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Resumo  

Alheios – na maioria das vezes – aos equilíbrios do poder nos contextos locais, 

desprovidos de recursos, informações e, muitas vezes, até mesmo de instruções, os 

Governadores da Capitania de Pernambuco, nomeados no período subsequente à 

Restauração Pernambucana (1645-1654), tinham jurisdição sobre um território de 

dimensão regional e, para dar substância material à governabilidade, precisavam 

negociar constantemente com os poderes presenciais existentes. O recurso aos poderes 

camarários para recrutar tropas, obter recursos e mantimentos, lançar tributos, indicar 

homens para ocupar os postos da infantaria da ordenança e, até mesmo, coordenar 

operações bélicas, consolidou-se enquanto prática governativa recorrente ao longo dos 

séculos XVII e XVIII. Explorar essas conexões é, precisamente, o objetivo desta 

comunicação. 

 Ao apresentar os resultados preliminares de uma investigação em curso, 

pretendemos demonstrar o quanto o poder de comando dos Governadores esteve 

condicionado à negociação de interesses com os poderes locais, nomeadamente a partir 

de suas principais instituições representativas: as Câmaras. A partir do conjunto das 

comunicações expedidas por estes agentes, pretendemos fazer um levantamento 

sistemático dos canais, ritmos de circulação e assuntos tratados em toda a 

correspondência estabelecida com as câmaras da Capitania de Pernambuco e de suas 

anexas. Com isso, nosso principal objetivo é demonstrar que existem diferenças e 

formas específicas destes agentes relacionarem-se com a Câmara de Olinda (mais 

próxima do termo de sua residência), com as câmaras menores da Capitania (como 

Igarassu, Sirinhaém, Porto Calvo, Alagoas do Sul e Penedo) e com as câmaras das 
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capitanias anexas (Itamaracá, Paraíba, Rio Grande e Ceará). 

 

A presença de instituições e de autoridades régias com jurisdição sobre o 

território de uma, ou mais de uma, capitania (fossem os Governadores-Gerais, os 

Governadores de Capitanias, os Tribunais da Relação, os Ouvidores, as Provedorias da 

Real Fazenda, as Juntas e as Casas de Fundição) pode ser considerada como base 

essencial para a construção de “centros de governo” na América Portuguesa. As 

articulações que estes agentes procuravam estabelecer com os poderes presenciais 

existentes (câmaras, capitães-mores, aldeamentos, juizados ordinários, por exemplo) 

poderiam conformar redes de governabilidade de dimensões regionais. 

Nas linhas que se seguem, nos concentraremos em explorar os circuitos 

regionais de governabilidade dos Governadores da Capitania de Pernambuco, 

sublinhando a importância de se considerar a comunicação com as Câmaras para o 

entendimento da questão (mas sem esgotar, todavia, sua complexidade). Alheios, na 

maioria das vezes, aos contextos locais, desprovidos de recursos, informações e, muitas 

vezes, até mesmo de instruções, os Governadores do post bellum 
2
 tinham um território 

de dimensões regionais debaixo de sua jurisdição e, para pôr em prática as ações 

necessárias ao exercício de seus cargos, precisavam se comunicar constantemente com 

os poderes camarários. O recurso às câmaras para recrutar e pagar as tropas, obter 

recursos e mantimentos, lançar tributos, indicar homens para ocupar os postos da 

infantaria da ordenança e, até mesmo, coordenar operações bélicas, tornou-se uma 

prática governativa constante. Explorar essas conexões é, precisamente, o objetivo deste 

trabalho. 

Pretendemos demonstrar o quanto o poder de comando dos Governadores esteve 

condicionado à necessidade de articulação com os poderes locais. A partir do fundo 

“Disposições dos Governadores de Pernambuco”, que preservou o conjunto das 

comunicações dos governadores com múltiplos agentes e grupos coorporativos
3

, 

faremos um levantamento sistemático dos ritmos de circulação e assuntos tratados em 

                                                           
2 Doravante, será utilizada a periodização proposta por Evaldo Cabral de Mello para tratar da história das 

Capitanias do Norte da América Portuguesa no século XVII. Para ele, o período da invasão e da guerra 

contra os neerlandeses é o principal marco da história dessa região no século XVII, de maneira que o 

autor divide a periodização em: “ante bellum”, isto é, antes da Guerra (1534-1630), “período neerlandês” 

(1630-1654) e “post bellum”, o interregno entre a expulsão dos neerlandeses e a “guerra dos mascates” 

(1654-1715). Mello, Evaldo Cabral. 1975. Olinda restaurada: guerra e açúcar no Nordeste (1630-1654). 

