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A câmara municipal da Vila Real do Senhor
Bom Jesus do Cuiabá e o seu período

de “regência” 

Nauk Maria de Jesus
Universidade Estadual do Mato Grosso

O presente texto tem como objetivo discutir a função de regente assumida pela câmara 
municipal da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, tendo como base o regimento deixa-
do para ela pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de 
Menezes. Desde a descoberta das minas na região oeste da América portuguesa até 1748, 
ano em que foi criada a capitania de Mato Grosso, Cuiabá pertenceu à jurisdição da capitania 
de São Paulo e durante esse período recebeu apenas a visita de um único governador, Rodri-
go César de Menezes. 

A viagem monçoeira de um governador e capitão-general
até Cuiabá (1726)
Em julho de 1726, o governador e capitão general da capitania de São Paulo, Rodrigo 

César de Menezes, partiu do porto de Araritaguaba, seguindo o roteiro fluvial Tietê-Cuiabá, 
em direção à fronteira oeste da América portuguesa. Tinha como missão criar a Vila Real do 
Senhor Bom Jesus do Cuiabá (1727) e instalar o aparato administrativo e fiscal no local, já 
que as minas de ouro cuiabanas surgiam como promissoras fontes de riquezas. Demorava-se 
entre cinco e seis meses para chegar ao destino final e os guias preferiam viajar entre os me-
ses de março e junho, época das cheias dos rios que tornavam a navegação menos arriscada. 
O trajeto fluvial das monções poderia ser feito pelos rios Tietê, Grande, Pardo, Anhenduí, 
Mboteteu, Paraguai, São Lourenço e Cuiabá ou pelos rios Tietê, Grande, Pardo, Sanguessuga, 
Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço e Cuiabá, tendo ainda pequenas travessias por terra, 
onde as canoas eram descarregadas e as cargas levadas pelos cativos. Até o ano de 1736, esta 
foi a única forma de se chegar a Cuiabá, sendo seu percurso perigoso, com muitas cachoeiras, 
corredeiras e ameaças de ataques indígenas.1

As monções, em português, significavam inicialmente ventos alternados que determinavam 
as épocas de navegação no oceano Índico. Na América portuguesa, o termo passou a designar a 
navegação fluvial para o oeste durante o século XVIII. As monções eram compostas por canoas 
organizadas em comboios que levavam autoridades e civis e mercadorias para serem comercia-
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lizadas em Cuiabá. Trabalhando com o critério analógico, Sérgio Buarque de Holanda considerou 
que a ocupação das minas do Cuiabá pelos paulistas foi uma réplica em escala reduzida da colo-
nização ultramarina. No que diz respeito às monções, ele associou as viagens para essas minas 
àquelas que eram realizadas pelos portugueses para o Oriente, pois elas também demoravam 
aproximadamente cinco meses, embora os fatores naturais fossem diferentes. Para o Oriente 
seguia-se o regime dos ventos, para o Cuiabá o regime das águas. Da mesma maneira, como o 
Oriente, as Minas cuiabanas foram consideradas lugares de lendárias riquezas.2

Desse modo, entravam e saíam pessoas de Vila Real do Cuiabá e era efetuado o comércio. 
Se, por um lado, a existência de um único trajeto podia evitar descaminhos do ouro e impedir 
a entrada de forasteiros que pudessem abrir concorrência aos paulistas, por outro, ele era 
complicado por causa das dificuldades existentes no decorrer da viagem e da falta de produ-
tos nas minas, já que muitos chegavam deteriorados ou com preços exorbitantes. 

Rodrigo César de Menezes foi o primeiro governador a se deslocar para as minas cuiabanas 
por esse roteiro fluvial feito pelas monções. Sua viagem pode ser considerada inaugural e funda-
dora de ambiente urbano, já que ao percorrer os caminhos fluviais na condição de representante 
oficial do rei, reconhecia e tornava reconhecível para o Reino a sua rede de caminhos.

Ele informou ao rei que a viagem às minas cuiabanas era o maior serviço que tinha feito 
em toda a sua vida, pois inúmeros eram os riscos que se impunham na travessia e intimi-
davam os tripulantes. Não havia viagem mais trabalhosa e “enfadonha, e antes se pode ir 
à China três vezes do que intentá-la”. Quando alguém se considerava livre dos perigos dos 
rios e dos índios, acreditando que pudesse descansar, deparava-se com “ares tão pestíferos”, 
sezões e sarnas. De malina morreu o seu mordomo em três dias, mesmo tendo o governador, 
antes de iniciar a viagem, ordenando que se desse a sua comitiva triaga de vênia para que 
ficassem livres das doenças malignas que grassavam entre os que faziam aquela viagem.3

No relato do governador, o temor não era de monstros ou de seres fantásticos morado-
res das águas, tais como na época da conquista. Eram pavores reais, encarnados nos assaltos 
indígenas que ocorriam tanto nos rios quanto na terra. Eram cachoeiras, pedras e corrente-
zas que formavam ondas como as do mar. 

