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A ENTRADA E A POSSE DOS
GOVERNADORES GERAIS DO ESTADO
DO BRASIL E A CÁMARA DA BARIA!

THE INPUT AND OWNERSHIP üF THE GOVERNORS GENERAL üF
THE STATE üF BAHIA BRAZIL AND THE CHAMBER

FRANCISCO CARLOS COSENTlNü

Universidade Federal de Vlf08<1

Resumen: Nuestro trabajo an111iz:J. una dimensión de la vida cotidiana de
la ciudl1d de S111vador, capital del Estl1do de Brasil, bs entrndas y posesión de
los gobernadores genernles de esta conquista portuguesa de América. Los ele
mentos que estuban presentes en estl1S ceremonias, los rituales cívicos de la vida
social, vinculando b. pompa religiosa y secular, estl1ban unidos por un propósito
político común, la demostración y la reafirrnl1ción de la lealtl1d y b. fidelidad de
esa comunidjd a la corona portuguesa, mientras que, reafinnó la importll.llcia
del poder local y b. libertad de acción de su Ayuntamiento, expresión organi
zadll del poder de b república en b ciudad cabecera de ese Estado, en sintonía
con el orden político del Antiguo Régimen en Portuglll.

Palabras clave: cotidillno de b política, gobernadores generales, Ayunta
miento, Estado de Brasil, Antiguo Régimen.

Summary: Our work anlllyzes a dimension of everyday life of the city of
Salvador, the state capital of Brazil, the inputs and possession of governors gen
eral that Portuguese conquest of America. The elements thllt were present in
these ceremonies, civic ritual of sociallife, linking religious and secubr pomp,
were united by a common political purpose, demonstration and reaffirmlltion
of loyalty and fidelity of thllt community to the Portuguese crown, while that ,
reaffirmed the importllnce oflocal power and freedom ofaction ofits city Hall,
organized expression ofthe power ofthe republic in the city helld ofthat State,
in tune with the political order ofthe Old Regime in Portugal.

Keywords: general government, City Council, State ofBrazil, Old Regime.

1. Trabalho apresentado com apoio da Funda~o de Amparo a Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (FAPEMIG) com resultados parciaisdo projetode pesquisa do Edital Universal
2012 dcssa mesilla illStitui~¡¡o.
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Desde o final dos anos 70, temos encontrndo atitudes de mudanr.;a, recu
pernr.;ao e renovar.;ao da História polítiC3 que, longe de recuperar "la

superficial historia episódica, que seguía siendo tildada de événémentt'elle, la
historia política en curso de renovación se quería analítica, y no mernmente
descriptiva, y se interesaba por las pluriformes manifestaciones del poder y de
su ejercicio"2. Nesse contexto de renovar.;ao, a produr.;áo de história política
que dai decorreu, provocou mudanr.;as historiográficas com o regresso da po
lítica e do político a cena, incluindo o indivíduo como objeto de estudo, par
ticulannente no ambito da História Moderna, com repercussóes diversas na
análise das monarquias europeias de Antigo Regime ou nos seus impérios ul
tramarinos construídos pela expansáo europeia dos Quinhentos e Seiscentos.
Assim sendo, superada amaré economicista que predominou até a década de
70, OS historiadores em geral estao cada vez mais conscientes da centrnlidade
e onipresenr.;a das diversas temátiC3S vinculadas ao poder e a polítiC3.

Estudos e interpretar.;óes sobre diversos aspectos da vida política e so
cial, com reflexos culturais visíveis, a respeito das monarquias europeias de
Antigo Regime, renovarnm a historiografia, com preciosos intercambios
complementares com as ciencias humanas em geral, destacadamente com a
Antropologia, a Filosofia, a Ciencia Política e os estudos de História das
Ideias Políticas. Dessa fonna, os estudos do político e da política foram co
locados num patamar de importancia, e, em virtude da ador.;áo de enfoques
mais amplos, hoje em dia náo faz sentido separnr a história política da social
e da cultural pois, seus limites sao muito pequenos3•

A renovar.;áo dos estudos sobre o universo da política que elevou a Épo
ca Moderna ao lócus privilegiado de investigar.;ao, associado 3 insatisfar.;ao
com os esquemas expliC3tivos existentes" originou um conjunto de estudos
e revisoes que, apoiados num consistente trabalho empírico, tem possibi
litado o desenvolvimento de investigar.;óes de fundamental signifiC3do, es
pecificamente nos países ibéricos, com consequencias importantes para os
países ibero-americanos. Aspectos da vida social, política e cultural até bem
pouco tempo minimizados, deram origem a análises que, articulando esses

2. Xavier Gil Pujol, Tiempo de política, Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat
de Barcelona, 2006, p. 12.

3. Xavier Gil Pujol, "La história política de la Edad Moderna europea, hoy: progressos y
minimalismo", en Carlos Barros,Altas del Congl7SJV Internacional. Hútoria a frbate. Tomo
111. Otros EnflNJues, Santiago de Compostela, 1995, p. 196.

