos que funcionavam como contrapeso à concentração de poderes nas mãos desses funcionários régios, especialmente os vice-reis.88

UM MODO DE ADMINISTRAR DA CAPITANIA DA BAHIA E O REGIMENTO DE 1677.
No final do século XVIII, o então Secretário de Estado e Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos, D.
Rodrigo de Sousa Coutinho, empreendeu um programa de reformas cujo objetivo era dinamizar a economia da principal colônia do Império Português. Tratou-se de um período no qual a coroa portuguesa
concentrou seus esforços na tentativa de remover os obstáculos ao pleno funcionamento do sistema
colonial e reorganizar os ditames da exploração ultramarina.89 Nesse sentido, em 1797, D. Rodrigo de
Sousa Coutinho apresentou um vasto e articulado plano de fomento da exploração econômica do Brasil:
Memória sobre o Melhoramento dos Domínios de S. Majestade na América.90
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Na nova conjuntura, esse plano procurou fortalecer os vínculos que uniam a metrópole
europeia à colônia americana. Entretanto, alguns itens desse projeto reformista não
foram implementados em sua totalidade na Capitania da Bahia, uma vez que inviabilizaram a manutenção de antigos privilégios políticos e econômicos de um grupo de homens notáveis que participou da Conjuração Baiana de 1798 e a carreira do governador
D. Fernando José de Portugal e Castro, o principal articulador dos interesses em questão.91 Esse grupo era composto por homens reinóis e brasileiros envolvidos em uma
série de atividades comerciais e que exerceram grande influência nos rumos da política desenvolvida pela coroa portuguesa no final do século XVIII e início do século XIX.92
O modo de governar da coroa portuguesa no final do século XVIII “a bem das circunstâncias” encontrou ressonância com o manejo pragmático de governar de D.
Fernando José de Portugal e Castro. Sua atuação política e administrativa chamou
a atenção da coroa e, não por acaso, durante esse período ele foi nomeado a fazer a
revisão e os comentários de todos os Regimentos dos governadores do Brasil como
também a opinar sobre outro tema de suma importância, o tráfico de escravos.93
Em 1799, D. Fernando José de Portugal e Castro foi solicitado a opinar a respeito
do tráfico de escravos entre o Brasil e a África, matéria que era regulamentada por
meio do Regimento das Arqueações, documento de 1684, que regulava as condições de
embarque e outras questões referentes às condições dos navios negreiros.94 O Regimento das Arqueações é composto por 25 capítulos que versam sobre as condições
na condução dos negros cativos para os domínios ultramarinos. A justificativa centrou-se em apontar as condições de violência que os escravos sofriam no transporte
e o prejuízo que isso estava acarretando para a coroa portuguesa, como foi possível
verificar no trecho abaixo.
(...) Sendo informado, que na conduccção dos negros captivos do Reyno d’. Angolla para o Estado do Brasil, obrão os carregadores, e mestres das naos a violencia de os trazerem tão apertados (...) que não somente lhes falta o dezafogo
necessario para a vida cuja conservação, e natural para todos ou sejão livres,
ou escravos, mas do aperto com que vem, sucede maltratarem-se de maneira
que morrendo muitos chegão impiamente lastimozos, os que ficam vivos (...).95
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O primeiro capítulo regulamenta a obrigatoriedade da arqueação e os responsáveis por cumprir os procedimentos previstos.
Todos os Navios, que sahirem deste Porto para o de Angola, e outras quaes quer Conquistas para
carregarem negros, serão nelles arqueados pelos Ministros e mais pessoas, que mandei declarar em
hum Decreto ao Conselho Ultramarino, que inteiramente se cumprirá, como nella se conthem. Na
cidade do Porto fará esta delligencia o Superintendente da Ribeira do ouro, em sua falta o Juiz d’.
Alfandega (...).96
O Regimento das Arqueações é citado por D. Fernando José de Portugal e Castro quando, em apêndice aos
comentários do Regimento de 1677, “expõem as Ordens sôbre algumas matérias, de que não trata o Regimento dado a Roque da Costa Barreto, que devem fazer parte do que se houver de formar de nôvo para
governo do Vice-Rei do Estado”.97 O Regimento das Arqueações é citado em referência à terceira matéria do
apêndice, “capelães que devem levar os navios”:
É bem conforme aos princípios da Religião, que em um País católico, como o nosso, se determinasse por diferente ordens, que os Governadores do Brasil não consentissem que dos portos das suas
Capitanias partisse navio algum para o Reino, ou para outra qualquer parte, sem levar capelão;
assim está determinado pelas Cartas Régias de 17 de dezembro de 1680 e 24 de janeiro de 1681, o
que também se deve praticar com as embarcações destinadas para os portos da África, na forma
do capítulo 11 do Regimento das Arqueações, de 18 de março de 1684.98
Como se pode observar, “o espírito acanhado e rotineiro”99 do governador da Capitania da Bahia e o seu
senso pragmático de “executar as Reais Ordens com eficácia, firmeza e resolução”100 fizeram com que D.
Fernando José de Portugal e Castro fosse chamado a emitir opiniões sobre assuntos prioritários à coroa
na conjuntura do final do século XVIII. Nesse sentido, em 30 de junho de 1796, por Provisão expedida pelo
Conselho Ultramarino, foi designado a fazer observações sobre o último regimento dos governadores-gerais, que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de Campo General do Estado do Brasil, em data de
23 de janeiro de 1677.101
A Instrução Régia lhe conferiu a ordem de alterar, ampliar ou restringir alguns capítulos, interpondo-se o
parecer sobre os artigos praticáveis, além de acrescentar informações para a possível execução de um novo
regimento, como pode ser verificar na primeira observação feita por D. Fernando José de Portugal e Castro.
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Êste Regimento em data de 23 de janeiro de 1677, é o último que se deu aos
Governadores Gerais do Brasil: trouxe-o Roque da Costa Barreto, para si, e
seus sucessores, como nêle se diz, e se declarou a D. Rodrigo da Costa, Governador do mesmo Estado, por Carta Régia de 7 de fevereiro de 1704. Acha-se registado nos Livros da Secretaria do Govêrno da Bahia, e nos desta, e
ainda que também aqui encontro o Regimento dado a D. Manuel Lobo, em
7 de janeiro de 1679, como era somente Governador do Rio de Janeiro, e de
1763 para cá se mudou a residência dos Vice-Reis do Brasil para esta cidade,
por êste motivo só passo a tratar do Regimento de Roque da Costa Barreto,
fazendo sôbre êle as minhas observações, apontando as Ordens que em diversas épocas se expediram aos Governadores Gerais, ou aos Vice-Reis por
diferentes Repartições, confirmando, derrogando, ou declarando alguns dos
capítulos como também as que devem fazer parte do nôvo Regimento, especificando as que estão em vigor, e as que nas circunstâncias atuais não são
aplicáveis, interpondo em tudo o meu parecer na forma que se me ordena.102
O regimento dado a Roque da Costa Barreto (1678-1682) inseriu-se em um conjunto
de medidas tomadas pela coroa portuguesa que se caracterizaram por um novo ajuste na relação metrópole-colônia, expresso na necessidade de centralização e unidade dos negócios do ultramar após o período de dominação espanhola.103 Trata-se de
um código legislativo composto de 61 capítulos, muitos já contidos em regimentos
anteriores, que versa sobre diversos aspectos da administração empreendida pela
coroa portuguesa no Brasil, como atribuições e poderes do governador e capitão-general; defesa e conservação dos territórios; repartição das terras de sesmarias;
administração da Fazenda Real; comércio com nações estrangeiras etc.104
Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro ao Regimento de 1677 evidenciaram a maneira pela qual ele pensava e entendia a administração portuguesa relativa à colônia na conjuntura do final do século XVIII e início do século XIX.
Uma conjuntura que, segundo Fernando Novais, caracterizou-se sob a forma de um
agravamento de tensões que se manifestou na crise colonial no plano da colonização portuguesa no Brasil.105 Ao comentar sobre os aspectos burocráticos relativos ao
mando, D. Fernando José de Portugal e Castro não somente expôs seu conhecimento
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sobre todo o aparato legislativo português, expresso no grande número de leis, alvarás e decretos, como
também seu estilo de governar. Esse estilo, delineado a partir da análise dos comentários ao Regimento
de 1677, caracterizou-se por três esforços fundamentais: a execução das ordens reais, a sistematização
das leis e o apelo à prática nas decisões.

