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Talvez nenhuma outra municipalidade do Brasil colonial tenha tido origens tão

conturbadas quanto a do Recife. A fundação dessa Câmara Municipal, desdobrada do

termo da cidade de Olinda, derivou das intensas lutas entre os endividados senhores de

engenho, ligados à cidade, e os seus credores, os mercadores reinóis do Recife. Essa

luta, historicamente conhecida como Guerra dos Mascates, tem a questão municipal

como um dos seus elementos principais e reflete muito da tensão constante entre os

interesses da elite colonial e a coroa portuguesa.

Na primeira metade do século XVI, surgiu no ancoradouro do porto de Olinda

uma pequena povoação. Na estreita faixa estéril de areia que se prolongava em istmo a

partir do sul de Olinda, a gente ligada às atividades portuárias constituía a pequena

população deste povoado conhecido simplesmente como Povo. Guarnecido por

fortificações e ocupando uma posição excepcionalmente favorável à defesa, o porto era

a principal entrada e saída de mercadorias e pessoas para toda a hinterlândia no litoral

norte de Pernambuco. Pela nesga de terra ou pelo rio Beberibe se chegava à Olinda.

Subindo o rio Capibaribe se acessava a Várzea, aquela que foi uma das áreas mais

produtivas na cultura de açúcar da capitania duartina.

Com seus poucos e acanhados edifícios religiosos, alguns armazéns, moradas

de pescadores e casas de tolerância, o Recife vegetou como povoado, desempenhando

sua pálida função de porto de Olinda. Chegou a ser ocupado por corsários ingleses em

finais do século XVI, sequiosos das já cobiçadas riquezas de Pernambuco. Em

princípios do século XVII, era, nas palavras de Gonsalves de Mello, “um triste burgo

que os nobres de Olinda deviam atravessar pisando em ponta de pé, receando os
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alagados e os mangues; (...) burgo triste, sem vida própria, para onde até a água tinha

de vir de Olinda.”1

Foi a presença holandesa que modificou inteiramente o cenário taciturno e

modorrento do Povo. A invasão promoveu um crescimento rápido e intenso – de

tamanho e importância – para o Recife. E isso, por duas razões principais: 1) a

destruição de Olinda e 2) o conseqüente deslocamento da população e dos órgãos de

poder para o espaço do Recife. Olinda não era contemplada, por sua geografia, pelas

técnicas defensivas holandesas, privadas de materiais imprescindíveis e muito mais

afeitas a terrenos baixos, tão característicos do espaço holandês2. O Recife se

assemelhava muito mais aos modelos praticados e conhecidos pelos invasores.

Ademais, no Recife estariam os holandeses próximos aos seus navios, e essa

proximidade era fundamental em caso de uma fuga rápida se tornar necessária. Em

Olinda estariam distantes quase uma légua. O incêndio do velho burgo duartino

reforçou a tendência de se ocupar o Recife.

Transferiu-se então o que restou da população para a região do porto, que

somada aos adventícios sobrepujou em muito a capacidade da pequena extensão de terra

seca do Recife. A ilha de Antônio Vaz, separada do istmo pelo Capibaribe, passou a

figurar como opção para a expansão urbana. Esse acabou sendo o espaço privilegiado

das  intervenções  urbanísticas  de  Maurício  de  Nassau,  príncipe  alemão  a serviço da

Companhia das Índias Ocidentais, a empreendedora da ocupação. Construindo palácios,

obras hidráulicas, fortificações e definindo o arruamento do Recife, Nassau criou a

primeira grande mancha urbana do Brasil. E para este grande centro, onde de fato as

coisas aconteciam, foram trazidas da antiga capital de Pernambuco as sedes das várias

instâncias administrativas e jurídicas, tornando-se Maurícia a capital do Brasil holandês.

                                                          
1 MELLO, José Antônio Gonsalves de – Tempo dos Flamengos, p. 35.
2 “Olinda tinha um perímetro ocupado muito grande. Fortificar tal sítio não era impossível mas custoso.
Não era tarefa fácil para quem não tinha o domínio ainda das matas e das olarias e pedreiras. Em
novembro de 1631 (...) as pedras aproveitáveis das construções mais sólidas da vila começam a ser
desmontadas e trazidas para as novas construções no Recife. Depois vêm o abandono e o incêndio.
Incêndio que atingiu fortemente o grande número de casas de taipa e pau-a-pique. Igrejas e conventos
também foram atingidas pelo fogo mas algumas salvas pela população que ficara na vila, por índios e
alguns religiosos. Tudo ardeu em chamas, num espetáculo que por grandioso foi também terrível.”
MENEZES, José Luiz Mota – Olinda, In.: Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de
Pernambuco, n.º 60, março de 2002, p.49-51. MELLO, José Antônio Gonsalves de, op. cit., pp. 47-51.
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Ligadas por uma ponte, a partir de 1644, o Recife e Maurícia suplantavam em muito a

destruída Olinda.3

Expulso o invasor holandês, iniciou-se uma longa e tensa discussão sobre o

retorno da sede de governo para Olinda arruinada ou a sua permanência no Recife.