4. Nao "há algo mais trai'Joeiro e subtil do que estas contamina~es político-ideológicas.
Trara-se da tendencia de alguns historiadores - sobretudo aqueles que se abandonam a urna
henneneutica histórica dirigida pelo 'senso comum' - para impor acritiCllmente ao passado as
categorias, as classifica~es e OS paradigmas do presente". (António Manuel Hespanha, "Para
urna teoria da história institucional do Antigo Regime", en A M. Hespanha, Poder e Inditui¡iJes
na Europa do Antigo Regime, Lisboa, Funda'J'iío Calouste Gulbenkian, 1984, p. 25).
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elementos, fazem emergir investiga'tÓes sobre a vida cotidiana das monar
quias, dos seus personagens e de seus agrupamentos urbanos que desvendam
situa'tÓes desconhecidas, ou pouco entendidas, ampliando a compreensao da
vida cotidiana de grupos e grupamentos sociais diversos.

Nesse sentido, OS rituais e cerimonias que por muito tempo fomm des
qualificados por nao serem compreendidos como objeto de estudo da história
e do poder, minimizando o seu papel enquanto fonte de compreensao da po
lítica, por serem entendidos como se "la sociedad moderna se vehiculaba sólo
como representación, como ámbito donde realidad y apariencia emn indistin
guibles"S, come'ramm a ser compreendidos de outm maneira, e, as cerimonias
e OS rituais, deixaram de ser entendidos como urna máSC3m e passaram a ser
percebidos como partes integrantes do poder e da política6

• Por outro lado,
a vida cotidiana, a vida social e polítiC3 durante o Antigo Regime, estavam
impregnadas de ritos, festas e cerimonias que as ordenavam. Afinal de cantas
se, por um lado, estamos diante de urna monarquia jurisdicional, como em
a portuguesa, ande as práticas costumeims e suas consequencias no ambito
do direito emm um elemento ordenador fundamental, por outro, e em con
sequencia dessa premissa, na ausencia de urna estrutum de poder impessoal,
como é a contemporanea, a demonstra'rao e o ex:ercício do poder por meio de
rituais e cerimonias, também exercia um papel destacado na governa'rao dos
reinos, inclusive os ibéricos e, particulannente, das suas conquistas.

Se na monarquia espanhola, a maioria dos seus rituais tinha sua origem no
vocabulário ritual da Igreja católica, puesto que la teología católica de la época
sostenía que el ritual posee la capacidad de hacer existir, de hacer presente (la
Hostia consagrada no representa el cuerpo de Cristo, es el Cuerpo de Cristo),
no debería sorprendernos, por tanto, que uno de los principios rectores de la
Monarquía Hispánica, la monarquía C3tóliC3 por antonomasia, fuera la idea de
que el poder se hacia presente por medio de representaciones ceremoniales?

Também muitas das cerimonias e rituais praticados no estado do Brasil
tinham essa influencia católica como ressaltou Stuart B. Schwartz que, des
tacando as procissóes, indicou terem sido elas uma maneira bem sucedida de
transmitir mensagens da igreja e do poder políticos. Os rituais religiosos e as
cerimonias políticas estavam profundamente articulados e, muitas vezes, nao
tinham delimitado calo clareza, suas diferen'ras, tralJo típico e camcterístico

5. Manuel Rivero Rodríguez, La edad de oro de los t,irrt{)'es. El virreinato en la
Montlrt¡uía Hispánica durantelossiglosXVIy XVII, Madrid, Ediciones Akal,2011, p. 176.

6. Alejandro Cañeque, "De sillas y almohadones o de la naturaleza ritual del poder en la
Nueva España de los siglos XVI y XVII", Revúta de IndiM 232 (2004), P. 610.

7. A. Cañeque, "De sillas y almohadones ...", p. 613.
S. Stuart B. Schwartz, "Ceremonies of public authority in a colonial capital. The king's

proeessiollS and the hiernrchies of power in seventeenth century Salvador",Anais de Hútória
doAiém mar V(2004), p. 7-26.
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de urna sociedade de Antigo Regime. Porém, se Schwartz, com maestria,
analisa as implica~oes, inclusive políticas, das diversas festividades religiosas,
nesse trabalho vamos explorar aspectos do cotidiano da vida de Salvador
marcadamente políticos, particularmente de sua camara municipal, desta
cadamente em rela~áo aos governadores gemis para lá enviados, mesmo que
reconhecendo suas outras implica~oes, inclusive religiosas.

Dessa maneira, finalizando essa breve introdu~áo, nQSSos estudos, inclu
sive esse tmbalho, estáo inseridos nesse momento de reanima~áo e renova~áo

dos estudos da história política pam a qual pretendemos contribuir com a
nossa investiga~áo a respeito do papel desempenhado pelas camams muni
cipais em diversas práticas costumeiras da vida política do estado do Brasil,
destacadamente na posse dos governadores gerais dessa parte das conquistas
americanas da monarquia pluricontinental portuguesa. Assim sendo, inicial
mente vamos tecer algumas considemr;Qes sobre as camams e o seu papel na
vida política e administrativa do estado do Brasil, para depois relacionarmos
essas funr;Qes com a entrada e posse dos governadores gerais.