Figura 10. Cópia manuscrita da primeira página do Regimento dos Vice-Reis, Governadores e Capitães
Generais do Estado do Brasil. Fonte: acervo Projeto Resgate Barão do Rio Branco.
Em nota introdutória ao regimento, Marcos Carneiro de Mendonça, além de explicitar os temas que
compõem os 61 capítulos, realizando uma sistematização das instruções, destacou a importância histórica dos comentários acrescidos por D. Fernando José de Portugal e Castro.
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Comentário histórico, elucidativo, que acompanha a presente publicação. A
extensão do prazo de validade desta lei geral, aumentou sua importância histórica e serviu para inspirar praxes administrativas persistentes no Brasil.
A ordem das matérias deste Regimento norteou, em parte, a classificação das
matérias expostas na Introdução a esta obra, e a organização do seu índice
em que são indicadas todas as referências às mesmas, existente nos Regimentos, o que facilitará a pesquisa de quem pretenda estudar qualquer delas.106
Ainda que o objetivo de sua obra não fosse o de tecer uma análise crítica ao conjunto de documentos transcritos, em seus comentários finais, o autor salientou que a
longo prazo o Regimento de 1677 firmou-se como a “segunda das Constituições do
Estado do Brasil”.107
Tabela 1- Disposição dos capítulos que compõe o regimento de 1677 por eixos
temáticos.108
Eixos Temáticos
Estrutura Judicial

Subitens
Administração da Justiça
Administração da Fazenda

Administração
Fazendária

Capítulos
35°, 36°, 37°, 44° e 47°
9°, 10°, 28°, 29°, 30°, 39° e
54°

Repartição das terras de sesmarias,
conservação das matas e edificação
de engenhos de açúcar

24°, 25°, 26° e 27°

Despesas ordinárias e extraordinárias (folhas civil, militar e eclesiástica)

31°, 32°, 33° e 42°

Comércio com nações estrangeiras

48°, 49° e 50°

Organização Militar

Administração da Defesa

11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°,
17º, 18° e 19°

Administração
Eclesiástica

Conversão e tratos com os gentios

4°, 5°, 8°, 20°, 21°, 22° e 23°

Casas de Misericórdia e hospitais

6°
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Condutas do governador e capitão
general: obrigações imediatas, poderes e práticas de governo
Serventia e provimento dos cargos dos oficiais de justiça, guerra e
fazenda
Exercício do
Mando

Subordinação dos governadores das
capitanias ao Governador Geral do
Estado do Brasil

1°, 2°, 3°, 43°, 45°, 51º, 52°,
53°, 57° e 58°
7°, 38°, 40° e 41°
39°

Normas administrativas e prestação
de contas via conselho ultramarino e
entrega das cópias dos capítulos dos
Tratados de Paz

55° e 59°

Regimento: questões não previstas e
cumprimento

56°, 60° e 61°

O eixo temático “estrutura judicial – administração da justiça” é composto por cinco capítulos que, de maneira geral, versam sobre dois grandes temas: a importância da aplicação da boa justiça e a maneira pela
qual a justiça deve ser aplicada, destacando-se as relações de poder entre as diferentes jurisdições, o Governador e os responsáveis pela justiça.109 A aplicação da boa justiça foi entendida como um dos pressupostos de grande relevância para a administração do bom governo do Estado do Brasil e, justamente por isso,
optou-se por destacá-la em primeiro lugar na disposição dos temas tratados. O capítulo 35º ressalta que:
A Justiça é de tão grande particular obrigação minha, e tão necessária para conservação e acrescentamento dos Estados, que tudo o que na administração dela encomendar e encarregar, será
muito menos do que desejo; porém confio do Governador que com tal cuidado procure se faça
inteiramente, que não só me haja dêle por bem servido (...).110
Esse capítulo e os outros subsequentes que tratam do mesmo tema evidenciam uma questão na qual
D. Fernando José de Portugal e Castro deteve-se ao comentar os aspectos relativos à administração da
justiça: o conflito entre jurisdições e seus regimentos, especialmente entre o do Tribunal da Relação da
Bahia e o do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, e entre o governador e os responsáveis pela justiça. De
acordo com a disposição do capítulo 16 do Regimento da Relação,111 era obrigação do governador observar
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e advertir o chanceler e os desembargadores que não cumprissem com suas obrigações, como também prestar contas à coroa daqueles que estivessem em omissão no
exercício de seus cargos.112 Sobre esse procedimento, D. Fernando José de Portugal e
Castro indica uma alteração importante.
Deve-se recomendar ao Vice-Rei, que nas matérias de Justiça guarde o Regimento da Relação do Rio de Janeiro, fazendo que o Chanceler, e mais Desembargadores cumpram com as obrigações dos seus cargos na forma que por
êle é disposto; pois o de que trata êste capítulo é o da Relação da Bahia, que
naquele tempo era a cabeça do Estado.113
O que era antes função do governador passou a ser prevista em um novo regimento
para o vice-rei, seguindo as recomendações do Regimento da Relação do Rio de Janeiro. Entretanto, mesmo com a mudança nesse procedimento, o Regimento da Relação da Bahia continuou servindo de referência para determinadas questões, como
indicou D. Fernando José de Portugal e Castro.
Recomenda-se também aqui a observância do capítulo 16 do Regimento da
Relação da Bahia que ordena ao Governador mande fazer cada um ano um rol
de todos os Feitos-crimes, e Cíveis, que se despacharam na Relação, e ficaram
por despachar, remetendo-se à Real Presença pelo Conselho Ultramarino, o
que não se acha acautelado no Regimento da Relação do Rio de Janeiro.114
Outro aspecto importante destacado por D. Fernando José de Portugal e Castro diz
respeito à forma que o governador deve proceder em relação aos descuidos no exercício da função dos responsáveis pela administração da justiça.115 Nesse item específico, foi possível identificar a aplicação na prática do que era previsto por lei, pois
o comentarista exemplifica com dois conflitos que envolveram governadores e os
responsáveis pela justiça. Um dos conflitos em questão envolveu o próprio governador D. Fernando José de Portugal e Castro e um dos Desembargadores da Relação
da Bahia. O outro envolveu o governador da Capitania do Maranhão, D. Fernando
Antônio de Noronha e o Juiz de Fora daquela capitania.116
A análise dos dois casos indicou que a prática adotada pela coroa portuguesa no
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século XVII de manter a administração da justiça e os responsáveis por ela sob a vigilância do Governador,
conferindo-lhe o poder de interferir em suas matérias, permaneceu sendo um importante mecanismo
de controle e vigilância no século XVIII.117 Entretanto, duas mudanças, já citadas anteriormente, merecem
ser destacadas: a criação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro e o fortalecimento do cargo de vice-rei.
Sobre a consideração que diz respeito ao cargo de vice-rei, foi possível identificar uma certa lógica constante nos comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro. De maneira geral, foi recorrente a adoção do seguinte critério nas conclusões de seus comentários: indicar as determinações para um novo Regimento e situar o vice-rei como autoridade responsável para o cumprimento das obrigações que antes
eram competência do governador-geral. Será possível perceber esta lógica nas análises que se seguem.
O eixo temático administração fazendária foi distribuído em quatro subitens, administração da fazenda;
repartição das terras de sesmarias, conservação das matas e edificação de engenhos de açúcar; despesas
ordinárias e extraordinárias (folhas civil, militar e eclesiástica); comércio com nações estrangeiras. De
maneira geral, as considerações referentes à Fazenda Real versaram sobre duas questões prioritárias: os
contratos e arrendamentos reais e o comércio com nações estrangeiras a ser estimulado ou evitado. Os
capítulos 9º e 10º informam sobre os contratos de arrendamentos e os responsáveis por cuidar da arrecadação e aplicação dos regimentos.118
Informar-se-à das rendas que tenho e pertencem à minha Fazenda, assim na Bahia, como em cada
um dos Governos e Capitanias de todo o Estado, da maneira em que se arrecadam e despendem, do
que o Provedor-Mor e Provedores da minha Fazenda tomarão conta e razão (...).119
Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro concentraram-se em destacar as mudanças
ocorridas na legislação referente à administração fazendária, quais sejam, a extinção dos ofícios de provedor-mor e provedor da fazenda.
O emprêgo de Provedor-Mor foi extinto na Bahia pelo alvará de 3 de março de 1770, criando-se
o lugar de Intendente da Marinha e Armazens Reais, que é um dos Membros da Junta, e aqui se
aboliu com a nomeação do atual Intendente da Marinha, existindo unicamente um Provedor da
Fazenda na Ilha de Santa Catarina, subordinado à Junta desta Capitania.120
E os contratos reais, antes arrematados pelo Conselho Ultramarino, sendo então arrematados pelo Erário Real ou pelas Juntas da Fazenda.

