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Resumo 
Nosso propósito é o discutir alguns aspectos de uma ação política desencadeada na segunda metade do século 
XVIII e que teve por objetivo geral assegurar, para a Coroa portuguesa, a posse de seus domínios na América. 
Em larga medida, visava-se a formação de vassalos úteis à desejada grandeza do império colonial português. 
Entendemos que Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, foi o principal formulador da 
fundamentação teórica e das práticas políticas adotadas. Nesse sentido, percebemos que, aos poucos, foi 
definido um "sistema político, civil e militar" para ser aplicado às capitanias do Estado do Brasil, o qual estava 
estabelecido sob um princípio geral: a Coroa portuguesa, para assegurar a posse de seus domínios americanos, 
precisava adotar ações que garantissem o aumento do "número dos fiéis alumiados da Luz do Evangelho, pelo 
próprio meio de multiplicação das povoações civis e decorosas". 
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Abstract 
In this text, Remarks about Pombal's policy, our aim is to discuss some aspects of a political action which took 
place during the second half of the 18th Century and whose general objective was to secure, for the Portuguese 
Crown, the possession of its American domains. It greatly aimed at creating useful vassals for the desired 
greatness of the Portuguese colonial empire. We understand that Sebastião José de Carvalho e Melo, the marquis 
of Pombal, was the main theorist and sponsor of the political practices adopted. We thus perceived that, slowly, a 
"political, civil and military system" was defined in order to be introduced into the Brazilian possessions, which 
was built under a general principle: the Portuguese Crown, in order to ensure the possession of its American 
domains, had to adopt actions which ensured the increase of the "number of faithful enlightened by the gospel, 
by multiplying the civilian villages".-
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decorosas' na América portuguesa 
Antonio Cesar de Almeida Santos 

O propósito desta comunicação é o de apresentar alguns elementos constituidores 
de uma ação política desencadeada na segunda metade do século XVIII e que teve por objetivo geral 
assegurar, para a Coroa portuguesa, a posse de seus domínios1 na América. Nesse período, consideramos que 
os domínios portugueses na América, passaram a receber, efetivamente, maiores atenções, especialmente 
quanto à delimitação de suas fronteiras com as terras espanholas e a consequente ocupação das terras do 
sertão, com o intuito de, povoando-as, garantir, sua posse. 

Muitos são os aspectos abrangidos por tal ação política, bem como várias são as perspectivas 
possíveis para tal abordagem. Entretanto, optamos em privilegiar sua fundamentação teórica e sua prática, 
entendendo também que Sebastião José de Carvalho e Melo2 foi o principal propositor de tal ação. Nesse 
sentido, inicialmente, iremos abordar alguns elementos formadores do que José Sebastião da Silva Dias 
chamou de "pombalismo",3 termo empregado por ele para caracterizar o pensamento e as ações políticas 
e administrativas do secretário de Estado dos Negócios do Reino de D. José I. Em seguida, trataremos de 
um instrumento - as instruções de governo - responsável por atender o principal objeto da prática política 
pombalina: a formação de vassalos úteis à grandeza do reino português. 

Assim, como ponto de partida, devemos entender que 

A prática política não é um produto mecânico da teoria política. Supõem-na, como formulação explícita ou 
em estado meramente implícito; reflecte-a, com mais ou menos entorses, com mais ou menos desvios; mas 
obriga-a também a correcções centrais ou periféricas e ajusta-a ao particular das conjunturas ou dos momentos. 
[...] A prática política pode ser apenas a resultante assistémica de soluções não programadas para problemas 
conjunturais imprevistos. Mas pode ser também, no todo ou em parte, a sequela, bem ou mal ajustada, de um 
projecto político definido.4 

É pertinente considerarmos que o projeto político de Carvalho e Melo iniciou-se desde sua permanência 
na Inglaterra (1738-1744) e na Áustria (1745-1749), à serviço da Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros portuguesa. Esse período facilitou o seu "contacto com livros e opiniões em correlação com 
o ser e o agir de um estadista moderno, a que em Portugal só dificilmente teria acesso", especialmente no 
que se refere à doutrina do direito natural e à filosofia política "dos teóricos do absolutismo esclarecido". 
Nos anos de sua missão inglesa, as questões econômicas ocuparam um lugar preponderante em suas 
preocupações. Na correspondência mantida com Marco Antonio de Azevedo Coutinho, secretário dos 
Negócios Estrangeiros, são especialmente tratadas as questões relativas ao comércio, à navegação e, com 
menor ênfase, às manufaturas. Estes três interesses "apareciam aos seus olhos como realidades solidárias", e 
os domínios americanos ocupavam lugar privilegiado em suas considerações: como produtores de "matérias 
primas ou alimentares" destinadas ao mercado europeu e como consumidores de manufaturados do reino. 
Integrando comércio, navegação e manufaturas, Carvalho e Melo pressupunha o desenvolvimento desta 
última atividade em Portugal, com "a constituição de uma boa frota mercante, e o monopólio lusitano da 
comercialização dos produtos brasílicos no nosso continente".5 