Rio de Janeiro/São Paulo: Forense Universitária/ Editora da Universidade de São Paulo.  
3
 Coleção do Conde dos Arcos Resguardados na Sessão de Reservados da Biblioteca Central da 

Universidade de Coimbra – Códices 31 e 32, Disposições dos Governadores de Pernambuco (1648-1746). 
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toda a correspondência que estes agentes estabeleceram com as câmaras de Pernambuco 

e das capitanias do Norte do Estado do Brasil – nomeadamente nas circunstâncias em 

que estiveram sob a condição de “anexas”. Com isso, nosso principal objetivo é 

demonstrar que existem diferenças e formas específicas no relacionamento destes 

agentes com a Câmara de Olinda, com as câmaras menores da Capitania (distantes do 

local de sua residência) e com as câmaras das capitanias “anexas” (Itamaracá, Paraíba, 

Rio Grande e Ceará). 

Ao tratar a comunicação como um fenômeno que “envolve relações de força 

entre poderes desigualmente distribuídos” (DUMOLYN, 2012, p. 33), pensamos ser 

este um ponto de partida adequado para explorar a construção da autoridade dos 

Governadores, já que nos permite identificar as bases materiais de um governo 

estruturado em rede e exercido à distância e/ou por meio de representantes locais. 

Valemo-nos, então, do conceito de “comunicação política” para compreender as 

estratégias de articulação internas à rede governativa da capitania, baseando-nos no 

conjunto de cartas, bandos e provisões expedidos pelos governadores às câmaras
4
. 

Em 1654, ano da capitulação neerlandesa, existiam seis vilas na Capitania de 

Pernambuco: Olinda, Igarassu, Sirinhaém, Porto Calvo, Alagoas do Sul e Penedo. Ao 

contrário de Olinda, “cabeça” da Capitania no período considerado e, portanto, 

domicílio oficial das autoridades régias (sendo as principais o Governador, o Ouvidor, o 

Provedor da Real Fazenda e, a partir de 1696, o Juiz de Fora), as outras vilas não 

contavam com outras instituições além daquelas que são características a todas as vilas 

do mundo português e que se constituíram enquanto espaços privilegiados para  

formação e representatividade das elites locais, isto é, os postos da infantaria ordenança 

e, principalmente, as câmaras. As únicas exceções eram a vila do Recife, desmembrada 

do termo de Olinda em 1710, onde, além da Câmara estava também sediada a 

                                                           
4
 Para Angelo Panebianco, a comunicação política pode ser definida como “o conjunto das mensagens 

que circulam dentro de um sistema político, condicionando-lhe toda a atividade desde a formação das 

demandas e dos processos de conversão às próprias respostas do sistema”. Seria algo parecido com o 

“'sistema nervoso' de toda a unidade política”, ou os canais de mensagem que veiculam a ação política
4
. 

Ora, pensar “unidade política” numa sociedade politicamente multicentrada como a de Antigo Regime, 

requer, portanto, uma adequação do conceito, acompanhada de uma delimitação maior acerca do “sistema 

político” a ser investigado. Se os investigadores da História Contemporânea tem se utilizado da 

comunicação política para tratar das relações entre o Estado e a sociedade civil, por meio dos veículos de 

mass mídia, a natureza das relações políticas da sociedade de Antigo Regime – marcada pela 

universalidade do direito e pela indistinção entre as duas esferas– não nos permitiria partir do mesmo 

pressuposto e, por isso, nos restringimos aos circuitos formais da comunicação governativa que fluía entre 

os governadores e os poderes locais. Panebianco, Angelo. 1998. <<Comunicação Política>>. In: Bobbio, 

Noberto; Matteucci, Nicola; Pasquno, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília. p. 200-204. 
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Alfândega, e a vila das Alagoas que, a partir de 1712 passou a ser a o domicílio oficial 

do Ouvidor da Comarca das Alagoas. Teoricamente, a jurisdição dos capitães-mores 

deveria se restringir às questões militares, ainda que não fossem raros os atritos 

mantidos com as edilidades por conta de se imiscuírem em jurisdições particulares às 

câmaras e seus oficiais. Cientes desses limites de jurisdição e, provavelmente, 

confiantes na capacidade representativa das câmaras, os governadores costumavam 

fazer da grelha concelhia um canal de comunicação privilegiado. 

Uma vez que não estavam autorizados a deixar o local de sua residência, a vila 

de Olinda
5
, e não participavam das reuniões da câmara desta vila, a comunicação 

escrita, portanto nem sempre oral e presencial, tinha papel estruturante na atuação destes 

agentes e na própria governança
6
: não só no sentido de informar as câmaras sobre as 

mais variadas questões, mas formalizar as ações de governo por meio de registro. No 

Gráfico 1, apresentamos, na coluna da esquerda (em cinza), a totalidade 

correspondências expedidas por estes agentes e, na coluna da direita (em preto), a 

parcela desse total que corresponde apenas à comunicação com as câmaras da 

Capitania
7
. Por tratar do fluxo anual de cartas, a periodização proposta buscou agregar 

intervalos de tempo minimamente semelhantes e que, ao mesmo tempo, dessem conta 

de coincidir com o início e o fim do mandato de cada um dos governadores.  