53

GESTÕES
EMPRESARIAIS
INSPIRADORAS

(...) os Contratos Reais há muitos anos se não arrematam pelo Conselho Ultramarino; mas ou pelo Erário Real, ou pelas Juntas da Fazenda do Brasil
conforme as Ordens, que se lhes expedem por aquela Repartição, ficando já
ponderado, que o Ofício de Provedor da fazenda fora abolido.121
O critério adotado por D. Fernando José de Portugal e Castro nos comentários referentes à administração da fazenda parece-nos indicar uma lógica que procurou dar
maior importância aos temas do comércio e do contrabando. A lógica adotada foi a
seguinte: 1) apontar as mudanças na legislação sobre o tema e questões burocráticas; 2) destacar os principais ramos das rendas reais (pau-brasil, minas de salitre,
pescaria das baleias e minas de ouro e prata); 3) enumerar as despesas ordinárias e
extraordinárias e as folhas de pagamento; 4) concentrar os comentários aos capítulos 48º, 49º e 50º, os que versam sobre o comércio com as nações estrangeiras e sua
relação com a Fazenda Real.122 Chama a atenção também ao fato de que esses três
últimos capítulos foram comentados em conjunto e, comparando com a extensão
dos outros, demandaram maiores reflexões.
Nêstes capítulos 48, 49, e 50 se faz saber ao Governador como se deve haver com os navios estrangeiros que buscam os portos do Brasil, e como esta
matéria é de suma importância e tem sido objeto de diversas Ordens, as irei
expondo cronologicamente quando fôr possível, fazendo a êste respeito as
reflexões, que me ocorrerem.123
Os comentários aos três capítulos citados centraram-se em destacar três questões
que, ao que tudo indica, eram de suma importância à coroa e, justamente por isso,
causavam-lhe maiores preocupações: contrabando, exportação de escravos124 e o comércio125 (a ser evitado e a ser fomentado). Após apontar cronologicamente a extensa
legislação sobre o tema, D. Fernando José de Portugal e Castro, partindo de “uma
das ordens mais essenciais promulgadas a êste respeito”,126 a Provisão em forma de
Lei de 8 de fevereiro de 1711 constrói um importante argumento para mostrar que na
prática a aplicação de leis restritivas ao comércio com nações estrangeiras tem provocado inconvenientes e favorecido o contrabando. Seu argumento reside primeiro
em reconhecer a finalidade de todas as ordens expedidas sobre o tema,
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Reconheço que tôdas estas apertadas são dirigidas a fim de evitar o contrabando, que os estrangeiros procuram fazer nos portos do Brasil, com arribadas afetadas e buscadas de propósito, o que nem
sempre se pode conhecer apesar das diligências, que a êste respeito se praticam logo que entram (...).127
Para em seguida apontar as dificuldades na aplicação destas medidas,
mas também estou bem persuadido não ser da mente, e intenção de Sua Alteza que os Governadores se vejam em embaraços e dificuldade, que não poucas vêzes encontram na execução destas Reais Ordens, quando os Capitães nem trazem dinheiros, como regularmente acontece, nem
acham Negociantes, que lhes assistam (...).128
O que chama mais a atenção neste item específico é que o argumento construído por D. Fernando José de
Portugal e Castro tem um objetivo bem delineado, que é o de convencer a coroa portuguesa de que determinada prática restritiva lhe causava danos. A comprovação disso reside justamente em exemplificar
sua prática na capitania da Bahia.
O Aviso de 4 de junho de 1798 dirigido pela Secretaria de Estado competente, estando governando
a Capitania da Bahia; em que se recomendava não permitisse que os estrangeiros carregassem
gêneros daquela Capitania, nem vendessem mais do que aquilo que fosse necessário para pagamentos dos consertos e reparos precisos, me deu ocasião oportuna de expor as dificuldades que
muitas vêzes encontrava com assistência semelhantes navios, por proibir o parágrafo 3º do referido Alvará de 5 de outubro de 1715, expressamente a venda dos gêneros, de que se compõe a carga,
e de representar que com esta nova providência, posto que necessárias, se opunha diametralmente
àquêle Alvará, me parecia conveniente que se me dirigisse ordem mais positiva, que o derrogasse
nesta parte (...).129
Sua conclusão parece, então, apontar para o que seria uma “ordem mais positiva” sobre a questão,
O que suposto, sou de parecer, que quando os capitães dos navios estrangeiros não trouxerem dinheiro; nem acharem letras, ou crédito, para satisfazem as despesas feitas no porto, se lhes permita
venderem os gêneros e fazendas unicamente precisas para êste fim, para, pagando os devidos direitos (...) recomendando-se ao Vice-Rei, e mais Governadores procedam nesta matéria com maior
circunspeção, para evitar tôda a fraude, e, com êste pretexto, se não vender maior porção do que a
que absolutamente fôr necessárias para pagamento das mesmas despesas (...).130
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O tema organização militar é composto pelos nove capítulos que tratam especificamente da administração da defesa. Cumpre destacar que os comentários a esse tema
seguiram a disposição sequencial dos capítulos (11º-19º),131 o que quer dizer que, ao
que parece, D. Fernando José de Portugal e Castro em seus comentários seguiu a ordem disposta no Regimento de 1677. Sendo assim, suas análises dividem-se em duas
partes de acordo com as especificidades de cada capítulo, a saber: 11º-14°: fortificações e armamentos/15º-19°: organização e hierarquia militar. O capítulo 11º indica as
principais questões sobre o tema.
Entenderá o Governador com muito cuidado e vigilância na guarda e defensa dos Portos de todo o Estado, prevenindo as cousas das fortificações,
assim das praças, como das fortalezas e fortes, artilharia, pólvora e armas,
e de tudo o mais que puder ser necessário, que em nenhuma parte o achem
desapercebido.132
O objetivo principal dos capítulos que compõem a primeira parte é chamar a atenção para a importância na defesa e apresentar as obrigações do governador para
o cumprimento de sua função. São elas: vigilância na guarda e defesa dos portos;
informar-se sobre as condições de fortificação das praças e fortalezas; certificar-se
do estado das armas e munições.133 Como a sede administrativa do Estado do Brasil
em 1677 era a Bahia, as disposições sobre a administração da defesa enfatizam-na em
primeiro lugar.
E porque tendo mandando, por Cartas e Provisões, se fortifique a Cidade da
Bahia, do Recife de Pernambuco, como também as fortificações das Capitanias da parte do Norte (...).134
Verá os Fortes que se fizeram na Bahia, e achando que alguns dêles são desnecessários, e inúteis, me dará conta, e que Oficiais, e guarnição tenham (...).135
Também se informará de tôda a artilharia, armas e munições, que houver
assim na Bahia, como em todo o Estado, a que estiver cavalgada e apeada,
calibres e serviços que tem (...).136
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O comentário ao capítulo 11º indicou-nos algumas questões que são discutidas a seguir. D. Fernando José
de Portugal e Castro aponta:
É certo que naquêle tempo, e ainda muitos anos depois, exercitavam os Governadores Gerais e aos
Vice-Reis a sua jurisdição, não só na Capitania da Bahia, onde residiam; mas em tôdas as mais
do Estado; cujos Governadores lhes eram subordinados, e ainda o são, como se tem declarado em
diversas Ordens e nas Patentes, que se lhes expedem, e é expresso no capítulo 39 dêste Regimento,
de que tratarei mais largamente (...).137
O capítulo 39° situa-se em outro eixo temático (exercício do mando subordinação dos governadores das
capitanias ao governador geral do estado do brasil) e será tratado posteriormente. O que chama atenção
aqui é que, a suposição feita anteriormente de que D. Fernando José de Portugal e Castro comentou esses capítulos seguindo uma disposição sequencial é colocada em questão. Ao comentar o capítulo 11°, ele
remete-se ao capítulo 39º que não trata explicitamente da administração da defesa.138 Nesse sentido, não
parece exagerado supor que os capítulos 11° e 39° foram comentados concomitantemente, ou pelo menos
em momentos próximos. Isso indica-nos que, possivelmente, os capítulos não foram comentados em sequência e que D. Fernando José de Portugal e Castro deve ter utilizado um critério próprio na predileção
dos temas e capítulos a comentar.
Os capítulos 15º-19° apresentam a organização e os cargos militares, indicando questões que dizem respeito mais à prática militar, como a repartição em ordenanças e terços auxiliares, a execução dos alardos
e dos demais exercícios militares, a residência dos oficiais militares e os regimentos – são citados: o
regimento geral das ordenanças, regimentos de infantaria de milícias, regimento das fronteiras –, que
devem ser seguidos,139 como é possível verificar a seguir.
Muito encomendo ao Governador ordene que os moradores da Bahia e os mais dos Governos e
Capitanias dos Estados sejam repartidos em Ordenanças por companhias, e mais oficiais necessários e que todos tenham suas armas, fazendo-os exercitar nas suas freguesias uma vez no mês, e
alardos gerais, três cada ano, e para que se faça com mais facilidade, lhe encomendo muito assista
nos três alardos, e que com os ditos moradores execute o Regimento Geral das Ordenanças (...).140
A disposição do capítulo 15º indica-nos a organização administrativa que Caio Prado Jr. apontou no capítulo “Administração” do livro Formação do Brasil contemporâneo.141 A capitania forma a principal unidade
administrativa da colônia e seu território divide-se em comarcas, estas são compostas de termos, com
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sedes nas vilas ou cidades respectivas. Os termos dividem-se em freguesias que dividem-se em bairros, cujo principal papel aparece na organização das ordenanças.142
As ordenanças compõem a última categoria das Forças Armadas e eram formadas
pelo resto da população masculina não alistada na tropa de linha ou nas milícias.
Caio Prado Jr. indicou que, além das suas funções militares, as ordenanças tiveram
um papel considerável na administração geral da colônia.143
Os capítulos que compõe o eixo temático administração eclesiástica foram divididos
em dois subitens, conversão e trato com os gentios e casas de misericórdia e hospitais, este último composto somente pelo capítulo 6º. Os capítulos 4º e 5º são os mais
esclarecedores pois, de maneira geral, justificam a conversão dos gentios como a
primeira causa “por que os Senhores Reis meus predecessores mandaram povoar
aquelas partes do Brasil”, e recomendam como deveria ser o comportamento e o
trato com os índios para convertê-los.144 O capítulo 5° exemplifica a questão.
Da mesma maneira lhe encomendo muito os Ministros que se ocupam na
conversão, e doutrina dos gentios, para que sejam favorecidos em tudo o que
para êste efeito for necessário, tendo com eles a conta que é razão, fazendo-lhes fazer bom pagamentos nas ordinárias que têm de minha Fazenda para
sua sustentação; porque de todo o bom efeito que nesta matéria houver, me
haverei por bem servido.145
Assim como nos comentários aos outros capítulos, D. Fernando José de Portugal e
Castro obedece a mesma lógica, indica as determinações para um novo regimento e
situa o vice-rei como responsável pelo cumprimento. Entretanto, chama a atenção
ao fato de que nos comentários tecidos a esse tema D. Fernando José de Portugal e
Castro expôs-se sua opinião de maneira mais enfática. Sua conclusão aponta para o
que foi citado acima.
O que suposto, sou de parecer que no nôvo Regimento se ordene ao Vice-Rei
haja de proteger aos índios como se recomenda nestes dois capítulos 4º e 5º,
não permitindo que se lhes façam hostilidades, nem procurando conquistá-los com fôrça, e violência, mas usando de meios brandos e suaves (...).146