Não obstante a prevalência do econômico, as Observações Secretíssimas do Marquês de Pombal, 
informam que as inovações político-administrativas postas em prática durante o reinado de D. José foram 
estribadas nas leituras que Carvalho e Melo fizera na Inglaterra,6 embora Silva Dias afirme que "as estruturas 
culturais e políticas só mais tarde, e em segundo plano, despertaram no seu espírito".7 As Observações, 
entretanto, permitem estabelecer uma possível correspondência entre a prática política pombalina e as 
inovações introduzidas na organização administrativa portuguesa, notadamente quanto à importância do 
estabelecimento de medidas para o desenvolvimento das atividades econômicas e dos negócios políticos. 
Assim, não obstante aceitar-se que as questões econômicas ocupassem o primeiro plano das preocupações 



de Carvalho e Melo, devemos entender que elas estavam inseridas em sua "teoria política", na medida em 
que ele enxergava 

o facto económico pelo prisma do facto político, aí incluído o fenómeno demográfico. O que reforça o estado 
não c, segundo ele, a jus ta repartição da riqueza, mas sim a existência da riqueza, ainda que clamorosamente mal 
repartida. A perspectiva não diminui, porém, no seu espírito, o valor social do trabalho, sobretudo do trabalho 
investido no comércio, na navegação e nas manufacturas. E outra nota sobressai no seu discurso: a subtracção 
da esfera económica à dominância da esfera religiosa.8 

Como indicamos, a "teoria política" pombalina sofreu marcante influência da doutrina do 
jusnaturalismo,9 bem como dos teóricos do absolutismo esclarecido. Nesse sentido, a Lei da Boa Razão, de 
18 de agosto de 1769, é exemplar. Principal diploma jurídico do reinado de D. José, essa lei estabelecia a 
aplicação dos princípios da doutrina do jusnaturalismo e dos direitos dos povos, em substituição ao Direito 
Romano, defendendo ser 

muito mais racionável, c muito mais coerente, que nestas interessantes matérias se recorra antes, em casos de 
necessidade, ao subsídio próximo das sobreditas Leis das Nações Cristãs, iluminadas e polidas [...] do que ir 
buscar sem boas razões, ou sem razão digna de atender-se, depois de mais de dezessete séculos, o socorro às Leis 
de uns Gentios [o Direito Romano], que nos seus princípios morais e civis foram muitas vezes perturbados e 
corrompidos na sobredita forma, que do Direito Natural tiveram apenas as poucas e gerais noções que manifestam 
os termos com que o definiram, que do Direito Divino, é certo, que não souberam coisa alguma, e que do 
Comércio, da Navegação da Aritmética Política, e da Economia de Estado, que hoje fazem tão importantes 
objetos dos Governos Supremos, não chegaram a ter o menor conhecimento.10 

A Lei da Boa Razão também levava em consideração as transformações que a sociedade portuguesa 
vinha exprimentando, tanto nas relações internas, quanto nas estabelecidas com outras nações. Da mesma 
forma, é em função da existência de tais transformações que percebemos que a teoria política de Carvalho e 
Melo foi sendo construída "aos poucos, de acordo com o apelo das lutas concretas em que sucessivamente 
se envolveu".11 Após sua subida ao poder,12 lançou-se contra o que considerava ser usurpações promovidas 
pelos eclesiásticos, pela nobreza e pela burguesia mercantil. Quanto a esta última e aos demais estratos da 
sociedade civil, além das medidas de exceção tomadas quando do terremoto e da reconstrução de Lisboa, 
foi representativa a repressão contra a rebelião dos comerciantes do Porto, que se amotinaram em 1757 
contra o monopólio concedido à Companhia das Vinhas do Alto Douro na comercialização do vinho. Frente 
à Igreja, procurou reafirmar e autonomizar o poder do soberano, promovendo a expulsão dos jesuítas dos 
domínios portugueses (1759) e, até mesmo, a execução na fogueira do padre Gabriel Malagrida (1761). 
Quanto à nobreza, seu primeiro movimento foi o processo movido contra Diogo de Mendonça Corte Real, 
exonerado da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, em 1756. 
Pertencente à antiga nobreza do reino, Corte Real foi acusado de tramar contra o recém-nomeado Secretário 
de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Mello. Caindo em desgraça junto ao 
rei, além de perder o cargo, o antigo secretário foi banido de Lisboa e, "tendo cumprido pena em vários 
presídios, veio a morrer no forte de Peniche".13 Em seguida, aproveitou-se do atentado sofrido por D. José, 
em 1758, para afastar das secretarias de estado e do próprio Paço Real muitos nomes ligados às antigas 
famílias do reino. Enfim, agiu para submeter todos os vassalos à autoridade do rei. 