  

                                                           
5
 Somente em época de chegada das frotas é que eles tinham permissão para residir no porto do Recife. 

Cf: Acioli, Vera Lúcia Costa, 1997. Jurisdição e conflitos. Recife: EDUPE/EDUFAL p.83-9. 
6

 Aqui entendida como um processo dinâmico de comunicação. Cf. Bang, Henrik (ed.). 2003. 

Governance as social and political communication. Manchester: Manchester University Press. p. 10. 
7
 Procuramos dividir o total de informações disponíveis em três períodos: o primeiro, que vai de 1661 a 

1690, abarca desde o início do governo de Francisco de Brito Freyre até o término do de Antônio Luís 

Gonçalves Câmara Coutinho e esteve marcado pela intensa atividade dos governadores na mobilização 

para as guerras contra Palmares e a cobrança do Dote da Rainha de Inglaterra e Paz com Holanda
7
; o 

segundo, que vai de 1690 a 1715, abarca o mandato do Marquês de Montebelo até o fim do de Félix José 

Machado, por uma série de instabilidades políticas na capitania que culminariam com as “Alterações” de 

Pernambuco (a “guerra dos mascates”) 
7
; o terceiro, por fim, vai de 1715 a 1746, abarcando desde o 

mandato de D. Lourenço de Almeida até o término do mandato de Henrique Luiz Pereira Freire, 

caracterizando o período posterior à fundação do Recife e ao fim das “Alterações”. 
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Gráfico 1. Comunicação política dos governadores com as câmaras de Pernambuco e das capitanias anexas 8. 

 

Com base no mesmo gráfico observamos que, entre a segunda metade do século 

XVII e a primeira metade do século XVIII, se delineou uma clara tendência à 

diminuição do fluxo de correspondências enviadas pelos governadores às câmaras. No 

primeiro recorte temporal (1661-1690), esse fluxo dizia respeito a 24,4% do total da 

correspondência, perdendo grande expressividade na virada do século (1690-1715), 

quando passou a representar apenas 7,9%, mantendo a tendência nos trinta e um anos 

seguintes, apesar de um suave declínio, quando passou a corresponder a 6,4% do total. 

A explicação da tendência à diminuição no fluxo de cartas enviadas às câmaras ainda 

não está clara, e acreditamos que só poderá ser dada numa investigação mais 

aprofundada do que aquela pretendida nesta comunicação. Mas, de antemão, lançamos 

duas hipóteses que, de certo modo, são complementares.  

A primeira está relacionada a uma situação conjuntural. O fluxo mais intenso 

de cartas, verificável entre 1661 e 1690, pode estar associado a uma conjuntura crítica 

para os governadores que precisavam, de um lado, organizar e manter as expedições 

contra os mocambos dos Palmares e, de outro, dar conta de arrecadar as contribuições 

para o pagamento da parcela do “Donativo para o Casamento da Rainha de Inglaterra e 

Paz com Holanda” que correspondeu à Capitania de Pernambuco. Para lidar com as 

duas questões, os governadores contavam ativamente com a colaboração das edilidades. 

A preocupação com essas duas matérias se torna visível quando se tem em consideração 

que, entre 1661 e 1690, 30,4% da comunicação política dos governadores com as 

câmaras (92 cartas) tratava desses dois assuntos. Em finais da década de 1680, a 

responsabilidade sobre a condução das expedições contra Palmares ficou entregue ao 

Terço dos Paulistas, depois disso, em 1695, o último grande Mocambo, o Macaco, foi 

                                                           
8
 Os dados foram levantados a partir dos índices dos Códices 31 e 32, Disposições dos Governadores de 

Pernambuco, da Coleção do Conde dos Arcos do Arquivo da Universidade de Coimbra, doravante 

abreviado para BCUC, Cód. 31 e 32.  
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destruído. Da mesma forma, a responsabilidade sobre a arrecadação do Dote para o 

Casamento foi delegada a um Tesoureiro Geral, em 1689. Com isso, é provável que, 

entre 1690 e 1746, a necessidade de recorrer às câmaras para tratar dessas duas matérias 

tenha sido atenuada, de um lado, pelo “fim” de um conflito e, de outro, pela colaboração 

de outros agentes no processo. 

A segunda hipótese, que ainda carece de maiores demonstrações, é a de que na 

virada para o século XVIII, a diminuição nos fluxos da comunicação com as câmaras 

teria sido o reflexo de algumas vicissitudes na estrutura administrativa. É comum 

encontrar, por exemplo, entre 1661 e 1715, cartas dos governadores à Câmara de Olinda 

ordenando o pagamento do soldo da infantaria, responsabilidade esta que, em 1727, 

passou à Provedoria da Real Fazenda 
9
. Em outros espaços, o surgimento de alguns 

oficiais periféricos teria possibilitado o compartilhamento das responsabilidades dos 

governadores. Henrique Luís Pereira Freire, por exemplo, teve de dar continuidade à 

cobrança de outro donativo, o do “Casamento dos Príncipes” durante seu mandato, e, ao 

invés de recorrer diretamente às câmaras para alcançar esse objetivo (como fez seu 

antecessor, Duarte Sodré Tibão) proveu o Ouvidor das Alagoas enquanto 

“Administrador do Donativo Real” naquela Comarca, ampliando seus poderes e as 

possíveis fontes de rendimento que acompanhavam o cargo, ao mesmo tempo em que 

compartilhava a responsabilidade pela cobrança no sul de Pernambuco 
10

. 