58

Ao que se segue,
Concluo esta observação com a reflexão de que a experiência tem mostrado, que os índios são inconstantes, muito entregues ao ócio, e ao vício da embriaguez, e nada ambiciosos, motivos todos
estes, que dão causa a se não ter colhido o fruto que se esperava das sábias providências dadas
pelos nossos monarcas em seu benefício.147
Para além da opinião em relação aos índios, chama-se atenção ao fato de que D. Fernando José de Portugal e Castro utiliza-se da experiência para apontar que o comportamento dos índios, ao que parece, é a
causa de não se ter colhido o fruto esperado. A reflexão, ao mesmo tempo que parece deixar claro o propósito – relacionar o índio ao fracasso – pode indicar outras questões que ainda não foram exploradas,
mas que suscitaram alguns questionamentos.
O capítulo 6º é curto e diz respeito às Casas de Misericórdia e Hospitais e, de maneira sucinta, detém-se
em apontar os cuidados e as recomendações ao serviço.
Das Casas de Misericórdia que há naquêle Estado, encomendo também se tenha muito particular cuidado pelo serviço que se faz a Nosso Senhor nas obras de caridade, que nêle se exercitam, e se favoreça
aos seus oficiais, fazendo-lhes pagar as ordinárias, que tiverem de minha Fazenda divididas em legados
que lhes pertencerem, para que, por falta do necessário, não deixem de cumprir as suas obrigações.148
Em contrapartida, os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro são extensos e indicam a
importância da Santa Casa da Misericórdia sobretudo na Capitania da Bahia. Sendo assim, seu argumento foi construído de maneira a apontar a atuação do governador da capitania da Bahia nas eleições para
Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Bahia, diferente do que acontecia em outras capitanias.
Na Capitania da Bahia achei o estilo de se dar parte ao Governador, e Capitão General da eleição,
que anualmente se faz de Provedor da Santa Casa da Misericórdia daquela cidade, e de se recorrer
a êle para decidir alguma dúvida, que se ofereça sôbre a mesma eleição dispensando em alguns requisitos, que o compromisso requer, como por exemplo a falta de idade do Provedor eleito, por ter
servido no ano antecedente, chegando a ponto até de nomear às vezes para deste modo se cortarem
intrigas, a qual se procede na forma do compromisso da Misericórdia de Lisboa (...).149
Para esta Capitania não se expediu semelhante Ordem, e o Vice-Rei não se intromete na eleição, e
só se lhe dá parte dos que sairam eleitos.150
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Percebe-se então que, para a Santa Casa da Misericórdia, existiam dois estilos
bem diferentes de governar. Apesar de não ser objetivo estudar a Santa Casa da
Misericórdia da Bahia, os comentários citados parecem indicar a importância que
essa instituição tinha naquela capitania, as relações de poder que forcejam suas
decisões e as intrigas decorrentes destas circunstâncias.151
Embora comece fazendo referência à lei sobre a liberdade e governo dos gentios, e
por isso foi incluído no eixo temático “administração eclesiástica – conversão e trato
com os gentios”, o capítulo 21º concentra suas recomendações à jurisdição dos capitães-donatários e suas doações antigas.
Tenho mandado que os Capitães-Donatários, que forem de algumas Capitanias do Estado, sejam obrigados a terem as ditas praças com armas, pólvora
e munições necessárias conforme suas doações terá o Governador cuidado
de as mandar visitar, e se as têm prevenidas como são obrigados, e quando
não o tenham feito, me avisará com relação do que lhes falta, e obrigação que
tenha, para da minha parte os mandar advertir, e notificar dêm cumprimentos às ditas doações, que mandará o Governador tirar dos livros em que
estiverem lançadas, e por elas saberá a jurisdição que lhe toca (...).152
Após fazer um retrospecto dos regimentos e provisões que compõem a jurisdição
dos donatários, desde a chegada o primeiro governador e capitão-geral do Estado do
Brasil, Tomé de Sousa, D. Fernando José de Portugal e Castro conclui:
Basta pois que no nôvo Regimento se ordene ao Vice-Rei, que havendo alguns
Donatários, não consinta que ceda às prerrogativas, e privilégios que lhe
forem concedidos pelas doações, nem consinta que os Ministros de Justiça,
Fazenda, e Guerra lh’os quebrem, como se determina no capítulo 36º; quanto
porém à lei sôbre a liberdade dos índios, cuja observância se recomenda no
princípio deste capítulo, me remeto à observação sobre o capítulo 5º.153
Por meio desse comentário, foi possível perceber duas questões, a primeira é que
D. Fernando José de Portugal e Castro, comentando o capítulo 21º, remete-se a dois
outros, o 36º e o 5º. Isso leva-nos a questionar qual ordem foi seguida por ele ao
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comentar este capítulo. Pode-se supor que os comentários não foram feitos seguindo a ordem na qual os
mesmos estão dispostos no Regimento de 1677 e que, ao que parece, D. Fernando José de Portugal e Castro
adotou um critério próprio na execução dessa tarefa. Esse critério pode ter sido o de comentar os capítulos
por temas, iniciando os comentários pelos que lhes seriam mais importantes ou o de adotar critérios
recomendados pela coroa, ordenando-lhe que privilegiasse determinados temas ou capítulos específicos.
O último eixo temático analisado conta com o maior número de capítulos, 21 ao total, e foi intitulado de
“exercício do mando”. Por tratar-se de um documento responsável por regulamentar o exercício da função dos governadores-gerais, justifica-se, então, o maior número de capítulos destinados a esse tema.
Para o cumprimento das Reais Ordens, era imprescindível que o governador as executasse com eficácia,
firmeza e resolução.154 Os 21 capítulos que compõem o exercício do mando foram analisados de acordo
com a distribuição em 5 subitens: 1) condutas do governador geral e capitão general: obrigações imediatas, poderes e práticas de governo; 2) serventia e provimentos dos cargos dos oficiais de justiça, guerra
e fazenda; 3) subordinação dos governadores das capitanias ao governador geral do estado do brasil; 4)
normas administrativas: prestação de contas via conselho ultramarino e entrega das cópias dos capítulos
dos tratados de paz; 5) regimento: questões não previstas e cumprimento.
Os capítulos 1º-3º indicam as obrigações imediatas do governador que incluíam: residir na Bahia enquanto durasse o governo, apresentar a carta patente e passá-la ao governador a quem for suceder,
enviar os termos de entrega do governo via Conselho Ultramarino, verificar o estado de conservação das
fortalezas da cidade e seus armamentos, como aponta o capítulo 3º.155
Logo que lhe fôr entregue o Govêrno irá pessoalmente ver as Fortalezas da Cidade, armazens, e tercenas, ordenando que se faça inventário pelo Escrivão da minha Fazenda de tôdas as cousas que a ela
pertencem, e navios, artilharias que houver, o calibre dela, para se poder enviar dêste Reino a bateria
necessária conforme ao dito calibre, e plantas das ditas Fortalezas, e de tudo o dito Governador me
enviará a cópia remetida ao meu Conselho Ultramarino para me ser presente tudo o que há naquela
praça; e o mesmo mandará fazer em tôdas as do seu Gôverno, com a distinção, e clareza necessária.156
Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro aos três primeiros capítulos concentraram-se
em apontar as mudanças ocorrentes nesses procedimentos iniciais, a mudança de sede administrativa,
o envio dos termos de posse que não eram mais feitos via Conselho Ultramarino e sim pela Secretaria
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, e que o vice-rei vá pessoalmente ver as
fortalezas da cidade e não mais o governador geral.
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Os Governadores Gerais, e os Vice-Reis do Estado do Brasil residiam por
mais de duzentos anos na Bahia de Todos os Santos, desde 1549, em que veio
Tomé de Sousa por primeiro Governador Geral (...) com a nomeação do ViceRei D. Antônio Alvares da Cunha, Conde da Cunha, se mudou em 1763 a
residência para esta Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, enquanto
El-Rei não mandasse o contrário.157
Os Vice-Reis somente costumam participar o dia em que tomaram posse pela
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos.158
Basta pois que no nôvo Regimento se ordene ao Vice-Rei, que depois de tomar
posse, vá pessoalmente ver as fortalezas desta Cidade, como também a Casa
das Armas, e o Real Trem, remetendo um mapa da artilharia e mais petrechos que existem em tôdas as da Capitania, acompanhando de uma relação
dos artigos que faltam, e forem necessários para se pôrem em bom estado, e
para defesa da mesma Capitania, enviando-a pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha, e Domínios Ultramarinos por onde presentemente se
costuma fazer semelhantes remessas.159
O capítulo 52º trata especificamente dos poderes do governo que, para além dos citados, incluía também a concessão de mercês, inclusive em dinheiro.
Hei por bem, enquanto o dito Governador me servir nesse Estado, possa repartir em mercê de pessoas, que me servirem nêle, até a quantia de mil cruzados, e das que fizer, me enviará cada ano uma relação assinada por êle,
com declaração do respeito por que a fêz, tendo consideração a quem sejam
beneméritos, e que procedam as sua parte serviços (...).160
Como já destacado, D. Fernando José de Portugal e Castro segue uma lógica argumentativa que, em verdade, procura apontar para sua própria experiência e prática
de governo. Sobre a concessão de mêrces em dinheiro ele constata que ainda está
em conformidade com o que era prescrito no Regimento de 1677, sendo inclusive por
ele praticada.
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(...) porém na Tesouraria, das adições pelo miudo, consta quais são as que tenho socorrido, como se
manifesta dos despachos proferidos nas petições que a êste respeito me fazem alguns Oficiais pobres, ou as viuvas que dêles ficaram, constando-me por informações verídicas da sua necessidade.161
O comentário em questão ainda aponta para uma informação de suma importância que confirma a validade do Regimento de 1677. Isso indica que esse documento permaneceu sendo a referência à prática dos
governadores-gerais por mais de um século.
Como a Bahia foi primeiramente a cabeça do Estado até o ano de 1763, em que a residência dos
Vice-Reis se mudou para o Rio de Janeiro, e de então para cá se não deu nôvo Regimento aos
Governadores, e Capitães Generais daquela Capitania, continuara, a governar-se por êste mesmo
Regimento dado a Roque da Costa Barreto, e por consequência a distribuirem também anualmente, quatrocentos mil réis de mercê ordinária, como sempre pratiquei, quando a governei, e os
meus antecessores, o que tudo exponho para que Sua Alteza se digne resolver para o futuro a êste
respeito, o que fôr servido.162
Os capítulos 7º, 38º, 40º e 41º situam-se no subitem “serventia e provimento dos cargos dos oficiais de
justiça, guerra e fazenda” e, de maneira geral, informam sobre os oficiais de justiça, guerra e fazenda; os
procedimentos quando os ofícios estão vagos; a proibição em criar novos ofícios etc. O capítulo 7º informa os procedimentos mais gerais sobre o tema.
Informar-se-á dos Oficiais de Justiça, Guerra e Fazenda, que há na Bahia; por que Provisões
servem seus cargos, e havendo alguns ofícios vagos, que as pessoas que os servirem não tenham
Cartas ou Alvarás meus, ou posto que os tenham, não sejam passados na forma, e maneira em que
devem ser; encarregará a serventia dos tais ofícios a criados meus, se os houver, que tenha partes
para os servirem; e, em falta, dêles, a outras pessoas capazes; e havendo algumas com alvarás de
lembranças, cartas ou provisões minhas, procederão a isto até se apresentarem pessoas que tenham Provisões, Cartas, Alvarás, por que lhes faça mercê dos tais Ofícios, e em virtude das ditas
mercês os mandará o Governador servir, e aos que assim encarregar das ditas serventias, dará o
juramento na forma costumada com os mais requisitos que é estilo, e esta mesma Ordem lhe encarrego muito se guarde nos mais Govêrnos, e Capitanias daquele Estado, e segundo o disposto nos
mais Regimentos dos Governadores e Capitães-Mores seus subordinados, e havendo eu por bem
que visite toda aquêle Estado, usará da mesma jurisdição neste provimento que na Bahia.163
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Os comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro ao capítulo 7° – comparado
com os outros capítulos sobre o mesmo tema, ao capítulo 7º ele teceu comentários
mais extensos – foram articulados da seguinte maneira: 1) apresentar um retrospecto legislativo sobre o tema, citando grande quantidade de leis, alvarás e decretos; 2)
dividir os comentários, primeiro sobre os ofícios da fazenda e, por fim, os ofícios de
justiça; 3) indicar as recomendações para o novo Regimento.164 Pelo que se viu, seus
comentários incidiram de maneira mais enfática em uma questão especifica: os inconvenientes na arrematação dos ofícios de justiça.
Tornando aos Ofícios de Justiça, pela Secretaria de Estado competente, se
me expediu uma Carta Régia em data de 11 de dezembro de 1799 para que
fizesse arrematar trienalmente por donativos, e terças partes da sua lotação,
a quem mais desse, todos os Ofícios, cujas serventias vitalícias estivessem
vagas, como se observa constante em quase tôdas as Colônias Ultramarina,
zelando a conservação dos Cartórios, e Arquivos, por meio de catálogos, e
atendendo a que não fosse expulso um bom serventuário, sem que o nôvo
candidato se revestisse de iguais requisitos. Respondendo a esta Real Ordem,
expus os inconvenientes que resultavam de semelhantes arrematações, mostrando a experiência que às vêzes se arrematam as serventias dos Ofícios a
indivíduos que em despique, e por ódio a outros ofereciam donativo mais
vantajoso, o que afinal redundava em prejuízo do público, ficando preteridos
os serventuários mais beneméritos, porque não o ofereceram e de se descaminharem autos, e papéis com a mudança trienal dos mesmos Cartórios de
uma casas para outras, sendo bem natural que nestas ocasiões desapareçam
alguns, como tem acontecido, devendo também considerar-se que a arrematação não faz crescer a terça parte que só é paga pelos serventuários dos Ofícios, que não têm proprietários, cujo rendimento excede o valor de duzentos
mil réis(...).165
Após apresentar os inconvenientes, D. Fernando José de Portugal e Castro, como de
costume, apresenta as determinações para o novo Regimento e situa o vice-rei como
a autoridade responsável por executá-las.