Carvalho e Melo passou a agir tão logo assumiu o posto de secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, quando passou a exigir que todas as consultas oriundas dos tribunais e conselhos passassem por 
suas mãos.u Sistematicamente, também passou a nomear pessoas de sua confiança para os postos-chave 
da administração e dos tribunais de justiça, intervindo até mesmo no funcionamento da Câmara Municipal 
de Lisboa.15 No âmbito das secretarias de estado, consolidou seu poder com a nomeação de seu irmão 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado para o cargo de secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
dos Domínios Ultramarinos, em 1760. 

Juntamente com as lutas no âmbito político, Carvalho e Melo procurou estruturar um novo tipo de 
administração, em que se mesclavam centralismo e uma crescente especialização de funções. As reformas 
administrativas pombalinas incidiram, a partir de 1761, na implantação de "um sistema nacional de recolha 
e contabilidade dos impostos, com a criação da mais importante instituição do absolutismo, o Erário 
Régio".16 Especialmente quanto aos aspectos contábeis e fazendários, a profissionalização administrativa 
levada a efeito pelas reformas pombalinas não se restringiu ao Reino; o vice-rei do Brasil, conde da Cunha, 
recebeu uma carta régia datada de 18 de março de 1767 que, trazendo anexas as leis de criação do Erário 
Régio, dava conta da nomeação de "um guarda-livros e dois escriturários" para gerirem a arrecadação 
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dos impostos e a sua escrituração. Os antigos "proprietários" daqueles ofícios da Real Fazenda, no Rio de 
Janeiro, foram sumariamente demitidos, recebendo os ordenados devidos, "pela metade", como forma de 
compensação.17 

Não obstante a importância da questão fazendária, a profissionalização de quadros administrativos 
também fica evidenciada com a instituição da Aula de Comércio, as refonnas nos estudos e a criação do 
Colégio Real de Nobres. Por intermédio do Alvará de 28 de junho de 1759, D. José estabeleceu uma reforma 
geral nos "Estudos das Letras Humanas, nestes Reinos e todos os seus domínios". Tal reforma objetivou 
retirar dos jesuítas o controle das escolas, propondo a instituição de um método de estudos conforme ao que 
se praticava nas demais "nações polidas da Europa": 

Eu El-Rei. Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo consideração a que da cultura das Ciências 
depende a felicidade das Monarquias, conservando-se por meio delas a Religião, e a Justiça na sua pureza, e 
igualdade; [...] Sou servido privar inteira, e absolutamente, os mesmos Religiosos [jesuítas] em todos os meus 
Reinos, e Domínios, dos Estudos de que os tinha mandado suspender. [...] E para que os mesmos vassalos pelo 
proporcionado meio de um bem regulado Método possam com a mesma facilidade, que hoje têm as outras 
nações civilizadas, colher das suas aplicações aqueles úteis e abundantes frutos, que a falta de direção lhes fazia 
até agora ou impossíveis, ou tão dificultosos, que vinha a ser quase o mesmo. 

O Colégio de Nobres, criado por carta régia de 7 de março de 1761, serviria para dar corpo ao projeto 
de preparar a nobreza do reino para a administração do estado.18 Seu estabelecimento derivou de "sugestão 
do doutor Antonio Ribeiro Sanches, médico e filósofo, que de França propusera a Pombal a referida 
criação". A idéia de tal colégio não era nova, "pois já D. João V sonhara criar um colégio com aquele fim", 
como salienta Joaquim Veríssimo Serrão, para quem Carvalho e Melo via a educação como "um meio de 
valorizar as estruturas sociais e mentais do Reino".19 Aliás, a preocupação do secretário de D. José com a 
formação intelectual de pessoal capaz de ocupar diferentes funções no aparato administrativo português 
não se restringiu ao reino, como se depreende do teor de carta endereçada ao governador de São Paulo: 
"E para V. Sa. aí formar alguns homens que sejam capazes de discernimento e de percepção, manda Sua 
Majestade remeter a V. Sa. alguns exemplares da Instrução dos ofícios de Cícero, que o mesmo Senhor 
mandou estampar para a educação da Nobreza do Seu Real Colégio desta Corte".20 