Segundo Rodrigo César de Menezes, acrescentava-se a esses incômodos a péssima ali-
mentação, limitada a alguma caça e frutas bravas, sendo a variedade das águas não menos 
prejudicial ao organismo. Antes de seguir viagem, ele supriu as monções de mantimentos 
para nove meses, mas os naufrágios e inundações fizeram com que muitos alimentos se per-
dessem, tendo o governador que se valer de roças de milho e feijão, “único manjar” que nelas 
se achava. Passou dias sem mais sustento, comendo apenas milho cozido e sustentando-se, 
no mato, com macacos, papagaios, araras e algumas cobras. Segundo o governador, quando 
“aparecia uma perna de macaco ou uma posta de lagarto, aqui cá chamam de jacarés era 
o maior banquete”.4 Ainda perdeu dois mil cruzados, seu mordomo e seu cozinheiro, que, 
segundo ele, o prejudicou muito enquanto esteve na Vila Real do Cuiabá. Para um nobre e 
ilustre administrador português, a viagem causava estranhamento e repulsa, e a adaptação 
exigia abdicar-se do luxo e conforto a que estava acostumado.

Ao passar pelo rio Taquari, ciente do perigo causado pelos índios Payaguá, Rodrigo Cé-
sar de Menezes ordenou a sua comitiva que ficasse em silêncio, sem dar tiro algum para que 
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não fossem “sentidos” pelos índios. Os ataques indígenas às monções eram conhecidos em 
São Paulo e todo cuidado era pouco, já que senhoreavam o rio Paraguai. Eles guerreavam 
sobre as canoas e levantavam a borda delas de modo que o fundo servisse de escudos contra 
as balas, sendo que no mesmo instante em que estavam invisíveis, debaixo da água, as torna-
vam a levantar e fugiam. Por essa razão, preferiu Menezes, pouco municiado de armamentos 
não se confrontar com os índios.

Ao final da viagem do governador, foi contabilizada a perda de mais de quarenta canoas e 
a morte de vinte e três pessoas por afogamento, entre brancos e negros, estando entre os mor-
tos uma mulher do Reino e três pilotos. No rio Cuiabá acima, quando fizeram pouso na roça do 
guarda-mor Pascoal Moreira Cabral, alguns dos principais paulistas foram cumprimentá-lo, pois 
já estava próximo do arraial do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. Até o arraial, foi seguido por algu-
mas canoas.

Chegava ao final a viagem fluvial do governador, que na manhã do dia 15 de novembro 
de 1726, desembarcou acompanhado por três mil pessoas, no porto do arraial. Ao saltar em 
terra com a sua comitiva, fez oração em uma capelinha que ali havia e em seguida, com algu-
mas pessoas a cavalo e outras em redes, marchou para o arraial, onde chegou às dez horas 
da manhã. Na frente da igreja matriz estava um nobre e luzido séquito que recebeu o gover-
nador debaixo do pálio e o conduziu até a matriz e depois ao palácio. No dia 1º de janeiro 
de 1727, passou o arraial à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá e criou a 
câmara municipal. Após longa e trabalhosa viagem, o governador Rodrigo César de Menezes 
concretizava um dos seus objetivos, fundar uma vila no ponto mais avançado da fronteira 
oeste da América portuguesa, na primeira metade do século XVIII.

Ao partir em 1728, o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo 
César de Menezes, deixou a câmara de Vila Real responsável pelo bom governo e bem comum 
da localidade. Em resposta ao governador, os oficiais da câmara reafirmaram a lealdade de 
fiéis vassalos e assumiram a responsabilidade por erros que pudessem ter sido cometidos, 
enquanto que ao governador atribuíram os acertos. Os camaristas, humildemente, também 
se qualificaram como pouco capazes para o “peso do governo desta República”, mas que, com 
os exemplos dados por Rodrigo César, esperavam “trabalhar quanto [...] fosse possível [...] e 
acertar na ausência de V. Ex. que sempre choraremos”.5