64

A vista dos inconvenientes que ponderei acêrca da arrematação, sou de parecer que no nôvo
Regimento se determine que o Vice-Rei possa prover as serventias dos Ofícios de Justiça que
estiverem vagos, ou vagarem, por Provisões anuais expedidas no Real Nome, que deverão passar
pela Chancelaria, pagando-se os novos direitos e satisfazendo os serventuários as terças partes, na
formas das ordens já citadas, segundo a sua avaliação, mas sem Donativo, vindo assim a receber
a Fazenda Real o mesmo que recebem os proprietários dos seus serventuários, na forma da lei, ou
pagando estes também, além da terça parte, o donativo que estiver arbitrado, ou lhe arbitrar o
mesmo Vice-Rei (...).166
O século XVIII foi marcado por mudanças e continuidades nos provimentos dos chamados “ofícios intermédios”.167 Como indicou Roberta Stumpf, no reinado josefino, os provimentos passaram cada vez mais a
ser efetuados na América, tendo sido esse provavelmente um dos motivos para que se criassem as Juntas
da Fazenda em cada uma das capitanias a partir de 1761.168 A autora cita as listas de ofícios da capitanias
que pertenciam à Comarca do Rio de Janeiro produzidas pelo vice-rei do Estado do Brasil, Luís de Vasconcelos e Sousa, em 1786, como exemplo da predominância paulatina do provimentos dos ofícios em
regime temporário.
(...) há muito tempo estou inteiramente persuadido que o mais conveniente ao Serviço de Sua
Majestade e ao Público é que todos ele se deem sem rematação nem donativo, mas por serventias
anuais como se pratica nos que são providos pela Junta da Real Fazenda pelo Vice-Rei, nos quais
provimentos precede a informação da idoneidade do sujeito e como são anuais, quando suceda
que algum não cumpra as suas obrigações, no fim de cada ano se lhe pode negar o provimento.169
Segundo a autora, não consta que esta tipologia de provimento (anual) tenha sido aplicada na generalidade. Entretanto, a mesma aponta D. Fernando José de Portugal e Castro como um dos seus defensores de
renome.170 Parece, então, que aqui há uma proximidade entre os pareces de Luís de Vasconcelos e Sousa
e o de D. Fernando José de Portugal. Essa questão está além dos objetivos aqui propostos, contudo, cumpre destacar que para objetivos futuros seria interessante investigar quais os motivos que aproximam os
dois funcionários régios e por que os mesmos defendiam uma tipologia de provimento não aplicada na
generalidade.
Outra observação a ser feita sobre a “serventia e provimento dos cargos dos oficiais de justiça, guerra e
fazenda” diz respeito à disposição dos seus capítulos. O tema aparece inicialmente no capítulo 7º e só é
retomado nos capítulos 38º, 40º e 41º, além disso, D. Fernando José de Portugal e Castro, comentando
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o capítulo 7º, remete-se ao capítulo 40º.171 Nesse sentido, não parece exagerado supor que esses capítulos foram comentados em conjunto (talvez por temas) e que o
comentarista não seguiu estritamente a ordem do Regimento e que, ao que parece,
adotou outros critérios ao fazê-lo.
O capítulo 39º compõe o subitem “subordinação dos governadores das capitanias ao
governador-geral do estado do brasil” e trata de uma das questões mais importantes
verificadas na análise do Regimento de 1677 e nos comentários de D. Fernando José
de Portugal e Castro. Esse capítulo indica dois temas que merecem destaque: o conflito entre o poder central, representado pela figura do Governador Geral do Estado
do Brasil, e os poderes locais, representado pelos governadores das capitanias; e a
independência que os governadores das capitanias pretenderam ter em relação ao
governador-geral, o que suscitou dúvidas.172
Hei por bem que por evitar as dúvidas que até agora houve entre o governador Geral do Estado, e o de Pernambuco, e Rio de Janeiro, sôbre a independência, que pretendiam ter do Governador Geral, declarar que os ditos
governadores são subordinados ao Governador Geral, e hão-de-obedecer a
tôdas as ordens que êle lhes mandar, dondo-lhe o cumpra-se, e executando-as assim as que lhe fôrem dirigidas a eles, como aos mais Ministros de
Justiça, Guerra ou Fazenda (...).173
D. Fernando José de Portugal e Castro, após apresentar vasta legislação sobre o assunto, expõe a Provisão de 12 de dezembro de 1717, expedida a Dom Pedro de Almeida,
governador de São Paulo e Minas que teve a pretensão de governar igualmente o Rio
de Janeiro. A provisão declarava que a pretendida prerrogativa só era concedida aos
governadores-gerais do Estado do Brasil.174 Seguindo a mesma lógica verificada em
outros comentários, D. Fernando José de Portugal e Castro utiliza-se de exemplos
práticos que envolveram questões administrativas para justificar seus argumentos
e, ao fim, aponta para uma possível solução.
Podem-se, combinar estas Ordens, dizendo-se que antigamente o governador Geral, ou o Vice-Rei do Estado do Brasil, governava tôdas as Capitanias,
sendo-lhes os mais Governadores subordinados, provendo todos os ofícios
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de Justiça, Fazenda, e Guerra, e os postos Militares e de Ordenanças, expedindo aquelas ordens
que julgava convenientes para o bom regime e governo delas, e que depois que entraram estas a
serem governadas por Governadores, e Capitães Generais com igual jurisdição e poder em certas
matérias, e a reputarem-se como separadas e distintas, deixaram de lhe ficar sujeitas, quanto à
sua economia e governo interior; porém, não aquelas cousas, que respeitarem principalmente à
defesa geral do Estado (...).175
O capítulo 55º está incluído no subitem “normas administrativas e prestação de contas via conselho ultramarino” e trata especificamente dos órgãos responsáveis pela burocracia e prática administrativa.176
Será advertido que de todos os negócios da Justiça, Guerra e Fazenda desde Estado me há-de-dar
conta, pelo Conselho Ultramarino, aonde hão de vir as ordens dirigidas, a quem privativamente
tocam tôdas as matérias das Conquistas; e o mesmo advertirá aos Ministros da sua jurisdição, e
assim o Governador, como eles não cumprirão as ordens, que forem passadas por outros Tribunais,
exceto as que se expedirem pela Secretaria de Estado e expediente, e pela Mesa da Consciência e
Ordens, as que tocarem a Eclesiásticos e Defuntos, e ausentes (...).177