AS CÁMARAS MUNICIPAIS E AS PRÁTICAS COTIDIANAS DE
PODER POLÍTICO NO ESTADO DO BRASIL

Charles Boxer, em trabalho de referencia, afirmou serem as camams e
as Misericórdias "os pilares gémeos da sociedade colonial, do Maranháo a
Macau"9. Acreditamos e pretendemos apresentar nesse estudo, que as ca
maras desempenharam mais papéis e tiveram ainda mais relevancia do que
a maestria da interpreta'fáo de Boxer constatou.

As camaras, no império portugues, foram as estrutums que aproxima
vam "as gentes que por ele se espalham. Estruturas velhas, mas, que tem urna
enorme forrra agregadom"lO. Afinal de contas, como afirma o mesmo autor,
"A vida organizada de urna comunidade exprimia-se no município"ll. En
tretanto, mais do que todas essas constatar;Qes, de acordo com os princípios
da 2a escolástica, utilizando as coloca<rOes de Fmncisco de Vitória, la fuente
y origen de las ciudades y de las repúblicas no está en una mem convención o
en un invento humano, ni es algo que pueda incluirse entre las cosas artificiales,
sino que debe considerarse como proveniente de la propia natumleza, que su
girió a los mortales esta solución pam su defensa y conservaciónP

9. C. R. Boxer, O império Marítimo portugurs, 1415-1825, Lisboa, Edi~es 70, 2001,
p.267.

10. Joaquim Romero Magalháes, "Algumas notas sobre o poder municipal no império
portugues durante o século XVI", Revista Crítica de Cimcias Sociais 25/26 (1988), p. 23.

11. J. Romero Magalháes, "Algumas notas sobre o poder municipaL", p. 25.
12. Francisco Vitoria, Rdcdio de Potrdtlte GrJili. Estudios sobre su filosofía políh'ca,

Madrid, COllSejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, p. 21.
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Assim sendo, a organizar.;áo local e sua representar.;áo, a camara, era um
colegiado que existia pela necessidade de gerir a república, ordenar suas ne
cessidades enquanto organismo essencial para garantir a vida em sociedade.
No Portugal do Antigo Regime, as camaras apresentavam como urna das
suas características importantes, a sua grande unifonnidade institucional. As
sim, "todo o território continental da monarquia portuguesa estava coberto
por concelhos, designados oficialmente como cidades, vilas, concelhos, cou
tos e honras, sem que dessas distintas designar.;óes resultassem significativas
diferenr.;as"IJ. As camaras eram compostas em geral, por um juiz-presidente
- ordinário, se eleito localmente, juiz de fora, se nomeado pelo monarca 
além de dois vereadores e um procurador, eleitos e confinnados pela admi
nistrar.;áo central da monarquia ou pelo senhor da terra, caso a vila ou cidade
se localizasse no interior de um senhorio. Da mesma maneira, as "camaras das
ilhas, da África, da Índia, do Brasil regiam-se pelas mesmas normas que as do
Reino"H apesar de que, cada camara - reinol ou ultramarina - tivesse urna
configurar.;áo prápria, resultado do equilíbrio historicamente construído no
amplo espar.;o da monarquia portuguesa no Antigo Regime e do seu império
ultramarino lS

•

Como república, as camaras exprimem os interesses da nobreza da ter
ra, desempenham fun<;óes voltadas para a gestáo dos elementos essenciais
da vida local e se relaciona com as outras partes, como membro de um cor
po político, gerido pelo monarca. Assim sendo, em muitos momentos essas
partes cooperam, em outros, competem e entram em conflito. Como afir
ma Joaquim Romero Magalháes, nas Camaras, o "Poder é exercício, é efi
cácia na execur.;áo do decidido, é quebra e rendir.;áo de vontades adversas, é
presen<fa. Ora o rei está em Lisboa, (...)"16. Entretanto, náo podemos aceitar
inteiramente a constatar.;áo de que no Portugal do Antigo Regime houve
apenas "duas autoridades políticas: o rei e as camaras" e que isso gerou "De
um lado o rei, do outro as camaras. Nada mais. E, principalmente, nada de
media<;Óes'>17. A ordem político-administrativa da conquista americana era
complexa e teve como já constatamos em outros trabalhos, os governadores

13. Nuno Gon'i'J.lo Monteiro, "Os concelhos e as comunidades", en A. M. Hespanha,
Himina de Porlugol. O Amigo Rrgime, w/. IV, Lisboa, Editorial Estampa, 1997, p. 270.

