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Localização da autora: 

Possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(1981), mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(1988), doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (1997) e pós-

doutorado pelo Instituto de Ciências Sociais Univ.Lisboa (2007). Atualmente é 

Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense, Membro de corpo editorial 

do Tempo. Revista do Departamento de História da UFF e Coordenadora do Programa 

de PPGH-UFF do Programa de Pós-Graduação em História - UFF. Tem experiência 

na área de História, com ênfase em História do Brasil. Atuando principalmente nos 
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Argumento da autora: 

     O principal objetivo da autora nesse trabalho é buscar nas instituições do Antigo 

Regime em Portugal, e, sobretudo na regulamentação e na dinâmica dos poderes 

concelhios no Reino, as raízes da administração municipal ultramarina, tomando como 

estudo de caso a cidade do Rio de Janeiro.  

Resumo do conteúdo: 

p.1  “As Câmaras Municipais Ultramarinas foram igualmente órgãos fundamentais de 

representação dos interesses e das demandas dos colonos... As municipalidades 

existentes nas mais remotas regiões ultramarinas, por apresentarem problemas 

específicos, próprios de sua situação colonial, foram objeto de uma política muitas 

vezes diferenciada e de uma legislação incessante por parte da Metrópole, tanto no 

que se refere à sua constituição, quanto à regulamentação dos usos e dos costumes 

da comunidade na qual se inseria.” 

As Câmaras Municipais no Reino e no Império 

p.2 “No Ultramar, e especificamente no Brasil ao longo do século XVII, diante da 

dificuldade da Metrópole em financiar as despesas militares da colônia, não raro se 

transferiu aos colonos os custos de sua própria defesa. Dada a falta de recursos da 

Fazenda Real, exausta de rendas devido ao ônus representado pelo movimento de 

Restauração – seguida pela guerra e expulsão dos holandeses dos territórios coloniais 

– os habitantes das praças marítimas da América assumiram, através de tributos e 

trabalhos, os latos custos da manutenção do Império. 
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... Cabia também àqueles moradores arcar quase que inteiramente com os custos da 

defesa, recaindo sobre suas rendas – ou sobre as rendas pelas Câmaras – a 

obrigatoriedade do fardamento, sustento e pagamento dos soldos das tropas e 

guarnições, a construção e o reparo das fortalezas, o apresto de naus guarda – costas 

piratas e corsárias, a manutenção de armadas em situações especiais e em 

momentos de ameaças concretas, a execução de obras públicas e de outros 

melhoramentos urbanos... as Câmaras das cidades litorâneas na América seguiram de 

perto o modelo de suas congêneres reinóis, as quais cabia igualmente velar pela 

segurança das populações contra ataques inimigos e a pirataria.” 

Idem. “a contribuição das Câmaras Municipais Ultramarinas, seja para a defesa das 

praças coloniais, seja para a conquista de novas oportunidades de comércio, não foi 

exclusiva das municipalidades lusas na América. Também o Senado de Goa, além de 

administrar fundos dirigidos à manutenção dos muros e fortificações da cidade e à 

manutenção dos muros e fortificações da cidade e à manutenção dos marinheiros e 

soldados das carreiras das Índias, mostrou – se inúmeras vezes generosas – e 

interessadas – nas expedições de conquista e de sustentação de outras possessões 

portuguesas e no Índico.”  

 

p.3  “A situação da Câmara de Macau, devido à especificidade daquela colônia 

encravada no seio do Império chinês, era bastante particular. Além de ser responsável 

pelo sustento da guarnição da cidade, construção e reparo das fortalezas, e por 

financiar frotas para o comércio com os diferentes entrepostos asiáticos e armados de 

socorro às possessões lusas no Oriente, arcava direta ou indiretamente com quase 

todos os gastos militares, civis e eclesiásticos da colônia, com exceção apenas das 

despesas do colégio jesuítico.” 

...”Na América, por inúmeras vezes, frente a um perigo mais imediato ou a uma 

necessidade mais urgente, as Câmaras das cidades coloniais se reuniram a fim de 

estabelecer taxas, donativos ou contribuições voluntárias para subvencionar o reparo 

das fortalezas, a construção de trincheiras ou o apresto de naus guarda – costas 

contra piratas e corsários. Outras vezes, sobretudo no caso da longa permanecia 

holandesa no Nordeste, os mesmos vassalos eram sobrecarregados com os custos 

não só de sua própria segurança, mas ainda das demais praças invadidas.” 