Martim de Albuquerque, ao recuperar algumas linhas da controvérsia sobre o papel de Pombal no 
reinado de D. José, oferece elementos que corroboram a presunção de que as idéias pombalinas germinaram 
em terreno fértil, preparado por homens como D. Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão, Verney e Ribeiro 
Sanches. Albuquerque entende que reconhecer a influência desses intelectuais nas reformas políticas, 
educacionais e econômicas articuladas por Carvalho e Melo significa a possibilidade de estudar um conjunto 
de idéias presentes na sociedade portuguesa daquela época.21 Porém, não obstante a necessidade de se levar 
em conta a presença das idéias desses homens notáveis, não se deve desprezar o aprendizado de Carvalho e 
Melo na Inglaterra e na Aústria, que o colocou em sintonia com o quadro mental europeu da época. 

Nesse caminho, Francisco Falcon, discutindo o "ideário" e a "prática do pombalismo", ao mesmo 
tempo em que ressaltou os aspectos ideológicos, jurídicos e econômicos da monarquia portuguesa da 
segunda metade do século XVIII, elaborou uma bem cuidada síntese das idéias que circulavam na Europa 
naquela época. Falcon, aliás, faz questão de assinalar que aquele século assistiu ao desenvolvimento de 
"novas técnicas de governo", marcadas por regulamentos excessivos e uma crescente profissionalização na 
administração, que passou a utilizar "novas técnicas fiscais e estatísticas".22 

Assim, para o caso de Portugal, paralelamente às inovações no campo das idéias políticas, o âmbito 
administrativo também conheceu mudanças. Ainda no período filipino, a criação de três secretarias de 
Estado (1631) como órgãos responsáveis pela centralização de consultas, deliberações e decisões atinentes 
aos negócios do reino e dos domínios ultramarinos implicou em uma tendência centralizadora que iria 
se consolidar no século seguinte.23 Dentre as novas alterações de cunho administrativo que foram postas 
em prática, a de maior vulto, especialmente no que concerne aos territórios no ultramar, foi a criação 
do Conselho Ultramarino, em 1642,24 para o qual se aproveitou a experiência e o regimento do extinto 
Conselho da índia. 

Pelo estado em que se acham as coisas da índia, Brasil, Angola e mais Conquistas do Reino, e pelo muito 
que importa conservar e dilatar o que nelas possuo, e recuperar o que se perdeu nos tempos passados, e ser 
precisamente necessário antes que os danos que ali tem padecido esta Coroa passem adiante, prover de remédio 
com toda aplicação, e por todos os meios justos, e possíveis; Me resolvi a nomear Tribunal separado em que 
particularmente se tratem os negócios daquelas partes que até agora corriam por Ministros obrigados a outras 
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ocupações sendo as das Conquistas tantas e da qualidade que se deixa entender, e que este Tribunal tenha no 
paço a casa que se llie assignará, e se chame Conselho Ultramarino [...] Em Lisboa aos quatorze de Julho de mil 
seiscentos quarenta c três. Rei.25 

Subsequentemente, com D. João V, a esfera das decisões atinentes às políticas administrativas do reino 
e dos domínios portugueses no ultramar sofreu uma reestruturação. Em 1736, foram criadas três novas 
Secretarias de Estado, em substituição às anteriores: a dos Negócios Interiores do Reino, a dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra e a dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos. Com o concurso de seus 
secretários de estado, o rei passou a avocar para si o despacho de assuntos relevantes que envolviam a 
situação interna do reino, as relações com outros estados e os domínios de ultramar, fortalecendo o processo 
em curso de centralização do poder. 

Em que pesem todas as inovações, Nuno Gonçalo Monteiro destaca que a "administração central 
no Antigo Regime se encontrava limitada a esferas bem restritas", estando marcada pelo "paradigma 
jurisdicionalista, de acordo com o qual o fim último do bom governo é a justiça, entendida como dar a cada 
um o seu lugar". 