14. J. Romero Magalháes, "Algumas notas sobre o poder municipaL", p. 26.
15. Maria Fernanda Bicalho, "As dimaras ultramarinas e o governo do Império", en Joáo

Fragoso, Maria Fernanda BiC'alho y Maria de Fátima Gouvea, o Antigo Rrgime nw Trópiros:
A Dinámica Imperial fbrluguesa (.SÚUÚM XVI-XV"!), Rio de Janeiro, Civiliza~áo

Brasileira, 2001, p.189-221.
16. Joaquim Romero Magalháes, Concdhw eorgallizafJo municipal na Époetl Afoderna,

AfiunftlS J, Coimbra, ImprellSa da Universidade de Coimbra, 2011, p. 124.
17. J. Romero Magalháe.s, "Concelhos e organiza'Jáo municipaL", p. 124.
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gerais l8 e, mas tarde, no século XVIII, os vice-reis I9 , como poderes proe
minentes e representa<fáo do monarca na conquista. Além disso, faz parte
da política um conjunto diversificado de rela<fóes ande a cada conjuntura
e escolha do governante ou dos grupos de poder, a negociar.;ii:o, o conflito,
a repressáo, e outras situa<fóes sáo adotadas. Como já demonstrou Jack
Greene, para obter consentimento e cooperar.;ii:o, os oficiais metropolitanos
náo tinham outra escolha a náo ser negociar sistemas de autoridade, pro
cesso de barganha que levou ao reconhecimento e ao respeito de direitos
das localidades e regióes20• Enfim, governar ern necessariamente mediar,
construir autoridades negociadas.

No império ultramarino lusitano as camaras municipais, além de cole
giados de gestáo local, desempenharam fun<fÓes ordenadoras essenciais para
a monarquia pluricontinental portuguesa, transcendendo a simples expres
sáo de representa<fáo da republica enquanto localidade. Por isso, existiu da
parte da monarquia portuguesa a preocupa<;áo que a comunicar.;áo dos seus
vassalos nas conquistas, particulannente as camaras municipais, se processas
se sem bloqueios ou impedimentos dos seus servidores, assim, as regimentas
dos governadores das capitanias e dos governadores gerais do estado do Brnsil
instruía-os a náo impedir de "escreverem-me as Camaras (~.) ainda que sejam
queixas, por que a meu servir.;o convém haver a liberdade neeessária (...)21. Além
disso, em diferentes matérias de governo, ernm as camarns municipais depo
sitárias dos diversos regimentos e leis emanadas do reino parn as conquistas
ultrnmarinas. Nos regimentas dos governadores, em diferentes capítulos, estava
indiC3do que o governador ao chegar a seu destino devena apresentar-se a ca
marn da 10C3lidade ande desembarcou e o seu regimento devena ser registrado
nos seus livros. Podemos depreender de certos capítulos desses regimentos que
as livros da camara deveriam registrar também outrns medidas emanadas do
rein022

• Assim senda, vale a pena voltar a discutir o papel fundamental das

18. Francisco Carlos CO$entino, Got''ffntulorrs gfTais <ÚJ EJtaM <ÚJ Brasil (.siculos XV/
XVII): oficio, rcgimmtos, gO'C-'crnafáo e trajt1órias, Siio Paulo, Annablume/FAPEMIG,2009.

19. Ver Maria Fernanda Bicalho, "Gobernadores y virreyes en el Estado de Brasil: dibujo
de una corte virreinal~", en Pedro Cardim y Joan-Lluís Palos (em.), El munM de los virrffrs
rn las monarquías de Espaiía J' RJrtugal, Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Main,
VeIVuert, 2012, p. 391-414.

20. Jack P. Greene, "Tradi~esde governan~ consensual na constru~o da jurisdi'Jiio do
Estado nos impérios europeus da Época Moderna na América", en Joao Fragoso y Maria de
Fátima Gouvéa,Na Trama das redrs, Rio de Janeiro, Civiliza'Jiío Brasileira, 2010, p. 95-114.

21. Regimento de Roque da COSta Barreto, en Marcos Carneiro de Mendon~,Raízrs
dtJ FormafáoAdministrati1-,a do Brasil, Riode Janeiro, IHGB/Conselho Federal de Cultura,
1972, p.843.

22. Esse era em verdade o procedimento seguido no império ultramarino, pois, nos
regimentos do Estado do Maranhiío, ~ores e Angola, estava estabelecida a mesma orienta'Jiío.
Até mesmo nos regimentos dos governadores de armas do reino havia e$SII instru'Jiío.
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camaras - "OS pilares gémeos da sociedade colonial, do Maranháo a Macau"2J
- além do que Boxer ressaltou. Assim senda, além de instituir.;ii:o essencial na
gestáo da vida local, referencia basilar da gestáo das repúblicas, as camaras
exerceram funr.róes mais gerais vinculadas a dinamica do exercício dos pode
res de governo no reino e no império ultramarino atlantico. As camaras de
sempenharam fun<;óes de manutenr.;3o da memória política administrativa ao
atuarem como depositárias do conjunto de cartas régias, regimentos diversos,
provisóes e outros instrumentos escritos da comunica<;áo política realizada
pelos vários poderes da monarquia pluricontinental portuguesa.