Um exame mais apurado da comunicação política pode nos levar a perceber 

algumas especificidades na articulação dos governadores com as câmaras. Com base no 

conteúdo das cartas, foi possível criar nove tipologias de assunto
11

. São elas: jurisdição 

militar, donativos, cargos e provimentos, justiça, administração passiva, comércio, 

impostos, conflitos de jurisdição e outros. Na Tabela 1, estão apresentadas, na coluna da 

esquerda, as nove tipologias e, nas colunas à direita, as representações percentuais dos 

assuntos na totalidade de cartas enviadas para cada uma das vilas, exceto para a câmara 

do Recife, criada em 1710, para a qual o montante reduzido de cartas não nos permitiu 

uma representação percentual significativa, estando representado, entre colchetes, o 

número de cartas correspondentes às respectivas categorias. Na última linha, encontra-

                                                           
9
 Acioli, Op. Cit. p. 68. 

10
 BCUC, Cód. 32. fl. 609.  

11
 Tal esforço de categorização apresenta uma pequena imprecisão: uma mesma carta apresenta mais de 

um assunto, e um mesmo assunto pode ser enquadrado em mais de uma categoria como, por exemplo, 

uma resposta que Francisco de Brito Freyre deu à uma carta da câmara Alagoas do Sul, datada de 1661 

em que solicitava a isenção do pagamento do soldo das tropas de primeira linha da Capitania, assunto que 

se inclui nas categorias “Jurisdição Militar” e “Administração Passiva”. Cf.: BCUC, Cód. 31, fl. 56. 
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se a quantidade de cartas enviadas e a expressividade percentual de cada câmara em 

relação ao total. 

 
Tabela 1. Correspondências enviadas às câmaras da Capitania de Pernambuco (1654-1746). 
   VILAS DA CAPITANIA 

ASSUNTOS OLINDA 

 

RECIFE 

(1710) 

IGARASSU SIRINHAÉM 
PORTO 

CALVO 

ALAGOAS 

DO SUL  
PENEDO 

Jurisdição 

Militar 
18% - 5% 32% 39% 36% 31% 

Donativos 13% [3] 43% 26% 26% 29% 16% 

Cargos e 

Provimentos 
5% - 9% 6% 7% 13% 4% 

Justiça 4% - 9% 2% 2% 6% 3% 

Administração 

Passiva 
1% - 19% 4% 2% 6% 12% 

Comércio 7% [1] 5% - 5% 4% 11% 

Impostos 11% - - 4% - - 3% 

Conflitos de 

Jurisdição 
9% - - 10% 7% - - 

Outros 32% [2] 10% 16% 12% 6% 20% 

Total de 

Cartas 

139 

(40%) 

6 

(2%) 

20 

(6%) 

48 

(14%) 

39 

(11%) 

41 

(12% 

50 

(15%) 

Fonte: “Disposições dos governadores de Pernambuco”. BCUC, Cód. 31 e 32. 

 

A partir da tabela, duas questões podem ser destacadas. A primeira está 

relacionada à notável diferença nos ritmos de comunicação entre os governadores e as 

câmaras. O total de cartas enviadas à câmara de Olinda, a mais proeminente da 

Capitania neste período, supera o de qualquer outra câmara, ocupando 40% de toda a 

comunicação política investigada. Essa diferença pode ser explicada pela expressividade 

política da câmara de Olinda, representada nas suas competências supramunicipais (que 

só foram tolhidas no primeiro quartel do século XVIII)
12

. Tais competências estavam 

ligadas, principalmente, ao controle sobre alguns aspectos da administração fazendária 

da Capitania, como o pagamento dos soldos da tropa regular e o controle sobre a 

arrematação dos contratos de diversos subsídios
13

. Além disso, Olinda administrou o 

maior centro urbano da Capitania, o Recife, até 1710. Logo, questões como as 

construções públicas, os aluguéis das casas e estabelecimentos comerciais, a imposição 

de preços sobre certos gêneros e alguns aspectos do abastecimento das frotas estavam 

ligados às suas rotinas administrativas. Grande parte dessas atribuições estava associada 

                                                           
12

 Para Evaldo Cabral de Mello, “Durante a guerra holandesa, a Câmara [de Olinda] ampliara suas 

responsabilidades a encarregar-se da gestão dos impostos extraordinários criados para financiar o esforço 

bélico, o que lhe conferia uma espécie de jurisdição supramunicipal, primazia que não lhe disputava 

sequer Igaraçu, apesar de mais antiga, donde se lhe designar muitas vezes por Câmara de Pernambuco”. 