No entanto, as fontes narrativas da época permitem identificar com clareza a existência de uma esfera bem 
definida da política, da disputa política e da decisão política. De forma abreviada, essa esfera pode resumir-se aos 
seguintes tópicos: nomeação de pessoas para os cargos e ofícios superiores, remuneração de serviços (mercês), 
decisão final sobre contendas judiciais especialmente relevantes, política tributária e alinhamentos políticos 
externos (incluindo a guerra), para além, na conjuntura estudada, do problema específico dos cristãos-novos. 
A todas essas dimensões dever-se-ia acrescentar mais uma: a forma e o quadro institucional onde tinham lugar 
os despachos régios. Não havia lugar para "políticas" sistemáticas e continuadas fora das áreas referidas. Era 
uma esfera limitada, mas que correspondia aos restritos recursos, dimensão e competências da administração 
central.26 

O pombalismo e a formação de vassalos úteis à grandeza do reino 
português 

Como acompanhamos acima, a organização administrativa do Estado português experimentou 
profundas mudanças, as quais ganharam feições mais definidas no reinado de D. José. No que concerne à 
administração dos domínios ultramarinos, e em particular da América portuguesa, as mudanças ocorridas na 
segunda metade do século XVIII são a expressão prática do projeto político de Carvalho e Melo.27 E, mesmo 
com o afastamento de Pombal, após a morte de D. José, alguns de seus colaboradores permaneceram na 
administração, ainda que antigos desafetos e membros da aristocracia portuguesa que haviam sido afastados 
da Corte recuperem espaços políticos junto a D. Maria. Nesse momento, alguns pontos da política pombalina 
são postos de lado, mas pouco do fundamental é alterado: a permanência de Martinho de Melo e Castro 
frente à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos (1770-1796) permitiu 
a manutenção de diversos pontos da política ultramarina pombalina. Em relação aos domínios americanos, 
a principal alteração foi de cunho econômico, sendo revogadas diversas disposições que beneficiavam o 
desenvolvimento de um comércio interno. 

Anteriormente, fizemos rápida menção sobre a importância de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
no processo de consolidação do projeto político do irmão, especialmente a partir do momento em que ele foi 
nomeado para a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos. Para Magnus 
Pereira, o secretário Mendonça Furtado encarregou-se "de difundir as instruções que recebera em 1755 para 
todos os territórios coloniais portugueses, transformando-as numa espécie de manual administrativo da 
criação de novas vilas. Uma cópia passaria a ser sistematicamente incluída nos regimentos dados a capitães-
governadores e ouvidores das capitanias do Brasil e da Africa".28 Embora Magnus Pereira faça referência a 
um aspecto específico da política pombalina, a criação de novas vilas e povoações, trabalhamos com a idéia 
de que Mendonça Furtado foi um difusor das normas administrativas propostas por Carvalho e Melo.29 

A trajetória de Mendonça Furtado irá nos ajudar a expor a idéia de difusão de instruções de governo. 
Antes, porém, convém destacar que a prática política 

não c um produto mecânico da teoria política. [...] É por isso que estudar a teoria política de uma corrente, de um 
governo ou de uma época não equivale a conhecer a respectiva prática política, e vice-versa. As contradições, 
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as indefinições, as perplexidades, os contágios, são inseparáveis da teoria política, mas são-no, não menos, da 
prática política e das relações entre uma e outra. O linear não existe no real da História e deve ser expulso da 
historiografia.30 

Assim, embora se reconheça que o projeto político de Carvalho e Melo fundamentava-se, grosso modo, 
nas teorias do absolutismo e nas doutrinas do jusnaturalismo, ele sofreu correções de curso, necessárias a 
sua adequação ao "real da História", ou seja, o contexto social, político e econômico de Portugal naquele 
momento. Do mesmo modo, as ações decorrentes desse projeto produzem ajustes "ao particular das 
conjunturas ou dos momentos". É justamente a partir desse entendimento que ganha relevo a ação de 
Mendonça Furtado como secretário de Estado, função para a qual levou sua experiência de quase oito anos 
frente ao governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão, para o qual foi nomeado, com a patente de capitão-
general, em 19 de abril de 1751. 

Ao tomar posse do governo, no mês de junho daquele ano, a primeira ação de Mendonça Furtado foi 
a transferência da residência do governador para a cidade de Belém, obedecendo às Instruções que havia 
recebido, datadas de 31 de maio de 1751.31 Em outubro de 1754, Mendonça Furtado partiu de Belém, 
subindo os rios Amazonas e Negro para encontrar-se com a comissão espanhola para a demarcação dos 
limites do Tratado de Madri (encontro este que não se realizou). Instalou-se na aldeia de Mariuá até 1758. 
Não obstante sua longa permanência em Mariuá, elevada à categoria de vila, com o nome de Barcelos, em 
1758, Mendonça Furtado continuou à frente do governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Voltando 
para Belém, abatido por moléstias contraídas em suas viagens pela região amazônica, em março de 1759, 
retornou a Lisboa. Por um breve período, serviu como adjunto do irmão na Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino. Em 1760, D. José nomeou-o secretário de Estado dos Negócios da Marinha e dos 
Domínios Ultramarinos, presidindo também o Conselho Ultramarino, cargos que ocupou até o ano de sua 
morte, em 1769. 