A ENTRADA E A POSSE DOS GOVERNADORES GERAIS E A
CÁMARA DA BAHIA

A camara da Bahia, localizada em Salvador, cabelJa do estado do Brasil
ou, segundo Frei Vicente Salvador, o "coralJáo no meio do carpo, donde
todas se socorressem e fossem governadas"H, além de depositária das medi
das ordenadoras da vida política e administrativa, era o colegiado que dava
legitimidade a posse dos seus governantes maiores, OS governadores gerais
e vice-reis2S exercendo dessa fOnTIa papel fundamental na vida política da
conquista ultramarina, como veremos a seguir.

Os governadores gerais e vice-reis do estado do BrasiP6, uma vez no
meados, realizavam o preito O- mC!lilgem27 ao rei em Portugal. O juramento,

23. C. R. Boxer, "O império Marítimo portugues...", p.267.
24. Frei Vicente Salvador, Hútória do Brasil, Sáo Paulo, Edi~es Melhoramentos,

1975,p.l43.
25. Ver Pedro Cardim y Susana Münch Miranda, "Virreyes y gobernadores de las

posesiones portuguesas en el Atlántico y en el Índico (siglos XVI-XVII}", en Pedro Cardim
y Joan-Lluís Palos (eds.), El mundo de Iw t'irrlf)'rs en las mOnllrt¡UíM de EspaíÍa J' Portugal,
Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Main, VelVuert, 2012, p. 175- 202.

26. Os governadores gerais enviados no século XVIII, incluídos OS que vieram com o
título de vice-reis, tinham OS mesmos poderes que OS governadores gerais que OS antecederam.
Poderes esses que, por sinal, eram diferentes e menores, do que OS trazidos pelos dois únicos
governantes que foram enviados para o Estado do Brasil no século XVII como vice-reis,
o marques de Montalviío e o conde de Óbidos. Nas suas cartas patentes está dito, "(...) e
tudo o que por ele de minha parte vos for mandado cumprais e fa~ais inteiramente com
aquela diligencia e cuidado que de vos COMO como fize.ssem se por mim em pessoo vos fosse
mandado" (Arquivo Nacional da Torre do Tombo [ANTI] - Chancelaria Felipe 111. Livro
28, fol. 297). Essa era a fónnula empregada para OS vice-reinados espanhóis: "nuestra Real
persona" (Rrcopilacion de LeJ"rs de Iw RVnw de 1M índias, Tomo " libro 111, tit,!1, Madrid,
INBOE, 1998, p. 543). Os vice-reis enviados após 1720 niíodispunhamde.sse mesmo poder.

27. Francisco Carlos Cosentino, "O oficio e as cerimonias de nomea~iío e posse para o
governo-geral do Estado do Brasil (séculos XVI e XVII)", en Maria Fernanda Bicalho y Vera
Lúcia do Amaral Ferlini, AfOlÚJs de gO'f-'erntlr. Idéias e prdtims polÚiCM no Impirio portugues.
Séculos XVI a XIX, Siío Paulo, Alameda Editorial, 2005, p. 137-155.
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entretanto, náo dava a eles a posse do cargo, pois, o governador em exercício,
ainda estava comprometido com o monarca por esse mesmo compromisso.
Assim, dessa fonna, a posse acontecia quando da chegada aBahia e, após a
dispensa régia formal dos compromissos do antigo governador. SÓ entáo, o
novo governante apresentava a sua carta patente de governador geml e pro
cessava-se a cerimonia de posse. Na carta levada por Gaspar de Sousa a Dom
Luís de Sousa em 1612 suspendendo a mentlgem em vigor, visualizamos essa
situa~áo. Confonne a carta o rei instruía a Dom Luís de Sousa, "para isso
se fazer como convem mando outrossim aos juízes, vereadores e oficiais da
Camam da capitania ande residirdes que lago se ajuntem convosco e perante
todos se leia esta provisáo pelo escriváo da mesma camam"n. Ainda segundo
as orienta<;oes régias, o escriváo "fara disso autos aUh~nticosem que assinareis
com OS ditos oficiais e pessoas outras que forem presentes, e neles se decla
mra o estado em que deixais as ditas capitanias e causas que nelas ha que me
perten~am", em seguida, feito o treslado autentico desses autos e juntado a
carta levada por Gaspar de Sousa, "vos eis por desabrigado do preito & ho
menagem e jummento que me tiverdes feito".