Mello, Op. Cit. 2003,  p.78. 
13

 Acioli, Op. Cit. p. 60. 
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à própria atividade administrativa dos governadores, que, em várias circunstâncias, 

dependiam de recursos ou ações da Câmara de Olinda, algo que também explica a maior 

dispersão percentual dos assuntos – evidente pela expressividade da categoria “Outros”, 

na Câmara de Olinda. 

Em setembro de 1665, o governador Jerônimo de Mendonça Furtado ordenou a 

esta câmara que arcasse com a reedificação da “Ponte do Recife”, por ser “uma das mais 

grandiosas coisas que tem o Mar Oceano” e estar arruinada 
14

. Dizia que “corre por 

conta de vossas mercês conservá-la, e pela minha obrigação de o aplicar” pois “não 

quisera que no meu tempo se perdesse e que vossa majestade me fizesse carga de culpa 

que não tenho” 
15

. Através do exemplo, fica claro como os governadores poderiam 

depender dos recursos e das ações da câmara de Olinda para manter, não só as 

construções da vila, mas, sua própria reputação perante o monarca. Por outro lado, 

como demonstra George Cabral de Souza, o problema da reparação das pontes se 

arrastaria até a segunda metade do século XVIII (SOUZA, 2008, p. 105-106), algo que 

torna evidente a relutância dos edis em cumprir com as ordens dos governadores. 

Semelhantes ordens, relacionadas à interferência direta na gestão das edificações 

e do patrimônio sob tutela das câmaras, não aparecem nas cartas e ordens enviadas às 

câmaras das pequenas vilas. Isso nos leva à segunda questão, que diz respeito à 

particularidade da comunicação estabelecida com estas instituições que, ao contrário da 

grande diversidade de assuntos tratada com a Câmara de Olinda, girava, basicamente, 

em torno da cobrança dos Donativos e das Fintas para a Guerra dos Palmares.  

Essa última questão fica latente na categoria “jurisdição militar”, 

percentualmente mais significativa nas cartas enviadas às câmaras mais próximas dos 

mocambos – 32% em Sirinhaém, 39% em Porto Calvo, 36% em Alagoas do Sul e 31% 

em Penedo – do que nas câmaras de Olinda (18%) e de Igarassu (5%), um pouco mais 

distantes, mas, ainda assim, afetadas por sua existência. É importante, no entanto, 

ressaltar uma diferença entre a natureza do conteúdo das cartas nessa categoria. Se os 

assuntos militares tratados com a câmara de Olinda estavam relacionados com a 

dinâmica de pagamento e manutenção das tropas e fortalezas, a comunicação com as 

câmaras do sul de Pernambuco consistia, basicamente, em delegações para a preparação 

dos comboios e aparelhagem das entradas aos Palmares, além de informações sobre as 

manobras que seriam feitas pelas expedições. Por estarem localizadas em zonas de 

                                                           
14

Idem, Ibidem. 31, fl. 140v.  
15

 Idem, Ibidem. 
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produção de gêneros alimentícios, as câmaras de Sirinhaém, Porto Calvo, Alagoas do 

Sul e Penedo eram constantemente requisitadas pelos governadores para oferecer 

farinha de mandioca, peixe seco e gado para alimentar e, até mesmo, cativos para 

carregar os apetrechos e os mantimentos das expedições que iam atacar os mocambos
16

.  

Essa diferença de conteúdo ilustra certa especificidade no relacionamento das 

câmaras com o governador. Por suas grandes competências supramunicipais e fiscais, a 

câmara de Olinda teria responsabilidades semelhantes às que a Provedoria da Real 

Fazenda passou a assumir a partir de 1727, enquanto que as câmaras menores, ao sul, 

seriam visadas, majoritariamente, enquanto pólos de arrecadação de tributos 

extraordinários, tanto para as expedições contra Palmares quanto para os donativos. 

Passemos, então, à comunicação estabelecida com as câmaras das “capitanias 

anexas”. Se durante a ocupação neerlandesa as capitanias de Itamaracá, Paraíba, Rio 

Grande e Ceará vivenciaram de fato alguma espécie de subordinação às autoridades 

domiciliadas no Recife
17

, no período subsequente à Restauração essa condição foi 

mantida devido a uma série confusões derivadas da má interpretação ou da indefinição 

dos regimentos dos novos governadores.  

Com a guerra de Restauração (1645-1654), Francisco Barreto de Menezes na 

qualidade de Mestre de Campo General “acumulara, sem sujeição a Salvador, o 

comando militar e político não só da capitania [de Pernambuco], mas de todas as 

demais que haviam constituído o Brasil holandês” (MELLO, 2003, pp. 34-35), 

jurisdição indispensável numa conjuntura de necessária articulação das ações militares 

na região. No entanto, ao término de seu mandato, a Coroa parece não ter tomado 

qualquer posição para com o estatuto das quatro capitanias. Isso levou os sucessores de 

Barreto de Menezes a interpretar que deveriam ter as mesmas jurisdições, ficando 

sujeitas as capitanias do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Itamaracá aos 

governadores de Pernambuco, para onde estes continuaram enviando ordens e 

correspondências, como se elas estivessem no termo de sua jurisdição
18

. 