Olinda possuía no imaginário local uma representação associada à velha ordem anterior

à invasão e à guerra contra os holandeses. Por isso, sempre tentaram os senhores de

engenho reconstruí-la. Mesmo no período de invasão os pedidos repetidamente se

sucediam e eram negados. O primeiro Governador de Pernambuco após a Restauração,

Francisco Barreto de Menezes, manteve a sede de governo em Recife, praça muito mais

importante e melhor protegida que Olinda. Entretanto, seu sucessor a partir de 1657,

André Vidal de Negreiros, sem qualquer ordem do Governo-Geral ou da Coroa,

transferiu a capital de volta a Olinda. Francisco Barreto de Menezes, já ocupando o

Governo-Geral, repudiou a ação unilateral de Negreiros e o assunto rumou para a corte,

para que a decisão final coubesse à Coroa.

A partir de 1661, o sucessor de Negreiros, Francisco de Brito Freyre, temeroso

de afrontar a Coroa e o Governo-Geral, uma vez que ainda não havia se definido a

situação, resolve assistir alternadamente nas duas localidades.4 Ademais, possuía Brito

Freyre a missão de organizar as defesas do porto, mantendo a excelente estrutura

deixada pelos antigos senhores do lugar, que tornavam a praça um ponto praticamente

inexpugnável. Essa missão fazia parte das instruções secretas para o novo Governador,

que determinavam que se preparasse a capitania de Pernambuco para a eventual

necessidade de fuga da corte para a colônia, dada a temerosa situação em que se achava

o pequeno Reino frente os seus poderosos inimigos na Europa, Espanha e Países-

Baixos. Episódio semelhante, como sabemos, se concretizou no século XIX, com a

transferência da Corte para o Rio de Janeiro.5

                                                          
3 MELLO, Evaldo Cabral de – Fronda dos Mazombos, pp. 146-7.
4 ACIOLI, Vera Lúcia Costa – Jurisdição e Conflito, pp. 83-89.
5 MELLO, Evaldo Cabral de, op. cit., pp. 150-1. O projeto é referido “em carta do Pe. Antônio Vieira.
Segundo o jesuíta, a nomeação de Francisco de Brito Freyre para o governo de Pernambuco em 1660
resultara da preocupação da rainha regente de preparar refúgio para si e para os filhos no caso da iminente
invasão espanhola do Reino, pois devido ao sistema de fortificaçao deixado pelos holandeses no Recife,
este era reputado a praça-forte mais segura da América portuguesa. Ainda de acordo com Vieira, D. João
IV recomendara o projeto em papel de próprio punho encontrado após seu falecimento. A idéia só fora
descartada graças à assinatura do tratado de aliança luso-britânico (1661), que garantiu a independência
nacional [de Portugal].” Idem – Um Imenso Portugal, p. 67.
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Por fim, após sete anos de discussões e pareceres, a Coroa finalmente

determinou que a sede de governo permanecesse em Olinda, numa tentativa de valorizar

artificialmente a cidade devastada, o que não compensava a ausência de construções

civis e de moradas, logo,

“A execução escrupulosa da ordem régia será sabotada por mais de

meio século. Às autoridades vindas da metrópole não encantava a

perspectiva de se desterrarem entre as colinas e ladeiras silenciosas

de Olinda, por onde só transitavam, de espaço a espaço, algum frade

a caminho do seu convento ou algum negro a mandado do seu

senhor. Os agentes d’El Rei não tinham a menor intenção de se

privar do conforto, dos recursos e da sociabilidade Reinol que lhes

podia oferecer a ex-capital do Brasil holandês. Nascia assim um dos

mais freqüentes conflitos entre a Câmara de Olinda, os

Governadores e os Ouvidores.”6

Foi justamente nesse meio século que a querela entre Olinda e o Recife

intensificou as tensões inerentes ao pacto colonial, tensões agravadas desde o momento

da Restauração, quando a nobreza da terra não viu atendidas a contento as

compensações que almejava, por sua obra e por sua fidelidade ao monarca. Daí os

constantes embates e desacertos com os agentes do poder real, cujo o exemplo mais

pungente é a deposição do Xumbergas em 1666. É esse o meio também em que as

tensões entre credores e devedores – reinóis e nobres da terra – assumiram proporções

incontroláveis. A dicotomia entre produtor e mercador é uma característica marcante

nas relações sociais em Pernambuco. Suas origens remontam às diferenças de origem