A esse ato seguia-se a posse dos governadores gerais do estado do Brasil
que acontecia em cerimonia pública e a orienta~áo seguida respeitava urna
fónnula definida nos regimentos do governo gera!. Essas instrw.;óes indica
vam que a posse deveria acontecer logo apás o desembarque, em Salvador,
na presen~a dos que estivessem exercendo a governa~áo, autoridades, repre
sentantes da popula~áo e das elites locais. No regimento de Gaspar de Sousa
(1612) a instru~áo em de reunir "os Juizes, vereadores, Procurador e Oficiais
que servirem aCamara da mesma Cidade, e o Ouvidor-Geral e mais Desem
bargadores da dita Rela~áo»29. No de Diogo de Mendon~a Furtado (1621) a
orienta~áo em juntar "as pessoas que nestes actos se acháo ordinariamente"3o.
Conforme o regimento que, emitido em 1677, pam Roque da Costa Barreta,
regimento que foi utilizado até o século XIX, inclusive pelos vice-reis dos
setecentos, dizia no seu 2°§,

Tanto que chegar aBahia apresentará a Patente que Ihe mandei passar
do cargo de Governador, e Capitáo General, e Carta de cren~a pam o Go
vernador a quem for suceder, para lago Ihe entregar aquele Governo, que o
fam na fonna costumada, senda presentes as pessoas que neste ato se acham
ordinariamente; e da entrega se famo OS termos que se me háo de enviar pelo

28. Carlas para Alvaro de SoUJa e Ga.spar de SoUJa (1540- 1627), Lisboa, CNCDP/
MRE, 2001, p. 82-8.3. Todas as cita~es a seguir pertencem a e3Sa mesma referencia.

29. Regimento de Gaspar de Sousa, en Marcos Carneiro de Mendon~, Raízes dtI
Formafáo Administrah1-,a do Brasil, Rio de Janeiro, lHGB/CollSelho Federnl de Cultura,
1972, p. 259-260.

.30. Arquivo Publico do Estado da Bahia - S. e, estante 1, caixa 146, livro 264.
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meu Conselho Ultramarino, pam a todo o tempo constar que se procedeu
conforme aordem que sempre se U$ou em atos semelhantes.31

A cenmonia de posse acama na igreja da Sé, conforme a indicalJ3.o de
Frei Vicente Salvador sobre a chegada de Diogo de Mendonr.ra Furtado
(1621) que ao desembarcar "foi levado a sé com acompanhamento solene"32.
O mesmo está no Regimento de Gaspar de Sousa que, no seu início, dizia
que o governador anterior, Dom Diogo de Menezes, juntamente com OS re
presentantes do novo governador, deveriam se reunir ("se ajunte") "na Sé da
Cidade do Salvador, Bahia de todos OS Santos"33.

As chegadas dos governadores gemis do Estado do Bmsil eram acom
panhadas de pompa e solenidade e a camara de Salvador preparava-se pam a
recepr.r3.o dos governadores como entendemos do tenno de verealJ3.o ande "se
tratou do recebimento que se avia de fazer ao Governador António Teles da
Silva"3. e registrava, através de assento, a entrada desses governantes no exer
cício de seu cargo, como em junho de 1640, fez o "assento em como neste
dia entrou em Palácio o primeiro Vice-Rei que veio a esta Cidade e Estado
que foi DolO Jorge Mascarenhas marques de Montalv3.0"3S.

Poucos sáo os relatos conhecidos a respeito da entrada e posse dos go
vernadores gerais da conquista americana de Portugal. Por isso mesmo, a car
ta enviada por D. Pedro António de Noronha Albuquerque e Sousa, marques
de Angeja, em 18 de julho de 1714, a D. Joáo V, adquire urna importancia
impar para conhecimento dessa prática cotidiana do cenmonial de poder do
governo geral do estado do BmsiL Tendo sido vice-rei da Índia, com estra
nhamento, o marques de Angeja, descreve criticamente a maneira informal
como foi organizada a sua posse de governo e, ao fare-Io, nos oferece a des
crilJ3.o dessa cenmOnia.

De acordo com o documento, ia o "o Governador buscar o seu sucessor
a bordo e leva-lo para o Colégio dos Padres da Companhia, donde, passados
os dias {que sempre sáo tres ou quatro)"36 se realizava "a entmda e entrega, e
a cenmonia é vir o Senado da Camara e todos OS cidad3.os com varas venne
Ihas a busca-lo ao colégio". O governador e o seu antecessor iam "debaixo do

31. Regimento de Roque da Costa Barreto, en M. C. Mendon'Ja, "Raizcs da Forma'Jiío
Administrativa do BrasiL", p. 747.

32. Frei Vicente Salvador, "História do BrasiL", p. 354.
33. Regimento de Gaspar de Sousa, en M. C. Mendon'Ja, "Raizcs da Forma'Jiío

Administrativa do BrasiL", p. 414.
34. Documentos HiJtón'cos do Arquivo Afunicipal. AtM da Cámara, 1641-1649,2°

vol, Bahia, Prefeitura do Município do Salvador, 1949, p.118.
35. Documentos Hidón'cos do Arquivo Municipal. Ajas da Cámara, 1625- 1641, l°

vol, Bahia, Prefeitura do Município do Salvador, 1949, p. 442.
36. Avulsos da Bahia - Arquivo Histórico Ultramarino. ACL_CU_005, cx. 9,doc. 745.