                                                           
16

 Tratamos com mais profundidade dessa questão em: Curvelo, Arthur. <<Ordens, bandos e fintas para 

fazer “a cruel guerra”: Os governadores de Pernambuco, a câmara das Alagoas e as “entradas” nos 

Palmares na segunda metade do século XVII>>. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e 

Geográfico Pernambucano, Recife, n. 67, 2014 . p. 193-224.  
17

 Nomeadamente aos órgãos da administração periférica da WIC na América: Conselho Político, o Alto e 

Secreto Conselho, o Governador, o Conselho das Finanças e Conselho de Justiça. Cf.: Mello, José 

Antônio Gonsalves de. 2004. Fontes para a história do Brasil holandês, vol. II: A administração da 

conquista. Recife: CEPE, pp. 7-37. 
18

 ACIOLI, Op. Cit. pp. 82-83, 104. 
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Ao longo da segunda metade do século XVII, os poderes dos governadores sobre 

essas capitanias foram paulatinamente cerceados pelos governadores-gerais, pois estes 

enxergavam a anexação das mesmas como um atentado à sua própria jurisdição
19

. Em 

1662, depois de quase dez anos de atritos entre as duas autoridades, as capitanias da 

Paraíba e do Rio Grande foram desanexadas da jurisdição dos governadores de 

Pernambuco, mas continuaram as de Itamaracá e Ceará sujeitas nas questões militares
20

. 

Essas duas questões se refletem de maneira direta na comunicação estabelecida entre os 

governadores e as câmaras das capitanias anexas, representada na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Correspondências enviadas às câmaras das capitanias anexas (1661-1746) 

  VILAS   

ASSUNTOS ITAMARACÁ 

 

PARAÍBA NATAL
21

 CEARÁ 

(1708) 

Jurisdição 

Militar 
17% [2] [7] [1] 

Donativos 8% - - [2] 

Cargos e 

Provimentos 
13% - - - 

Justiça 11% - [2] [7] 

Administração 

Passiva 
3% - [2] - 

Comércio - - [1] - 

Impostos 12% - [1] - 

Conflitos de 

Jurisdição 
22% - - [1] 

Outros 14% - [1] - 

Total de 

Cartas 
52 2 14 11 

 

Observa-se que esse fluxo era bem menos expressivo do que aquele mantido 

com as de Pernambuco, de modo que apenas a câmara de Itamaracá possui um montante 

substancial de cartas para receber o mesmo tratamento estatístico e, justamente por isso, 

representamos apenas a quantidade e cartas enviadas para as câmaras das outras vilas – 

sem expressar os percentuais de assuntos. Essa diferença se explica em duas questões. A 

primeira se relaciona com a natureza, sobretudo, militar da anexação dessas capitanias 

que faz dos Capitães-Mores os pólos de comunicação privilegiados, ao invés das 

câmaras. Não se tratando de capitães-mores de ordenanças, mas de Capitães-Mores de 

Capitanias, estes agentes tinham alçada e jurisdição sobre uma diversidade de matérias 

semelhante às dos governadores e, por conta disso, representavam seus principais 

                                                           
19

 Cf.: MELLO, 2003, p. 32. 
20

 Idem, ibidem. 
21

 A câmara de Natal era a única da Capitania do Rio Grande. 
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interlocutores no cenário local 
22

. A segunda se relaciona a uma questão de corte 

temporal, pois a Paraíba e o Rio Grande, de um lado, perderam a condição de “anexas” 

ainda no século XVII, e, do outro, a capitania do Ceará só teve sua primeira câmara em 

1708, algo que limita a quantidade de anos considerada para o levantamento estatístico 

da comunicação. Mas, no conjunto da comunicação com essas câmaras, duas categorias 

se sobressaltam: a de “Justiça” e a de “Jurisdição Militar”.  

Se, de um lado, os governadores podiam recorrer às câmaras para aplicar a 

justiça aonde não poderiam estar presentes ou enviar algum representante, de outro, as 

próprias câmaras poderiam acioná-los enquanto representantes do poder arbitrário da 

Coroa. As cartas enviadas ao Rio Grande e ao Ceará contêm algumas ordens para que as 

câmaras, enquanto instituições representativas da justiça local – em espaços que, até o 

início do século XVIII, não contavam com juízes letrados – devassassem crimes ou 

apreendessem determinados indivíduos. Em 1714, por exemplo, Félix José Machado, na 

qualidade de governador e presidente da Junta das Missões, ordenou ao Juiz Ordinário 

da Câmara de Natal que devassasse a morte de quatorze índios “tapuias” e, no mesmo 

ano, ordenou ao Juiz Ordinário do Ceará que devassasse as responsabilidades sobre a 

guerra feita aos índios Jaguaribes no período de paz, decretado pelo Capitão-Mor da 

mesma capitania
23

. E, no sentido oposto do processo comunicativo, os governadores 

também receberam apelações dessas câmaras: a de Itamaracá, em 1672, por exemplo, 

enviou queixas contra o Ouvidor por este ter libertado alguns presos que o Juiz 

Ordinário havia feito
24

. 