O Regimento de 1728
Ao partir das minas, Rodrigo César de Menezes deixou para a câmara da Vila Real do Se-

nhor Bom Jesus do Cuiabá o Regimento que se fez para os oficiais do Senado da Câmara desta 
vila ficar regendo estas minas na ausência do general, em 25 de junho de 1728.6 Constituía-se 
de dezessete capítulos, que tratavam, sobretudo, do sossego público e das eleições. O primei-
ro capítulo evocava as ações a serem empreendidas nos casos de revolta:

“Cuidará muito o dito Senado da Câmara no sossego público, porque o que 
mais importa ao governo da república é a pacificação do povo, e na sua conser-
vação consiste a não se danificarem os homens, e assim devem não ter vícios, 
para que o membro podre com o seu mau exemplo não corrompa todo o corpo 
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são, pois é melhor que a república esteja pacífica, com dez moradores bons, que 
revolta com onze povoadores, que estão a perigo de serem despovoados e assim 
averiguando que há alguma pessoa revoltosa, ou que concorre para o desassos-
sego do povo se deve prender logo, e remeter-se com as suas culpas com toda a 
segurança à Cidade de S. Paulo [...]”.7

Embora as disputas e parcialidades, aparentemente, não tenham assumido a forma de 
revoltas ou sublevações, elas existiram e justificavam a preocupação do governador. César 
de Menezes, ao evocar os perigos da discórdia, utilizou-se da metáfora do corpo, muito usa-
da na sociedade do Antigo Regime e relacionada à concepção corporativa da sociedade. Este 
modelo era marcado pelo pensamento político e social medieval, em que predominava a 
idéia de uma ordem universal (cosmos), que abrangia homens e coisas, e orientava as criatu-
ras para um objetivo último e único, identificado pelo pensamento cristão como do próprio 
Criador. Neste universo, havia uma unidade de criação, em que cada um tinha uma função, a 
fim de produzir a harmonia do cosmo.8 

Porém, outro dado importante do primeiro capítulo do regimento dizia respeito aos mora-
dores. Reduzi-los à obediência e ao sossego era fundamental para o desenvolvimento do traba-
lho aurífero que possibilitaria à Coroa maiores lucros. O comportamento dos moradores foi uma 
das questões que mais inquietaram as autoridades e sobre eles foram lançados bandos proibiti-
vos, intenso fiscalismo e aplicação da justiça, que tinham as vilas como espaços favoráveis para 
serem instituídos. Essas medidas foram algumas das formas encontradas pela Coroa portuguesa 
para exercer o seu poder e controlar a população, nem sempre com sucesso.

 Na Vila Real do Cuiabá e seu termo, o controle e a tentativa de normalização do cotidia-
no dos seus moradores foram alvos das preocupações contidas no regimento. Seis capítulos 
tratavam do trânsito de pessoas, repetindo os bandos publicados por Rodrigo César de Me-
nezes. Pessoa alguma poderia ir para o povoado sem licença; mulheres de procedimento 
escandaloso deveriam ser proibidas, porque ofendiam a Deus e incentivavam a inquietação 
do povo; as rondas noturnas deveriam continuar sendo realizadas para atalhar as desordens 
e os ourives deveriam ser retirados da vila.9

Alguns fatores concorriam para o perigo de revolta dos moradores, como a cobrança de altos 
impostos e taxas. Em 1728, as minas também sofreram com uma grande seca, que prejudicou a 
plantação e destruiu diversas roças, sem contar que a quantidade de ouro arrecadada tinha dimi-
nuído e ecoavam notícias sobre os achados de Goiás e sobre as ameaças dos índios. 

No plano administrativo, o regimento determinava que o governador deveria ficar infor-
mado de tudo que acontecesse na vila para que pudesse encaminhar a providência neces-
sária. Do mesmo modo, enquanto os novos governadores não lançassem outros bandos, os 
aprovados por César de Menezes continuariam tendo validade.10

O Regimento tratava também do desentendimento entre o governador e o ouvidor de 
Paranaguá, Antonio Alves Lanhas Peixoto, que o acompanhou até as minas cuiabanas. Como 
o ouvidor tinha permanecido na vila após a partida do governador, no capítulo 15 ficava 
previsto que ninguém poderia obedecer-lhe como ministro em situação alguma, pois ele não 
tinha jurisdição de ouvidor em Cuiabá.11
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O quarto capítulo do regimento versava sobre a relação da câmara com outras esferas da 
administração. Ela deveria verificar se os oficiais de justiça, possivelmente os juízes ordiná-
rios, cumpriam a obrigação dos ofícios que serviam, tratando a todos sem parcialidades, não 
recebendo a mais do que era taxado e não ultrajando ninguém. Aqueles que não tivessem 
bons procedimentos:

“não só serão castigados, mas privados dos ofícios, provendo-se em pes-
soas idôneas, em cuja eleição deve haver uma exata averiguação, e o provimen-
to que se fizer deve ser por comissão seguros os direitos reais, dando parte ao 
Governo para prover na forma do estilo”.12 

A outra questão administrativa dizia respeito à própria câmara. Quando o governador 
esteve na vila, realizou eleições, marcadas pelo sumiço dos pelouros. À época, Rodrigo César 
acusou o ouvidor Lanhas Peixoto pelo sumiço. Temendo que as eleições futuras não fossem 
bem sucedidas, elaborou um capítulo para tratar dessa questão:

“Ordeno e mando aos oficiais do Senado da Câmara que de presente ser-
vem que dia de janeiro de 1729, se juntem nela, e abram os pelouros dos que no 
dito ano hão de servir, e as pessoas que saírem eleitas lhes dêem o juramento 
dos Santos Evangelhos por termo em que uns, e outros assinem, como se prati-
cou com eles no presente ano de 1728”.13

Como a vila estava distante da cidade de São Paulo, no lugar das cartas de usanças14 
deveriam ser remetidas as cartas de confirmação,15 acompanhadas de certidão, explicando 
como foi realizada a eleição. Isto era necessário, porque dúvidas poderiam surgir e delas 
nascerem inquietações e discórdias “entre os velhos e novos oficiais como nos povos, afei-
çoados a uns e outros, e detrimento que tiverem os seus requerimentos, em os quais se não 
deve proceder com nulidade [...]”. 16

Isso vem demonstrar que, em Vila Real, existiram disputas pelo poder, marcadas por 
diversas parcialidades. Infelizmente, a documentação nada informa sobre as redes criadas 
na vila nesse momento. Certo é que, pelo menos em 1727 e 1728, existiram conflitos nas 
eleições da vila. Segundo o cronista José Barbosa de Sá, no final de dezembro de 1728, gran-
des disputas envolveram alguns dos homens bons que desejavam ser eleitos. Segundo o cro-
nista, das listas feitas na primeira eleição de 1727, faltava abrir a do último ano, com os três 
nomes que assumiriam a governança. No entanto, os oficiais inscritos no último pelouro a 
ser aberto temiam que o mesmo tivesse sido alterado e outros pretendentes fossem eleitos. 
Essa situação gerou inquietações na vila, com promessas de mortes e de ferimentos contra 
todos, pois ninguém escaparia da fúria dos inscritos no último pelouro.17

Embora não afirmasse que os pelouros tivessem sido trocados, José Barbosa de Sá dava 
a entender que isso ocorreu, pois informou que “vendo os camaristas que com abertura do 
pelouro haveria certamente desordens quando não chegasse a mortes e pancadas como se 
comprometiam”.18 Algo de errado havia, tanto que, à luz de uma vela, os camaristas queima-
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ram os pelouros e entraram a fazer novas eleições. “Temeridade notável”, segundo o cronis-
ta, mas que, ao final, resultou em sossego e fim do rumor entre os pretendentes. Os camaris-
tas Amaro Rodrigues Penteado19 e Bartolomeu Bueno de Siqueira assumiram a culpa pelo 
acontecimento, o que gerou a pronúncia, prisão e devassa tirada pelo ouvidor José de Burgos 
Vilas Lobos. Os camaristas foram soltos e depois seguiram viagem para São Paulo.20

O último capítulo concedia aos camaristas o poder de decidirem sobre os casos que não 
estavam prescritos no regimento, por:

“[...] e não poderem antever, nem prevenir, e estas minas ficam em grande 
distância de povoado, impedindo a dar-se parte, e esperar-se a resolução e será ne-
cessário dar-se-lhe pronto remédio em tal caso os oficiais só na dita câmara deter-
minaram e executaram o que for mais conveniente ao serviço de Sua Majestade”.21

Com base nesse Regimento, que possibilitava à câmara gerir o espaço urbano e seu termo 
entre os anos de 1728 e 1730, ela exerceu a regência, na visão de algumas pessoas da época, fun-
ção transferida, no ano de 1731, a Antonio de Almeida Lara, o brigadeiro-regente da câmara, que 
respondia pelos assuntos militares e civis. Ele divulgava os bandos dos governadores, controlava 
o trânsito dos moradores pelo território e intervinha em outras esferas da administração.