D. Fernando José de Portugal e Castro apresenta, então, um apanhado administrativo, apontando os principais tribunais e repartições, práticas governativas e quais condutas os governadores deveriam adotar.
São pois diversos os Tribunais, e Repartições por onde se expedem as Ordens aos Governadores
das Conquistas, a saber: a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, dirigindo-se também algumas pela dos Negócios do Reino, o Conselho Ultramarino, a Mêsa
da Consciência e Ordens nas matérias da sua competência, o Desembargo do Paço, pelo que toca
simplesmente às cartas dos Desembargadores, e mais Ministros, a Junta do Tabaco na forma da
Carta Régia de 25 de dezembro de 1698, o Conselho do Almirantado, e o Erário Régio, privativamente em tudo, o que diz respeito à administração da Fazenda Real, em conformidade do Decreto
de 12 de junho de 1779, participando em Provisão de 1 de julho do mesmo ano, sendo de advertir
que os Governadores remetam as propostas dos postos vagos de tropa paga, e Miliciana à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, em conformidade do Decreto de
27 de setembro de 1787, e do Alvará de 17 de dezembro de 1802, não devendo participar, por modo
algum, certas notícia ao Conselho Ultramarino, e menos as resultas das Ordens, que são expedidas
por aquela Repartição, como se ordenou ao Conde da Cunha, Vice-Rei do Estado, por Aviso de 22
de novembro de 1765.178
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Cumpre destacar que neste comentário ao capítulo 55º, D. Fernando José de Portugal
e Castro cita um Alvará do ano de 1802. Isso leva-nos a alguns questionamentos: o
período no qual ele realizou a tarefa de comentar o Regimento de 1677 – lembrando
que a primeira Provisão data de 30 de junho de 1796, e a que se recomenda a execução data de 10 de abril de 1804 –,179 a ordem na qual ele comentou os capítulos, se o
envio foi feito por partes, e se sim, quais os capítulos foram comentados e enviados
primeiro. Não foi possível responder a essas questões e, como se pôde demonstrar,
elas não se esgotam aqui, ao contrário, apontam para outras pesquisas e análises a
serem desenvolvidas em perspectiva futura.
O subitem “regimento: questões não previstas e cumprimento” é composto pelo capítulo 56º, 60° e o 61º. Este último indica as recomendações finais, como é possível
verificar abaixo.
Êste regimento cumprirá o Governador como nêle se contém em tudo o que
por êle é declarado sem dúvida alguma; e sem embargo de quaisquer outros
regimentos, provisões, ou alvarás; em contrário, e de não ser passado pela
Chancelaria, o qual mandará registar na Bahia e nos Livros da Secretaria,
de minha Fazenda, e Câmaras, e dêles remeterá os traslados com sua ordem
aos Governadores, e Capitães-Mores de sua jurisdição, para que ordem o
mesmo, mandando-o registar nos Livros de minha Fazenda, e Câmaras dos
ditos Govêrnos, e Capitanias.180
Os últimos comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro não se esgotam no
capítulo 61º, como é possível verificar no exposto a seguir.
São estas reflexões, e observações, que me ocorrem a respeito dêste Regimento;
mas como há alguns artigos, de que nêle se não faz menção, e que devem ser
compreendidos e fazer parte do nôvo, que se houver de formar, me pareceu
por estas razões conveniente expor as Ordens que sôbre eles se tem dirigido.181
Em verdade, logo após comentar o último capítulo do Regimento de 1667, ele apresenta um apêndice.
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Em que se expõem as Ordens sôbre algumas matérias, de que não trata o Regimento dado a Roque da
Costa Barreto, que devem fazer parte do que se houver de nôvo para governo do Vice-Rei do Estado.182
Este apêndice é composto por oito itens: 1) “conselhos de guerra”; 2) “professores régios”; 3) “capelães
que devem levar os navios”; 4) “justificações de serviços”; 5) “passaportes”; 6) “fundação de conventos”; 7)
“presos”; 8) “cavalos para angola”.183 Sobre os Conselhos de Guerra, D. Fernando José de Portugal e Castro, após apresentar os inconvenientes quanto aos diversos modos que se praticavam em as sentenças
proferidas nos Conselhos de Guerra,
os diversos modos, por que eram concebidas estas Ordens, me fêz entrar em dúvida sôbre o que
devia obrar em semelhante matéria; pois naquele ofício se me recomendava seguisse o estilo praticado pelos meus antecessores, e na Carta Régia, que à exceção do crime de primeira deserção se
continuasse nos mais delitos militares a observar a prática estabelecida de se remeterem ao Conselho de Justiça os processos formados aos soldados delinquentes, quando a desta Capitania tinha
sido inteiramente diversa (...).184
Seu objetivo, então, aparenta ser o de empreender uma reforma na tentativa de sistematizar as diversas
práticas que envolviam as questões dos Conselhos de Guerra. Uma das sugestões foi “que se podia estabelecer nesta Cidade uma espécie de Conselho de Justiça, à imitação do que se criou para essa Côrte”.185
Entretanto, ao final do comentário ele indicou tal sugestão ainda não tinha sido acatada.
Dignou-se o Príncipe Regente Nosso Senhor tomar na sua Real consideração as reflexões, que fiz
a respeito da Carta Régia de 9 de novembro de 1802, sôbre as sentença do Conselho de Guerra,
ordenando-me em um dos parágrafos do Aviso da Secretaria de Estado de 23 de fevereiro de 1804,
que enquanto não dava a sua final resolução sôbre êste objeto, determinando o que julgasse mais
conveniente à administração da Justiça, continuasse a seguir a prática, que anteriormente se
achava estabelecida a respeito das ditas sentenças.186
Chama a atenção neste comentário à menção a um documento de 1804, um aviso da Secretaria de Estado.
Retomando à questão mencionada anteriormente, em qual período os comentários foram feitos, pode-se
supor que o apêndice foi feito após a conclusão dos comentários ao Regimento de 1667. Justamente por
tratar-se de um levantamento das matérias não contidas, e por um documento de 1804 ser citado, parece
ser o mais provável que esse apêndice foi escrito após 1803.
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ENTRE A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E A ADMINISTRAÇAO DE EMPRESAS . A partir de meados do século XVIII, uma das principais implicações das