dos elementos constitutivos de cada um dos grupos e do encaminhamento histórico que

tomavam na colônia. A separação entre produtor e mercador também se agravou com a

dominação holandesa, que acabou delimitando ainda mais claramente os espaços e os

domínios do rural e do urbano, da produção e da comercialização.7

                                                          
6 MELLO, Evaldo Cabral de – A Fronda dos Mazombos,  p. 153.
7 Idem, pp. 129, 135-6.
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O período post bellum foi marcado por um profundo desgaste econômico para

a nobreza da terra. O endividamento desse estrato social já era um realidade anterior à

invasão. O modo faustoso de vida baseado num nível de consumo elevado e suntuoso,

acabava enredando os senhores de  engenho  num círculo vicioso  de créditos garantidos

pelas futuras safras. Nesse endividamento influenciavam também os altos custos da

produção, especialmente com a mão-de-obra escrava.8 Durante o domínio holandês, as

dívidas juntos aos financistas e mercadores holandeses e judeus só aumentaram.

Fiados na crença que Pernambuco haveria de ser libertado o quanto antes,

fizeram dívidas que esperavam jamais ter de pagar. O retorno de Nassau, cuja política

conciliatória sempre foi complacente com os devedores, à Europa, em 1644,  frustrou os

planos dos senhores de engenho, que se viram apertados pelos credores, fato aliás de

considerável importância na decisão de iniciar a insurreição em 1645. Uma vez

expulsos os holandeses, levaram consigo as técnicas de produção, que, empregadas com

aprimoramentos nas ilhas caribenhas, colaboraram para a crise do açúcar do Nordeste

do Brasil.9

A situação vexatória das finanças de Portugal, em guerra com a Espanha de

quem havia recobrado sua independência em 164010, sobrecarregaria ainda mais a

tributação sobre a já combalida economia açucareira. Não podemos esquecer que dois

donativos foram impostos para custear os lances da diplomacia portuguesa, preocupada

em garantir a independência do Reino.11 Ainda outros elementos locais, como

fenômenos climáticos e epidemias, colaboraram nessa conjuntura negativa para a

açucarocracia.

                                                          
8 BOXER, Charles Ralph – A Idade de Ouro do Brasil, p. 137.
9 MELLO, José Antônio Gonsalves de – Nobres e Mascates na Câmara do Recife, 1713-1738, In: Revista
do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, v. LIII, 1981, pp. 113 e ss.; ACIOLI,
op. cit., pp. 29-51.
10 LIMA, M. de Oliveira – Pernambuco e seu desenvolvimento histórico, pp. 190-3.
11 “Com a indenização a que se obrigara Portugal a pagar à Holanda pela perda de seus domínios no
Brasil, coincidiu o casamento da infanta portuguesa D. Catarina de Bragança com o Rei da Inglaterra
Carlos II, criando-se para ambas as despesas, um donativo com o título de ‘Donativo voluntário dos
povos para o Dote da Rainha da Inglaterra e Paz de Holanda’. Portugal por interesses dinásticos,
precisava comprar a paz e o fez sacrificando também o Brasil. Fora esta a fórmula encontrada para
indenizar os holandeses pelos bens de raiz deixados em terras brasileiras. Coube ao Brasil a parcela de
140 mil cruzados, a serem cobrados, segundo o contrato, por 16 anos consecutivos ao estabelecimento do
mesmo. Contudo, como ocorreu com outros impostos lançados pela coroa, ainda em 1830, figurava no
orçamento do Império, no valor de 25 contos de réis.” ACIOLI, op. cit., pp. 37-8.
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E como são os momentos de crise os mais propícios para se acirrarem as

discórdias e para as tentativas de ruptura com a ordem estabelecida, foi nessa fase da

história de Pernambuco que as contradições se avolumaram. A Câmara de Olinda passa

a figurar, restabelecidos seu funcionamento e importância política, como tribuna para a

grita da aristocracia post bellum, ferida nos seus brios e nos seus bens. É esse espaço

privilegiado de acesso ao poder e de negociação, que a açucarocracia tão

aguerridamente tenta defender dos seus credores, os Reinóis mercadores do Recife.

“A corporação municipal andava entregue aos nobres

pernambucanos, que ciosamente fiscalizavam e embaraçavam a

entrada n’ella dos portuguezes, aos quaes, com excepção dos

mercadores de porta aberta, a Rainha regente D. Catharina de

Bragança, viúva de Carlos II da Inglaterra, facultara em 1705 o

poderem servir de Senadores.”12

As razões de ordem econômica, as dívidas, e quaisquer pruridos de ordem

nacional que porventura existissem, pilares da discórdia entre os dois grupos,

agravavam-se quando se levavam em consideração as origens sociais dos mercadores,

que tão apertadamente cobravam aos nobres pernambucanos. Ainda nas palavras de

Oliveira Lima:

“Desembarcados sem vintem, os mascates, como eram

desdenhosamente chamados os commerciantes portuguezes pelo facto

de muitos Reinoes exercerem o officio de mercadores ambulantes,

conseguiam a troco de aturado trabalho e rigorosa economia, meios

de fortuna que a agricultura não fornecia mais aos seus devotos,

esparsos pelos duzentos e cincoenta e quatro engenhos da capitania.