A função de regente parece ter sido uma singularidade da câmara de Vila Real do Senhor 
Bom Jesus do Cuiabá, cuja preocupação com o despovoamento e com os ataques indígenas 
perdurou em primeiro plano por longos anos e fez com a que câmara cuiabana agisse antes 
da chegada de ordens régias ou dos governadores e capitães-generais na vila. Medidas pre-
cisaram ser tomadas para a manutenção do território sob o domínio português. Essa câmara 
mediou as negociações entre os moradores e o rei nos pedidos de redução dos quintos, das 
taxas de entradas, do emprego das terças na construção da cadeia, na abertura de um cami-
nho terrestre e na declaração de guerra aos temidos índios Payaguá. 

Reger, reja, regência...
O governador deixou o Regimento que se fez para os oficiais do Senado da Câmara desta vila 

ficar regendo estas minas na ausência do general, por considerar necessário “deixar nelas quem a 
reja”. Ficar regendo, no sentido de quem dirige, rege ou governa. Essa era a responsabilidade da 
câmara da Vila Real do Cuiabá, enquanto não tivesse um novo governador. Deparamo-nos aqui 
com duas questões: a regência e o título de senado da câmara desde a fundação da vila. 

Na documentação consultada não obtivemos informações que tratassem da concessão 
do título de senado e os seus respectivos privilégios, bem como as razões que teriam levado 
a Coroa a concedê-lo.22 Quanto a ser regente, o cronista José Barbosa de Sá, morador na Vila 
Real do Cuiabá, registrou que o governador “deixou a regência desta Vila e povo recomen-
dada ao Senado da Câmara”.23 O cronista José Nogueira Coelho mencionou que o governador 
“deixou a regência da vila aos oficiais da câmara”.24 Em outra passagem do seu texto, afirmou 
que “Em execução dos poderes de regência passou a câmara provisão de provedor de regis-
tro”.25 Joaquim da Costa Siqueira, em fins do século XVIII, não mencionou essa expressão, 
optando por dizer “deixando o governo militar ao brigadeiro Antonio de Almeida Lara”.26 Já 
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no século XIX, Augusto Leverger, em sua cronologia, também suprimiu a palavra regência, 
registrando que “Rodrigo César de Menezes deu um Regimento aos oficiais do senado da 
câmara, a quem incumbiu o governo destas minas”.27

As expressões contidas no Regimento, regendo/reja, foram substituídas por regência 
pelos dois primeiros cronistas e não parece ter sido aleatoriamente, já que a câmara de Vila 
Real cuidou de todos os assuntos relativos à localidade, na primeira metade do setecentos, 
respaldando-se no Regimento deixado por Rodrigo César de Menezes. Entre os anos de 1728 
e 1730, Vila Real não contou com a presença de oficial régio, o que reforçou o poder camará-
rio, tanto que a presença dos ouvidores, a partir de 1731, foi vista como uma ameaça. 

A questão da regência ganhou outro delineamento no ano de 1730. Como o ouvidor 
ainda não havia chegado, o brigadeiro Antonio de Almeida Lara, com o consentimento da 
câmara, passou a servir como “regente da vila”28 e seu termo, sendo identificado nos docu-
mentos como “brigadeiro-regente”. Brigadeiro-regente era uma patente militar; no entanto, 
o termo regente ultrapassara a esfera militar em Vila Real, porque as ações de Almeida Lara 
extrapolaram o governo militar. O que ocorreu foi a fusão da patente com uma função tem-
porária, inicialmente atribuída por Rodrigo César de Menezes à câmara. Antonio de Almeida 
Lara assumia a responsabilidade pelo governo militar e civil das minas. 

Se para os oficiais locais a presença dos oficiais régios, em especial os magistrados, era 
um problema, para estes, a situação não era muito diferente. Ao chegarem à vila, os ouvido-
res se colocavam como superiores e detentores do saber e do poder, devendo os represen-
tantes locais acatar as suas ordens. Segundo o ministro João Gonçalves Pereira, os oficiais 
locais eram “homens (sic) leigos, sem profissão de letras e não podem obrar com acerto que se 
presume dos Ministros de Letras”.29 Da mesma forma, estranhou a prática de Antonio Almeida 
Lara que executava as leis, publicava bandos, despachava e impugnava sentenças, assinava pe-
tições no alto, controlava a saída das pessoas da vila e passava licenças que não lhe competiam. 
Acrescentou, ainda, que o dito brigadeiro tinha ordens do governador em seu poder, como as 
relativas à descoberta de diamantes e demais pedras preciosas, que ele, no entanto, desconhecia 
e não podia executar. O magistrado se queixou ao governador desse excesso de poder, pois não 
havia razão para que “leigo criado nos matos, queira imperar e mandar nos Ministros de S. Ma-
jestade”, pois todo o fundamento em que se apegavam era a ordem do governador.30