Idem. “No caso do Rio de Janeiro, desde as primeiras investidas batavas ao Brasil, 

passando pela conquista que fizeram aos portos de Angola, até a sua expulsão 

definitiva dos dois lados do Atlântico, não raro seus moradores foram conclamados a 

contribuir para a defesa de praças e territórios onde não eram „assistentes‟, ou ainda 

para despesas com armadas destinadas a reconquistar e expulsar os invasores de 

outros pontos da colônia e do Império... Em 2 de novembro de 1641, diante da 

reiterada ameaça holandesa àqueles mares do sul – logo após a tomada de Luanda – 

reuniram – se na casa da Câmara do Rio de Janeiro os vereadores, o então 

Governador Salvador Correa de Sá, e mais „pessoas principais‟. A razão era deliberar 

sobre a forma de contribuição destinada ao reparo e municionamento das fortalezas 

„para opôs resistência ao inimigo holandês‟.” 
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p.4-5. “Segundo Luiz Felipe de Alencastro, 70% do financiamento da expedição 

comandada por Salvador de Sá era proveniente de fundos coletados junto aos 

negreiros e senhores rurais do Rio de Janeiro.” Para Boxer, devia – se, “portanto, ao 

interesse de comerciantes e plantadores fluminenses no restabelecimento do tráfico 

negreiro e de um fornecimento regular de mão – de – obra, senão exclusivamente 

para as plantações locais, ao menos em grande parte para a revitalização do comercio 

com a Prata, que havia sido interrompido com a tomada pelos batavos do entreposto 

africano. Assim sendo, a força naval que reconquistaria Angola – composta de 11 

naus e 04 patachos, com 1.200 homens entre portugueses, colonos e índios – partira 

da baía da Guanabara a 12 de março de 1648, graças aos esforços, como escreveria 

Salvador ao Rei, sua armada nunca se teria feito ao mar.” 

“as Câmaras Coloniais foram pródigas não apenas em administrar os tributos impostos 

pelo Reino, mas ainda em criar novos impostos. (...) O fato das Câmaras Coloniais, 

além da simples administração dos impostos criados pela metrópole, lançarem por sua 

conta taxas e arrecadações, demonstra inegavelmente uma certa tendência ao auto – 

governo. A Câmara do Rio de Janeiro, além de „lançar tributos sobre si‟, gozou, 

durante todo o século XVII, de uma autonomia impensável para quem se detém no 

estudo de suas funções na centúria seguinte.” 

p.6. “06 de julho de 1647, D. João IV concedia o titulo de Leal à cidade do Rio de 

Janeiro, ampliando as prerrogativas da Câmara, dentre as quais o direito – ou poder – 

de, „em ausência do governador e do Alcaide – Mor daquela praça, faça a Câmara da 

dita Cidade o oficio de Capitão – Mor e tenha as chaves dela. (...) a partir do século 

XVII e inicio do XVIII, o exacerbado poder político e econômico das Câmaras 

Municipais Ultramarinas foi sendo progressivamente cerceado pela metrópole. A 

primeira medida neste sentido foi a criação, nas principais cidades coloniais do 

império, do cargo de Juiz de Fora, aumentando desta forma o poder de interferência 

dos funcionários régios a nível do governo local. (...) Só muito mais tarde as eleições  

o Rio de Janeiro sofreriam  essa ingerência dos representantes do poder régio e 

metropolitano.” 

p.8. “A mesma peculiaridade que dotara o Rio de Janeiro de uma grande autonomia 

no século XVII – mormente sobre o Atlântico – Sul, exercendo um trafico constante 

entre as costas da África e a região platina – iria fazer com que, a partir de inicios do 

XVIII, os fluminenses adentrassem os sertões auríferos, e povoassem, à custa de suas 

vidas e cabedais, o litoral meridional da colônia. O porto do Rio de Janeiro constituía –

se –ia a partir de então – e por todo o século XVIII – no principal receptor de escravos 

e mercadorias européias e asiáticas, assim como no maior escoador das riquezas 

coloniais, Transformando-se, como já dizia um membro do Conselho Ultramarino, em 

„uma das pedras mais preciosas que ornam a coroa de Vossa Majestade, de cuja 

conservação e bom governo depende a segurança das Minas, e ainda de todo o 

Brasil.”       

“A Nobreza da terra” 

p.9 “Em 1642, os cidadãos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro recebiam os 

mesmos privilégios, honras e liberdades conferidos por cartas régia de 1º de julho de 
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1490 aos cidadãos do Porto (...) Estendidos em meados do século XVII aos vassalos 

ultramarinos, tais privilégios atribuíram –lhes certas prerrogativas de fidalguia, e a 

cidade, o título de „Leal‟. 