Ao contrário de muitos governadores, que permaneciam recolhidos nas sedes das capitanias, Mendonça 
Furtado mostrou uma vocação itinerante: fazia-se presente em todos os locais, tomando conhecimento tanto 
dos progressos quanto das dificuldades existentes no território sob seu governo. Enquanto aguardava a 
chegada da comissão espanhola para a demarcação das fronteiras, ele inspecionou a região da futura capitania 
de São José do Rio Negro, criada em 1755, e pôs em execução as Instruções de governo anteriormente 
recebidas e as que continuava a receber das mãos de seu irmão. Tornar o Estado do Grão-Pará e Maranhão 
economicamente viável, e rentável para a Coroa, foi, sem dúvida, seu principal objetivo e, para isso, apoiou-
se nas Instruções que recebia de Lisboa. 

Instruções de governo não foram uma novidade introduzida no reinado de D. José, embora Marcos 
Carneiro de Mendonça sustente que "o hábito de se expedir 'Instruções governamentais' para a firme 
orientação de subordinados em postos de responsabilidade" foi instituída pelo primeiro "Gabinete 
Ministerial" daquele reinado, do qual faziam parte Pedro da Mota e Silva, na Secretaria de Estado do Reino, 
Diogo Mendonça Corte Real (filho), na Secretaria da Marinha e Domínios Ultramarinos, e Sebastião José 
de Carvalho e Melo, na Secretaria de Negócios Estrangeiros e Guerra.32 

Martim de Albuquerque, porém, menciona a existência de uma "abundante literatura das instruções 
políticas e regimentos dados aos representes régios no Ultramar, literatura ainda pouco estudada", da qual 
é representativa "a directiva passada pelo rei D. Sebastião ao célebre D. Luís de Ataíde", quando este foi 
nomeado para o governo de Moçambique, no século XVI.33 

Fazei muita cristandade. Fazei justiça. Conquistai tudo quanto puderdes. Tirai a cobiça dos homen. Favorecei aos 
que pelejarem. Tende cuidado com a minha fazenda. Para tudo isto vos dou meu poder. Se fizerdes assim muito 
bem, far-vos-ei mercê. Se fizerdes mal mandar-vos-ei castigar. Se alguns dos regimentos forem em contrário 
destas coisas, supõe que me enganaram, e por isto não haja que vos estorve isto [...].34 

As instruções de D. Sebastião estabeleciam a diretriz de governo que ele desejava fosse posta em 
prática. Os reis portugueses utilizavam-se, para a "declaração de suas vontades", diferentes fórmulas 
jurídicas: comumente, faz-se uso do termo ordem régia para designar um texto que exprime a vontade do 
soberano referente a determinado assunto, contudo os diplomas legais baixados pelo rei recebem diferentes 
denominações e guardam significativas diferenças entre si, Alvaras e Cartas de lei (ou apenas Leis), 
Provisões, Regimentos, Estatutos e Pragmáticas, Decretos, Cartas régias, Resoluções, Avisos e Assentos.35 

Enquanto as Ordenações do Reino definiam o corpo das atribuições, deveres e privilégios dos ofícios da 
estrutura jurídico-administrativa, os diversos textos legais que compunham a legislação extravangante 
anunciavam as diretrizes políticas, as quais deveriam ser atendidas conforme os momentos vividos pelo 

154 



estado português. 
Especificamente quanto às Instruções de governo, elas eram dirigidas a funcionários que iriam exercer 

determinados ofícios, e não precisavam, necessariamente, receber a assinatura do soberano, embora 
manifestassem a expressão de sua vontade. Para o reinado de D. José, as Instruções aparecem firmadas 
por seus secretários do Reino e da Marinha e Domínios Ultramarinos: dentre outras, as Instruções para 
Mendonça de Furtado (1751) e para D. Alvaro Botelho (1754), governador da capitania de Goiás, foram 
assinadas por Diogo Mendonça Corte Real, e as Instruções para o vice-rei Conde da Cunha (1763) e para 
D. Luís Antonio de Souza, governador da capitania de São Paulo (1765), algumas foram remetidas por 
Carvalho e Melo (então Conde de Oeiras) e outras por Mendonça Furtado. 