O mcsmo para as cita'JÓcs a seguir.
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pálio, cujas varas levam OS Vereadores e cidadáos" e se dirigiam a Sé, ande o
arcebispo e os dais governadores, o que entra e o que está saindo do governo,
váo "conversando até a capela do Sacramento, aonde fazem oralJáo, e depois
passáo á capela-mor, o novo governador á máo esquerda do que acaba, se
assenta em setial, náo de cortina, mas, só de espaldar, e o Arcebispo vai para
o seu lugar". A cerimonia continua com a entrada dos "Vereadores, ministros
e toda a mais gente, que ali se acha na capela-mor, le o secretario de Estado
a Patente, e acabada de ler, entrega o Governador o bastáo ao sucessor, e
mudam de cadeiras, passando para a máo direita o novo governador". Urna
vez empossado o novo governador deixa a capela "debaixo do pálio, é trazido
pelo mesmo Senado e mais acompanhamentos de gente até a porta do palá
cio, e pegam nas armas as milícias e OS terlJos pagos".

Tres questoes chamam atenlJáo nessa cerimonia de entrada e posse dos
governadores gerais/vice-reis do estado do Brasil. Em primeira lugar, andar
debaixo do palio era uma distinlJáo atribuída a poucos no Antigo Regime.
Era o pálio um ornamento de tecido "prezo no alto de huas varas, debayxo
do qual (...) em certas occasioens se váo receber Principes Ecclesiasticos, ou
seculares (...)'>37. Covanubias ressalta que, "También usan déllos reyes en las
primeras entradas en las ciudades"3~. A traca de lugar e sentar-se a direita
tem relar.ráo com a importancia atribuída a esse lugar na cultura católica onde,
"Christo Senhor Nosso esta sentado a máo direita de deos Padre, quer dizer,
que em quanto Deos, tem igual glória com o pay, &- em quanto homem, mais
que todas as criaturas"39. Quanto ao bastáo, entre os portugueses, "he quase
sempre insígnia de mando, particularmente na guerra"40. Por tim, sentam-se
os governadores gerais "em setial, náo de cortina mas só de espaldar", mais
um símbolo de distin'fáo que constata a qualifica'fáo de representa'fáo da pes
soa real aos governadores pois, esse "Banco, ou genuflexório" era usado "para
pessoas Reaes se encostarem, &- se porem de joelhos"41.

Todos esses elementos que compoem a entrada e a posse dos governa
dores gerais, particulannente a presen't3 de símbolos régios de poder, dáo
relevo a praeminencia do seu poder e da sua autoridade. Na cerimonia de
posse, onde práticas religiosas se confundem e se entrela'fam com as questoes
do exercício da governa'fáo e da vida da república, ternos urna demonstra'fáo
do poder régio delegado a esses governantes ultramarinos, representado pe
los símbolos desse poder - o pálio, o bastáo, a exibi'fáo do pleito &- menagem

37. D. Raphael Bluteau, Vócabu/ano Portuguez e Latino, Rio de Janeiro, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, s/d. CR-RDM, v. VI, p. 553.

38. Sebastián de Covarrubias, TrJVro de la Lengua Caddlana o rspaiío!a, Barcelona,
Editorial Alta Pulla, 2003, p. 846.

39. D. Raphael Bluteau, "Vocabulario Portuguez e Latino, vol. 111 ", p. 236.
40. D. Raphael Bluteau, "Vocabulario Portuguez e Latino, vol. 11 ", p. 62.
41. D. Raphael Bluteau, "Vocabulario Portuguez e Latino, vol. VII...", p. 665.
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do novo governador, a traca de lugar - que eles ostentavam. Além disso, toda
a cerimonia acontecia diante "dos Officiaes da Camara, como das Pessoas da
Governanr.ra e mais Povo"ü ou seja, da república. No nosso entendimento, os
símbolos presentes e, o ritual seguido nessa cerimonia de posse, servia a um
duplo e contraditório propósito, por um lado, o papel do ritual cívico e sua
vincular.ráo com a pompa religiosa e secular uniam-se por urna intenlJáo polí
tica comum, demonstrar e reafirmar a lealdade e a fidelidade da comunidade
para com o monarca portugues distante. Por outro lado, concomitantemente,
ressaltava a import3ncia do poder local e a liberdade de alJáo das camaras,
expressáo organizada do poder da republica na cidade cabelJa do estado do
Brasil4J, de acordo com OS fundamentos práprios da ordem política de Por
tugal no Antigo Regime.

Como conclusáo, percebemos que as cerimonias e rituais que se realiza
vam quando da entrada dos governadores gerais e vice-reis eram momentos
de lembran'fa, renova'fáo e reafirma'fáo dos la'fos que uniam o monarca aos
súditos de suas conquistas por meio dos seus representantes, dai a presen'fa,
ao que transparece dos relatos, da popula'fáo nesses eventos. Entretanto, o
que mais nos chama aten'fáo é o fato de que a apresenta'fáo das credencias e
as cerimonias que aconteciam no estado do Brasil tinham na camara muni
cipal um personagem relevante e representar.ráo costumeira dos poderes dos
vassalos e da república no Portugal do Antigo Regime.