Antonio de Almeida Lara era paulista, e, na citação acima, observa-se a permanência da ima-
gem dos paulistas associada à brutalidade, à rusticidade e à ferocidade, pois, criados no mato, 
não eram considerados membros da “nobreza”, já que dela não eram oriundos. Faltava-lhes tanto 
a qualificação profissional (o saber e as letras), quanto a qualificação social (nascimento, honras, 
nobreza, armas). Mas vale lembrar que, mesmo diante das reclamações, a Coroa portuguesa pre-
cisava desses homens para manter o seu território e o aumento da Fazenda real.

O ouvidor pediu ao governador de São Paulo, Conde de Sarzedas, que retirasse o po-
der concedido ao brigadeiro-regente e ameaçou expor todo o caso ao rei, lembrando que o 
monarca bem sabia que “estes regentes não têm maior graduação, nem jurisdição, que os 
capitães-mores do Reino, onde tão somente se lhes cometem as coisas que pertencem ao 
militar das ordenanças e ajuda que devem dar à justiça”. 31

Segundo o ouvidor, o brigadeiro-regente agia dessa maneira por ter recebido ordens dos gover-
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nadores, inclusive do Conde de Sarzedas, que administrava a capitania naquele momento. Por isso, 
ele pedia que retirasse os poderes concedidos ao brigadeiro-regente, que se intrometia em questões 
que não eram de sua competência. Sua jurisdição estava circunscrita aos assuntos militares, devendo 
tão somente acatar as ordens.32 Na Vila Real, as funções parecem tem sido adaptadas e, no caso de 
Antonio de Almeida Lara, fundiram-se as atribuições do governo militar e civil. 

Já o intendente do ouro, Manoel Rodrigues Torres, desconhecia totalmente o cargo de 
regente em Portugal. Segundo ele, esses homens impediam a execução das justiças, pois com 
cem ou duzentos bastardos, carijós, negros, mulatos armados mandavam fazer diversas in-
solências com a justificativa de que eram regentes feitos pelos generais.33

Portanto, a função de regente foi exercida, por longos anos, por Antonio de Almeida Lara, 
poderoso local que chegou às minas nos primeiros anos da conquista. A partir da narração do 
intendente, observa-se que ele possuía uma força militar própria e isso lhe permitia executar as 
leis e se impor na vila. A nomeação de um “regente da vila” demonstra a capacidade e versatili-
dade da câmara de Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá de adequar a legislação de acordo 
com a sua dinâmica interna. Outra questão é que esses regentes acabaram colocando-se como 
autoridade máxima da vila, ao menos na primeira metade do século XVIII. 

Além da disputa de jurisdição, o conflito entre o regente e oficiais régios evidencia 
divergências entre o saber letrado e o consuetudinário, baseado nos usos e costumes. Os 
ministros do rei tinham formação em direito, eram conhecedores das leis e as maiores au-
toridades na ausência de um governador. Ao serem deslocados para o ultramar, levavam o 
prestígio político e social, pois o poder emanava de uma autoridade, que, mesmo longínqua, 
não cessou de se impor durante a época moderna. Ao mesmo tempo imbuídos do conheci-
mento e das letras, eles se colocavam num patamar superior às autoridades dos territórios 
conquistados, associadas à ignorância e à rusticidade.34

Portanto, a discussão em torno da regência da câmara e do papel de regente demonstra 
a versatilidade da câmara cuiabana e a atuação da Coroa portuguesa nesse contexto. Para 
arcar com o ônus da preservação desse espaço limítrofe com o domínio espanhol, e ainda 
indefinido, a Coroa, na primeira metade do século XVIII, concedeu a regência à câmara da 
Vila Real e a seus oficiais, muitos deles paulistas. Nesse momento, a Coroa reconheceu esses 
homens como fiéis e valorosos, pois estavam em questão interesses metropolitanos. Ao bus-
car novas conquistas, eles davam continuidade ao processo de expansão de fronteira, bem 
como contribuíam para o processo de interiorização do aparelho administrativo central na 
fronteira oeste da América portuguesa. 
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