reformas pombalinas no Império Português foi a tentativa de dinamizar a economia
e transformar Portugal em uma metrópole mercantilista por meio de duas ações: a
criação da Junta de Comércio em 1755; e as Aulas de Comércio em 1759, destinadas à
formação técnica do verdadeiro negociante com vocação para a “boa leitura e escrita
correta, por exemplo, na escrituração de contas de modo simples e rigoroso como condição relevante do progresso das novas empresas comerciais” (MAXWELL, 1996, p. 77).
O impacto dessas ações no território do Brasil, sobretudo após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, foi a criação da Junta de Comércio, Agricultura, Fábrica de
Navegação do Reino do Brasil, pelo Alvará de 23 de agosto de 1808, com a finalidade
de atender às necessidades impostas pelas transformações advindas da conflituosa
conjuntura de início de século e pelas demandas da diversificação da economia no
início do século XIX. De acordo com a documentação do Arquivo Nacional, a Junta
acumulava funções judiciais e administrativas, estando presente nas províncias da
Bahia, Pernambuco e Maranhão.
Na Bahia, a Junta se estruturava em Aulas de Comércio e as Mesas de Contribuição
e Inspeção, de maneira a arbitrar os assuntos que lhe fossem requeridos e propor
os meios necessários para o estímulo às fábricas, aos inventores e introdutores de
máquinas, por meio de prêmios, privilégios e isenções; concessão de provisões de
fábricas, matrículas de comerciantes; administração de bens de falecidos; falências
comerciais; consulados comerciais; navegação; administração de pesca de baleias;
faróis; estradas, pontes e canais; importação e exportação; aulas de comércio; companhia de seguros, além da solução de contenciosos entre comerciantes (APUD Arquivo Nacional: Andrade, 1980, p. 11; Lopes, 2009, p. 65-72).
De acordo com o Alvará de 15 de julho de 1809, as atividades da Junta do Comércio
eram mantidas por diferentes fontes de recursos, como a taxa cobrada sobre os
produtos em portos brasileiros, a terça parte dos rendimentos dos provedores dos
seguros das praças do Rio e da Bahia, e os emolumentos provenientes das assinaturas
dos deputados, cobradas sobre a matrícula de negociantes, casas comerciais e
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estabelecimentos de fábricas, além de definir a construção de uma praça de comércio, estabelecimento da
Aula de Comércio, concessão de prêmios para estímulo à introdução de equipamentos e novas técnicas, e
compra de máquinas para o melhoramento de canais e estradas (ANDRADE, 1980, p. 11-12).
De acordo com a tese de Roberto Paixão, como aluno destacado da Aula de Comércio em Portugal, o
Visconde de Cairu foi o primeiro professor de Aula de Comércio no Rio de Janeiro e Euzébio Vanério foi
o primeiro professor da matéria na Bahia, exercendo também as funções de guarda-livros contábeis,
elaboração de contratos e distratos, controle da entrada/saída de dinheiro, feito pelas vias de pagamentos e recebimentos, criação de correspondências e efetivação da escrituração mercantil. Parece inegável
que esse conjunto de ações a partir das reformas pombalinas estão relacionadas à laicização da instrução
elementar, ao fortalecimento do ensino técnico e à separação entre as áreas de administração pública
e administração de empresas, fortalecendo o aspecto técnico como principal fator para os homens de
negócio em Portugal e no Brasil do século XIX.187
Para o autor, as Aulas de Comércio não funcionaram para o ensino da leitura, da escrita e dos cálculos,
além da “inclusão das línguas inglesa e francesa como matérias a serem estudadas, e, por conseguinte,
como disciplinas escolares” por meio do uso de gramáticas desses idiomas, cujo acesso era muitas vezes
condição para a matrícula dos estudantes. Para o curso de Comércio, os professores adotavam manuais
específicos sobre a matéria, tal como o Plano de uma aula de comércio teórica e prática para a educação da
mocidade que se quisesse empregar no Comércio, na cidade da Bahia, escrita por Euzébio Vanério, à época
diretor da Casa de Educação para a mocidade de ambos os sexos, denominada Desejo da Ciência.
O plano foi publicado sob os auspícios do Conde dos Arcos, governador da Capitania da Bahia, aprovado em 22 de fevereiro de 1815, e considerado o mais completo Manual para o Comércio com impacto
importante para o fortalecimento da área na Bahia do século XIX. Os currículos eram meticulosamente
revisados pela recém-criada Junta de Comércio, cujos objetivos buscavam a adaptação e atualização das
circunstâncias e possíveis adequações regionais de seus conteúdos.
De acordo com Roberto Paixão, Euzébio Vanério lente substituto entre os anos de 1818 e 1820, foi educado
em Londres, veio para o Brasil e serviu como guarda-livros em diversas praças marítimas. Fixou residência
na cidade da Bahia na casa do negociante Francisco Ignácio de Siqueira Nobre, por volta de 1810. Naquele
ano, abriu junto com sua mulher, Angélica Vanério, uma escola denominada “Desejo da Ciência”, para a
“educação da mocidade baianense”. Euzébio ensinava primeiras letras, aritmética, gramática portuguesa,
inglês, francês e comércio prático. Sua mulher ensinava às meninas primeiras letras e trabalhos domésticos.
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Figura 11. Plano de Aula de Comércio Teórica e Prática.
Fonte: VANÉRIO, Euzébio, 1815, apud.

72

O pioneirismo de Euzébio Vanério e o sucesso das Aulas de Comércio na província da Bahia foram responsáveis pelo surgimento do Curso de Comércio, Contabilidade e Escrituração Mercantil criado, em
Sergipe, pela Lei de 30 de março de 1849. O curso integrava a instrução secundária ministrada no Liceu
de São Cristóvão e cumpria um período de dois anos, sendo que o lente era Euzébio Vanério, assinando,
em 19 de maio, a Análise sobre a cadeira de Contabilidade e escrituração mercantil (O CORREIO SERGIPENSE, 1849, n. 36, p. 4). Mas nem tudo era flores no processo de constituição de um comércio forte e
comerciantes preparados nas províncias da Bahia e Sergipe. Euzébio Vanério observava que parte dos
alunos estava aguardando as matérias de maior interesse para frequentar, enquanto outra parte ignorava
a importância dessas aulas para o crescimento da província, ainda nova em comércio e artes’”.
Para se ter uma ideia da situação, Roberto Paixão nos conta que, em 1852, quatro alunos se matricularam
no Curso de Comércio, desencadeando seu fechamento em Sergipe. A formação oferecida se destinava à
atuação no Comércio com o foco incidindo sobre o “ensino profissionalizante, que até aquele momento
esteve voltado para a área agrícola. Porém, com o falecimento do professor Euzébio Valério nesse mesmo
ano, o Curso de Comércio foi extinto do Liceu em Sergipe. No entanto, o pioneirismo do conteúdo do
Curso de Comércio deu frutos na Bahia do século XIX, pois existia uma estrutura industrial mais consolidada, com maior nível de mecanização.
Assim, se é verdade que a Bahia de meados do século XIX tinha mais de 150 engenhos espalhados por toda
a província, também é verdade que no mesmo período chegou a ter seis das onze unidades de indústrias
têxteis no país, conforme nos mostra Daniel Rebouças.188 Para o autor, ao final do século XIX, a capital
baiana viveu períodos importantes de surtos de desenvolvimento com um número considerável de fabricantes de sabão, detergente, cervejas, refrigerantes, fumo, chocolates, cristais. Isso significa que quando
se amplia o conceito de indústria para a produção fabril encontraremos uma Bahia dinâmica econômica
e culturalmente, com vastas unidades de produção e pequenas unidades ligadas à alimentação cotidiana,
destacando as ações de comerciantes, empresários e empresárias.
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805-807.

156. Idem, 747.
157. Capítulo 1º, ibidem, p.746-747.
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179. “Regimento que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de
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op.cit., p. 753-759.
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