Uma primeira observação a se fazer acerca deles é o fato de serem concedidos aos 

„cidadãos‟ e não a todos os habitantes das cidades contempladas. Por cidadãos 

entendia – se aqueles que por eleição desempenhavam ou tinham desempenhado 

cargos administrativos, juízes locais, almotacéis etc- bem como seus descendentes. A 

outra questão diz respeito ao significado da posse de tais privilégios no Antigo Regime 

e na sociedade portuguesa – reinol e ultramarina – em especial. Poder – se – ia 

começar a discuti-lo a partir da lógica da „sociedade de corte‟ e do „fetiche do prestígio‟ 

(...) De qualquer forma, também em Portugal a concessão de honras e privilégios pelo 

Rei denotava um esforço da monarquia para controlar a representação dos indivíduos 

e das ordens na sociedade, delimitando as hierarquias, estruturando uma configuração 

peculiar da sociabilidade cortesã definida pela máxima institucionalização das 

distinções, consagradas em títulos, tratamentos etc.” 

p.10. “... A concessão de honras e privilégios às Câmaras Municipais, fosse no Reino, 

fosse especificamente no ultramar, correspondeu a um processo de nobilitação  de 

seus componentes, tornando – se mais um traço distintivo da chamada „nobreza da 

„terra‟.” 

p14.”De fato, desde o século XVII, os mercadores do Rio de Janeiro – dada a 

constante falta de recursos dos cofres régios – contribuíram com grossos cabedais no 

serviço de sua Majestade, sobretudo no que se refere à defesa da Capitania. 

Almejando participar dos cargos de governança, desenvolviam estratégias de 

enobrecimento, quer casando – se com as filhas da „nobreza da terra‟, quer 

ingressando na carreira militar e mesmo eclesiástica, e ainda nas irmandades e 

confrarias religiosas.” 

“As Demandas dos Vassalos” 

p.16. “A reação das Oligarquias locais à intromissão dos comerciantes nos cargos de 

governança nas principais cidades marítimas brasileiras baseava – se no argumento 

de que a categoria de „principais da terra‟ ou „homens principais‟, como se 

autodenominavam, ligava – se não apenas às qualidades inatas – como a 

ascendência familiar ou a „pureza de sangue‟ -, ou mesmo adquiridas por via 

econômica e política – o ser senhor de terras e escravos e ter acesso às funções 

concelhias – mas incorporava ainda os méritos provenientes da conquista, 

povoamento, e defesa da colônia. Em outras palavras, em cidades como o Rio de 

Janeiro, Olinda ou Salvador, as pessoas que se arrogavam o titulo de „nobres‟ ou 

„principais‟, justificavam – no não enquanto uma categoria „natural‟ ou jurídica, de 

acordo com o direito do Antigo Regime, mas através de um discurso que valorizava, 

como numa gesta medieval, sua condição de heróis e mártires na aventura 

conquistadora e colonizadora da América.”   

Idem. “Em Pernambuco, o empenho dos naturais na expulsão dos holandeses conferiu 

maior legitimidade e força a esse imaginário (...) em nome – do papel exercido pelos 

naturais de Pernambuco na expulsão dos holandeses da Capitania, redefiniram-se 
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vínculos entre aqueles colonos e a metrópole. A partir de então a Câmara Municipal de 

Olinda passou a justificar suas solicitações de reserva dos cargos públicos para os 

„filhos e moradores da terra‟ em argumentos tais como:‟ a custa de nosso sangue, 

vidas e despesas de nossas fazendas pugnamos há mais de cinco anos por as libertar 

[ as terras coloniais] da possessão injusta do holandês.‟” 

P 17. “No Rio de Janeiro, a participação dos moradores na defesa da cidade – ainda 

que inglória – por ocasião da invasão francesa de 1711, marcou toda uma serie de 

representações do senado da Câmara, pedindo ao Rei privilégios e mercês em troca 

da demonstração de empenho e de fidelidade.” 

p. 18 – 19 “ Luciano Figueiredo afirma que as demandas dos colonos ancoravam –se 

num „patrimônio memorialístico‟ – de enfrentamentos, privações, perdas e empenho de 

suas vidas e cabedais; em suma, de absoluta vassalagem – que se calcava por sua 

vez em duas raízes: a primeira, derivada da natureza do contrato entre soberanos e 

súditos; a outra, derivada da condição colonial, „onde o passado de lutas contra as 

adversidades forjara uma noção de direitos que sustentaria as demandas à Metrópole. 

(...) o autor compartilha da visão de Evaldo Cabral que também descobre vínculos 

constitucionais – baseados em noções contratuais – entre metrópole e colônia nesse 

tipo de barganha, que expõe a memória de um passado permeado por lutas e 

adversidades, no qual os colonos foram sempre pródigos em demonstrar a dedicação 

e a lealdade que os ligava à Coroa portuguesa, requerendo em troca o 

reconhecimento soberano, através da premiação por meio de títulos, privilégios, 

mercês e isenções.” 

p.21. “Embora isenta de conteúdo revolucionário, durante todo o século XVII e primeira 

metade do XVIII, essa noção contratualista, já largamente difundida em Portugal, 

serviu ao menos para, se não redefinir, sobretudo reafirmar os laços que ligavam os 

súditos coloniais ao monarca português.” 

Conceitos ou palavras utilizados: 

Mercês, colônia, Império Colonial Portuguesa, Câmara Municipal, Rio de Janeiro 

Interlocutores: 

Antônio Manuel Hespanha – historiador e jurista português  

Evaldo Cabral de melo – historiador brasileiro 

C.R Boxer – historiador britânico                

          

  

 