As cartas que compõem a categoria “jurisdição militar” foram produzidas por 

processos semelhantes. Os governadores poderiam acionar as câmaras para realizar 

algum procedimento militar ou requerer tropas onde os capitães-mores estivessem 

incapacitados, como ocorreu em Itamaracá, no ano de 1706, onde o Capitão-Mor estava 

“fora dela, doente e impossibilitado para se lhe poder encarregar esta diligência”, 

recorrendo, então ao Juiz Ordinário para que enviasse quinze homens solteiros 

destinados a preencher praças vagas em um dos terços de Olinda
25

. Da mesma forma, as 

câmaras poderiam requerer auxílios para a defesa ou municiamento das tropas. Em 

1672, a câmara de Natal, mesmo não estando anexa, solicitou ao governador Fernão de 

                                                           
22

 Um estudo sistematizado da comunicação dos governadores com os capitães-mores ainda precisa ser 

feito em maiores detalhes e, por isso, não pôde ser contemplado nos limites do presente estudo. 
23

 BCUC, Cód. 32, 183. 
24

 BCUC, Cód. 31, fl. 278. 
25

 BCUC, Cód. 32, fl. 20v. 
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Souza Coutinho, que enviasse tropas para socorrer a capitania e, para respaldar seu 

requerimento, apresentou uma carta régia que exigia que o governador mandasse vinte 

homens para a fortaleza daquela praça e munições. Souza Coutinho respondeu que os 

oficiais da câmara deveriam levar em consideração que “há muitas praças para 

guarnecer nesta capitania [de Pernambuco] e poucas munições” e que pelo Rio Grande 

“não ser da jurisdição deste governo, me poderão escusar esse socorro”, pelo que ele 

enviaria exatamente o que a carta régia exigia
26

.  

As duas situações ilustram, portanto, a vantagem e a desvantagem das capitanias 

permanecerem anexas em matéria de jurisdição militar. De um lado, quando próximas, 

elas poderiam servir como mais um espaço para o recrutamento de contingentes 

extraordinários, como no caso da câmara de Itamaracá. De outro, quando longe e 

inseridas num cenário marcado por hostilidades, como no caso da câmara de Natal, era 

necessário zelar por sua defesa e, assim, realocar contingentes e recursos para fora do 

centro da Capitania de Pernambuco. Nesse aspecto, talvez a “desanexação” da Paraíba e 

do Rio Grande, em 1662, ao invés de ser vista como uma perda de jurisdição, por parte 

dos governadores, possa ser encarada como um desprendimento vantajoso e que 

acarretaria menos despesas e responsabilidade para estes agentes. 

Reparamos, entretanto, a preocupação de manter a capitania de Itamaracá com o 

estatuto de capitania anexa. Não é à toa que a categoria mais expressiva da comunicação 

dos governadores com esta câmara seja a de “Conflitos de Jurisdição”, que corresponde 

a 22% do total. Essa necessidade de afirmação constante de autoridade sobre a 

Capitania pode ser verificada em cartas como a que o governador Jerônimo de 

Mendonça Furtado remeteu aos seus edis, em 1664, com sua carta patente em anexo, 

aonde afirma que “Sua Majestade [...] foi servido encarregar-me o Governo destas 

capitanias, excetuando as do Rio Grande e da Paraíba por estarem sujeitas ao do 

Brasil [isto é, à jurisdição do Governador Geral]”. Mas, ao mesmo tempo, oferecia-se à 

câmara para “acudir daqui [de Olinda] com socorro, ou com as disposições que me 

parecessem mais convenientes [...] e se para vossas mercês se oferecer alguma coisa 

que em mim esteja, podem confiadamente ocupar-me pelo que com muita vontade me 

acharão sempre pronto e a lhes dar gesto” 
27

. Nesse sentido, a menção às capitanias do 

Rio Grande e da Paraíba como subordinadas ao Governo Geral foi contrabalanceada 

                                                           
26

 BCUC, Cód. 31, fl. 130. 
27

 BCUC, Cód. 31, fl. 211. 



13 Arthur Curvelo, Governabilidade e redes concelhias 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

com a afirmação de sujeição de Itamaracá, para quem este governador se assumia 

enquanto centro de apelação. 

*** 

Seria difícil considerar a centralidade política da Capitania de Pernambuco 

dentre as Capitanias do Norte do Estado do Brasil sem considerar a importância dos 

representantes da Coroa e de suas redes regionais de governabilidade naquele território. 

Mas nenhuma outra autoridade com residência fixada na vila de Olinda ou, 

sazonalmente, no Recife deteve jurisdições tão amplas quanto os Governadores – a não 

ser o Bispo, em matérias eclesiásticas.  