Rita Heloísa de Almeida concebe as Instruções de governo "como projetos. São regulamentos que têm 
a grandeza de orientar a instalação de governos, criando uma economia compatível com o meio ambiente e 
com as populações trabalhadoras; organizando o povoamento e a edificação de cidades, o relacionamento 
da população nativa, o convívio social, segundo leis fundadas em alguma tradição de direitos e costumes".36 

Contudo, com relação a tais instruções, um aspecto precisa ser destacado: elas se constituem em instrumentos 
de disseminação, entre os diferentes estratos do funcionalismo colonial português, das normas políticas 
e administrativas que a Coroa queria ver implementadas. Signicativo, neste sentido, ocorreu quando da 
nomeação de D. Luís Antonio de Souza para o governo da capitania de São Paulo, sendo-lhe entregues, por 
Mendonça Furtado e pelo Conde de Oeiras, cópias de diversos capítulos das Instruções passadas ao vice-rei 
Conde da Cunha.37 

O início de tal prática pode ser atribuído ao ainda governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, 
Mendonça Furtado. Não obstante a recomendação de guardar segredo de sua Instrução de Governo - "dela 
só comunicareis ao governador do Maranhão os parágrafos que vos parecerem convenientes para o seu 
governo, na observância das minhas reais ordens" - , ele acabou por disseminar as orientações recebidas para 
todos os oficiais aos quais comissionava alguma tarefa. Do mesmo modo, manteve profusa correspondência 
com o governador do Mato Grosso, D. Antonio Rolim de Moura Tavares, na qual discutiam e trocavam 
experiências sobre os melhores meios de levarem avante as atribuições a eles conferidas.38 

Também foi de uso freqüente, quando da nomeação de novos governadores, anexar às suas próprias 
Instruções cópias das anteriormente emitidas. Ressalte-se, porém, que não obstante estarmos formulando a 
idéia da disseminação de princípios comuns para a administração dos domínios ultramarinos portugueses,39 

cada governador de capitania, governador-geral ou vice-rei continuou a receber, com as Instruções, uma 
"carta separada" ou regimento que individuava os poderes a ele conferidos. 

Em 1777, Martinho de Melo Castro comunicou a D. Luís da Cunha de Menezes, nomeado governador 
da capitania de Goiás: 

Sua Majestade manda remeter a V. Sa. a cópia da instrução que, no primeiro de outubro de mil setecentos 
setenta e um, se expediu a José de Almeida Vasconcelos, a quem V. Sa. vai suceder na Capitania de Goiás, 
com os duplicados dos quarenta e cinco documentos que a acompanharam, para que sirvam a V.Sa. de Regras 
impreteríveis em tudo o que forem aplicáveis, aos tempos, aos casos e às circunstâncias, que ocorrerem no 
exercício do mesmo governo de que V. Sa. se acha encarregado.40 

A respeito da citada Instrução expedida a José de Almeida Vasconcelos, ela é a que, nas palavras de 
Martinho de Melo Castro, melhor sintetiza os princípios do "sistema" de governo que foi estabelecido para 
a América portuguesa na segunda metade do século XVIII. 

1. Sua Majestade, tendo nomeado a V. Sa. por governador e capitão-general da capitania de Goiás, e achando-se 
estabelecido para o governo de toda a América portuguesa um sistema político, civil e militar aplicado a cada 
uma das capitanias daquele vasto continente, segundo a situação e circunstâncias de cada uma delas, as melhores 
instruções e mais conformes ao sistema acima referido que se podem dar a V. Sa. são aquelas com que, por ordem 
de El Rei Nosso Senhor, tem o senhor Marquês de Pombal instruído aos governadores que precederam a V. Sa.. 
nas diferentes cartas régias, ordens e ofícios que sucessivamente se lhes tem dirigido, conforme a exigência de 
casos, c à proporção que as circunstâncias o pediam.41 (nosso destaque) 

Seguindo-se considerações de ordem geral, e específicas à capitania de Goiás, a Instrução passada a 
José de Almeida Vasconcelos estabelecia que cada governador deveria ter "um exato conhecimento" da 
capitania posta sob sua jurisdição, proporcionando os meios necessários para o sustento da população e o 
desenvolvimento do comércio e, para lograr êxito nesta questão, deveriam proceder à povoação das regiões 
inabitadas. Os governadores também estavam obrigados a combater as "iniquidades e prostituições que, em 
todos os séculos, foram a ruína dos mais florescentes impérios", quais sejam, os descaminhos perpretados 
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pelos maus administradores, tanto civis como eclesiásticos. 
Uma ação que deveria ser merecedora de toda a atenção dos governadores era a "civilização dos 

nacionais da mesma América". Esta ação era considerada como "muito mais importante, pelas suas 
consequências, que todas as outras riquezas", pois, segundo os "mais sólidos principios da boa Aritmética 
Política", os homens são a mais importante riqueza de um Estado. 