As camaras municipais, ao menos no estado do Brasil e, em particular, a
de Salvador na Bahia, conforme as concep<fÓes da escolástica, predominantes
no Portugal do Antigo Regime, desempenharam, da melhor maneira possível,
o papel de representa'fáo política, nessa parte distante do império ultramarino
da monarquia pluricontinental portuguesa, da ideia de pacto e de media'fáo
popular costumeira no pensamento político portugues desse momento. Con
forme Xavier e Hespanha, citando um pensador portugues do século XVII,
"conforme as regras do direito natural, e humano, ainda que OS Reinos trans
ferissem nos Reis todo o seo poder e império, para OS governar, foi debaixo de
urna tácita condi'fáo, de OS regerem, e mandarem, com justi'fa e sem tyrania"+4.
As camaras municipais das partes do ultramar portugues eram a institui'fáo
que construíam a representa'fáo e a lembran'fa da monarquia portuguesa, por
isso seu papel de memória política e/ou de local no qual o maior representante
do monarca nessa conquista, o governador geral ou o vice-rei, apresentavam
suas credenciais e tomavam posse fonual do governo desse Estado.

42. "Documentos Históricos do Arquivo Municipal. Atas da Camara, 10 voL", p. lSS.
43. S. B. Schwartz, "Ceremonies ofpublic authority ...", p. 11.
44. Ángela Barreto Xaviery António Manuel Hespanha, "A Repre.senta~odasociedade

e do poder", en António Manuel He.spanha (em.), Histórii:l de Portugtli. O Alltigo Regime. 4"
vol, Lisboa, Editorial Estampa, 1998, p.119.
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Esse significado político também se manifesta quando, em várias situa
95es e com formas diversas, a Camara e outras personalidades detentaras de
poder, eram chamadas pelo governador gernllvice-rei, parn se manifestarem
a respeito de assuntos específicos e relevantes exercendo papeis de aconse
lhamento desses governantes, cumprindo as fun95es sinodais características
dessa monarquia. Uma das formas ern a reuniáo realizada no palácio de go
verno, como a que aconteceu em 7 de agosto de 1662 reunindo "o senado da
[Camara] e [nobreza] e Povo dela"4s convocada por Francisco Barreto, para
que juntos delibernssem sobre a contribui'táo do dote da senhorn Rainha da
Inglaterra e da paz com a Holanda, levantada no Estado do Brasil, com valo
res definidos pelas diversas camaras dessa conquista e que foi arreC3dado por
vários anos. Outra forma, era a ida do governador a casa da camara, como a de
Alexandre de Sousa Freire, em 7 de abril de 1669, onde juntamente com OS

oficiais dela e "os oficiais maiores da milícia desta prny¡." foi requerido pelo
procurndor daquela C3sa que o governador taxasse o "pre't0 do a'túcar bran
co e mascavo pelo que justo fosse" 46. E ainda podemos encontrar acamara
tOC3ndo "a campa da cidade e chamar cidadáos dela e mais pOVO"H parn que,
"todos juntos", se manifestassem sobre o Tenno de Resolu'táo apresentado
pelo governador geral, Joáo Rodrigues de Vasconcelos e Sousa, conde de
Castelo Melhor, em 10 de mar't0 de 1650, sobre o aumento do valor que
seria pago pelas pipas de vinho vendidas na cidade como forma de aumentar
os recursos para manuten'táo das tropas e defesa da cidade. A resolu'táo, urna
vez tomada, era também assinada pelo governador. Em todos esses casos, po
der local e governador geral, juntos, negociavam e deliberavam sobre ques
tóes diversas a respeito da governa'táo do estado do BrasiL

Por todas as essas rnzóes, retomando o que dissemos antes, para finalizar
esse trabalho, acreditamos que as ca.maras desfrutaram de muito mais impor
tancia que Boxer em seu fundamental trabalho chamou de pilares da socie
dade colonial. As camaras ernm o poder 10C3l ordenador dos aspectos básicos
do cotidiano da cidade de Salvador, mais também, memária política-admi
nistrntiva da monarquia nessa conquista americana, representa'táo de urna
prática fundante do poder de monarquia e de um monarca que, distantes,
faziam da camarn sua lembran'ta e colegiado de aconselhamento e negocia'táo
parn o exercício do governo no estado do BrnsiL

45. Documentos HiJtón'cos do Arquivo Afunicipal. AtM da Cámara, 1659-1669,4°
vol, Bahia, Prefeitura do Munidpio do Salvador, 1649, p. 136-140.

46. "Documentos Históricos do Arquivo Municipal. Atas da Camara, 1659-1669,4 0

voL", p. 409-411.
47. Documentos HiJtón'cos do Art/uivo Afunicipal. AtM da Cámara, /641-/649,2°

vol, Bahia, Prefeitura do Munidpio do Salvador, 1949, p. 118.