Por meio da comunicação formal e escrita estabelecida entre os governadores e 

as câmaras de todas essas capitanias, foi possível perceber estratégias, comuns e 

alternativas, para lidar com cada uma delas. As diferenças de relacionamento são 

visíveis, pois detectamos maneiras particulares destes agentes procurarem articulação 

com a câmara de Olinda, com as câmaras menores da Capitania e com as câmaras das 

capitanias “anexas”. Uma vez que a câmara de Olinda detinha competências centrais ao 

exercício de seu próprio cargo e administrava o município onde estava estabelecida a 

sede do governo da Capitania, os governadores precisavam cobrar ações desta edilidade 

com razoável frequência, algo que, não raramente, acarretava conflitos de jurisdição 

entre ambos os corpos políticos – desnecessário dizer que estes conflitos eram levados 

ao Conselho Ultramarino, em Lisboa. As câmaras menores da Capitania de 

Pernambuco, por outro lado, não administravam tantos recursos nem tinham tantos 

poderes, e, por isso, costumavam ser acionadas para a obtenção de recursos locais ou 

para levar a cabo alguma delegação que os próprios governadores, por estarem 

geograficamente distantes e não disporem de amplo corpo de oficiais hierarquicamente 

subordinados, não poderiam pôr em execução pessoalmente. Por fim, nas capitanias 

“anexas”, o recurso às câmaras era bem mais limitado do que aquele direcionado às 

câmaras de Pernambuco, à exceção da câmara de Itamaracá com a qual os governadores 

procuraram estabelecer relações mais estreitas e que se comparam em diversas ocasiões 

– como na cobrança de tributos ou no deslocamento de tropas – às estabelecidas com as 

câmaras menores da Capitania. 

As estratégias comuns estão relacionadas ao acionamento da rede concelhia 

enquanto circuito de comunicação e de representação privilegiado no conjunto das 

outras instituições. Por outro lado, a rede concelhia também acionava o governador, 

enquanto representante mais próximo da autoridade régia no espaço regional, com 
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requerimentos e petições que, para resolução, necessitavam de recurso a alguma alçada 

superior – como ilustramos, ao tratar do caso de conflito de jurisdição entre a Câmara de 

Itamaracá e o Ouvidor. 

Trata-se, portanto, de uma rede formal de poder político que se constrói em duas 

direções: dos governadores até as câmaras e destas até os governadores. Vale ressaltar, 

mais uma vez, que esta é uma rede que se articula e se desenvolve em paralelo a outras 

– fossem elas formais ou informais. Além disso, a materialidade da governança como 

um sistema comunicativo não quer dizer que ela fosse plenamente eficaz ou que as 

ações de articulação dos governadores tivessem um sucesso completo, pois, como 

demonstra o próprio volume da documentação produzida, os próprios governadores 

queixavam-se da falta de diligência das câmaras em cumprir com suas ordens e 

costumavam cobrar ações das edilidades com razoável frequência. 

 

FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

Disposições dos Governadores de Pernambuco (1648-1746). Coleção do Conde dos 

Arcos Resguardados na Sessão de Reservados da Biblioteca Central da Universidade de 

Coimbra – Códices 31 e 32. 

 

Acioli, Vera Lúcia Costa. 1997. Jurisdição e conflitos: aspectos da administração 

colonial. Recife: EDUPE/EDUFAL. 

Bang, Henrik (ed.). 2003. Governance as social and political communication. 

Manchester: Manchester University Press. 

Curvelo, Arthur. 2014. <<Ordens, bandos e fintas para fazer “a cruel guerra”: Os 

governadores de Pernambuco, a câmara das Alagoas e as “entradas” nos Palmares na 

segunda metade do século XVII>>. Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico 

Pernambucano. Recife, n. 67. 

Dumolyn, Jan. 2012. <<Political Communication and Political Power in the Middle 

Ages: A conceptual Journey>>, in: Edad Media. Revista de Historia, 12. 

Mello, Evaldo Cabral de. 1975. Olinda restaurada: guerra e açúcar no Nordeste (1630-

1654). Rio de Janeiro/São Paulo: Forense Universitária/ Editora da Universidade de São 

Paulo. 

______. 2003. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates, Pernambuco, 1666-

1715. São Paulo: Ed. 34. 



15 Arthur Curvelo, Governabilidade e redes concelhias 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

Mello, José Antônio Gonsalves de. 2004. Fontes para a história do Brasil holandês. 

vol. II: A administração da conquista. Recife: CEPE.  

Panebianco, Angelo. 1998. <<Comunicação Política>>. In: Bobbio, Noberto; 

Matteucci, Nicola; Pasquno, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília. 

Souza, George F. Cabral de. 2010 .<<Recife post bellum: calles, rios y puentes de una 

ciudad de la America Portuguesa>>. In GÓMEZ, Júlia Sánchez y PÉREZ, José Manuel 

Santos (Eds.). De urbe indiana: ensayos sobre ciudades y urbanismo en Brasil y en la 

América Hispana. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.p. 105-106. 

 

 

 