Este anunciado principio "da boa Aritmética Política" também estava eivado de considerações 
militares, o que tornava obrigatório que os governadores fizessem mapas anuais dos habitantes de suas 
capitanias, divididos por classes de sexo e de idades. O mesmo princípio já podia ser encontrado em diversas 
correspondências dirigidas ao governador Mendonça Furtado. 

Em carta de 05 de agosto de 1758, o então secretário da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, 
Tomé Joaquim da Costa Corte Real, dirigiu-se a Mendonça Furtado, mandando-o incentivar a povoação 
e lavoura das "úteis campinas" do rio Mearim, no lugar de permitir que os habitantes daquela capitania 
se envolvessem com a atividade mineradora. Segundo Corte Real, tal recomendação estava apoiada na 
"máxima mais universalmente recebida na Aritmética Política, que gradua os ditos mineiros, pelo que a eles 
lhes pertence, abaixo dos remendões dos sapateiros e dos soldados rasos, e pelo que toca ao Estado, pelos 
menos úteis de todos os vassalos".42 

Veja-se que, já na Instrução de governo datada de 31 de maio de 1751, dentre tantos outros itens 
voltados ao "interesse público e às conveniências do Estado", sobressaem os cuidados que Mendonça 
Furtado deveria observar quanto aos "naturais da mesma América": 

17. Tendo-vos referido o que é da minha real intenção que observeis a respeito da liberdade dos índios, sou 
servido encarregar-vos do modo com que deveis cuidar sobre as missões, para que estas se façam como importa 
ao bem espiritual daquela conquista e que por meio das mesmas Missões se cultivem, povoem c segurem os 
vastíssimos países do Pará e Maranhão. [...] 

27. Recomendo-vos muito que procureis atentamente os meios de segurar o Estado, como também os de fazer 
florescer o comércio, para se conseguir o primeiro fim, além do que fica dito a respeito de se aldeiarem os índios, 
especialmente nos limites das Capitanias e tereis o cuidado quanto for possível, que se povoem todas as terras 
possíveis, introduzindo-se novos povoadores.43 

Percebe-se, enfim, que as ações de civilização dos "naturais da terra" e de povoamento de regiões 
ainda inabitadas da América portuguesa, desde o início do reinado de D. José, fizeram parte de uma política 
concertada que, aos poucos, foi sendo refinada e posta em prática. Procurou-se arregimentar a população, 
tornando-a solidária à nova ordem política, sendo necessário o estabelecimento de diretrizes administrativas 
que transformassem as populações coloniais em súditos leais. Para a América portuguesa, as ações políticas 
e administrativas implementadas foram, ademais, estabelecidas sob um princípio geral: para ter assegurada 
a posse de territórios americanos para a Coroa portuguesa, era preciso aumentar "o número dos fiéis 
alumiados da Luz do Evangelho, pelo próprio meio de multiplicação das povoações civis, e decorosas".44 

Notas 
' N o século XVIII , o termo ' co lôn i a ' j á era de uso corrente para identificar "um núcleo de portugueses estabelecido além-mar". Entretanto, 
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Brasil), ' conquis tas ' e 'es tabelecimentos ' , esta última reservada quasi sempre às feitorias". CAETANO, Marcello. As reformas pombalinas e 
post-pombalinas respeitantes ao Ultramar; o novo espírito em que são concebidas. História da Expansão Portuguesa no Mundo. Lisboa: Atica, 
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o de Marquês de Pombal. 

3Ver SILVA DIAS, .1. S. da. Pombalismo e teoria política. CULTURA; HISTÓRIA H FILOSOFIA. Lisboa: Instituto Nacional de 
Investigação Científica; Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, v. 1, p. 45-114, 1982; e, SILVA DIAS, .1. S. da. Pombalismo 
e projecto político. CULTURA; HISTÓRIA E FILOSOFIA. Lisboa: Instituto Nacional dc Investigação Cientifica; Centro de História da Cultura da 
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