(...) Para mais, o dinheiro suggeria aos portuguezes a vaidade, huma

vaidade insupportavel de homens que hontem eram pobres e se viam

hoje prosperos, e a má vontade latente acirrava-se ao complicar-se

com o ciúme e a inveja.”13

                                                          
12 LIMA, op. cit., p. 202.
13 Idem, p. 202.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

293

Boxer ainda nos recorda que a ocupação de negociante em Portugal e no seu

império colonial sofria desdouro pela grande porcentagem de prósperos comerciantes

cristãos-novos. Num mundo em que outras oportunidades lhes eram negadas, o

comércio figurava como única saída para esse estrato da sociedade, e daí surge mais

esta  associação negativa.14

E como enriqueciam esses comerciantes adventícios, que, muitas vezes, para

exasperação  dos  nobres, haviam  sido  simples  serviçais e  caixeiros  viajantes, que em

suas andanças chegavam a se abrigar nas senzalas entre os negros? As explicações

variam dependendo de quem ouvimos nas crônicas do momento. Se escutamos os

senhores de engenho, discerniremos queixas de exploração excessiva através de juros

escorchantes e dos baixos preços praticados para o açúcar. Fernandes Gama nos traz o

relato de um cronista pró-nobreza:

“No fim das safras, cada senhor de engenho devia uma soma

considerável ao mascate que o tinha suprido, e então este inflexível

credor instantaneamente o apertava, dando-o a escolher ou pagar-

lhe no ano seguinte o duplo do que devia, ou entregar o açúcar a

quatrocentos réis cada arroba, açúcar este que ele remetia aos seus

correspondentes na Europa à razão de 1$400 réis.”15

Por outro lado, os mascates não hesitavam em apontar nos hábitos repletos de

ostentação dos senhores de engenho, a razão de suas dívidas e de sua ruína. Para um

cronista pró-mascates, os nobres da terra

“não medem os gastos pelos cabedais que possuem, senão pela

desordem de seus apetites, ajuntando dívidas sobre dívidas e fazendo-

se remissos na paga, vem a resultar depois de venderem os postos

                                                          
14 BOXER, op. cit. p. 134.
15 FERNANDES GAMA – Memórias Históricas da Província de Pernambuco, v. IV, pp. 56-7; apud
MELLO, Evaldo Cabral de, A Fronda dos Mazombos, p. 126. Uma referência muita semelhante a esta é
feita por Pereira da Costa em seus  Anais Pernambucanos, v. 5, p. 146.
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que ocupam e ficarem sem bens por penhorado neles, tornarem a

raiva desta sua incúria aos recifenses, a quem devem.”16

Estabelecidos e remediados do ponto de vista financeiro, passaram os

mercadores Reinóis do Recife a aspirar ao poder político. Era a Câmara Municipal a

instância de poder mais próxima e os seus cargos passam a ser cobiçados pelos

comerciantes, “que tinham de pagar taxas decretadas pela Câmara Municipal de

Olinda, [e] tentavam, inutilmente, manter representantes seus naquela corporação”.17

Entretanto, as leis e os costumes vetavam o acesso à edilidade de qualquer indivíduo

que possuísse defeito de sangue ou defeito mecânico, ou seja, descendente de mouros,

judeus ou mestiços, e/ou aqueles que praticaram, praticassem, ou cujos avós dos quatro

costados tivessem praticado, atividades manuais, como o artesanato e o comércio.

Longe de serem instituições democráticas, como a análise de alguns autores pode levar

a crer, as Câmaras municipais concentravam as manobras políticas de grupos

privilegiados, que, amparados pela autoridade do cargo, consolidavam a defesa dos

interesses de seus pares. Weber chama estes grupos de interesses de estamentos.18

Agravava-se a tensão, posto que se viam os credores dominados politicamente

por seus devedores, indivíduos que, paradoxalmente, muitas vezes eram marcados pela

“mácula” do sangue semita. Vários Governadores advertiram aos chefes da

açucarocracia dos benefícios práticos de se aceitarem os homens de negócio como

oficiais municipais. Em vão. Apenas aceitavam-se alguns dos mais abastados recifenses

na municipalidade meramente como coadjuvantes: nunca para os cargos principais,

como o de Juiz Ordinário; sempre em minoria numérica.

Graças às manobras dos mascates em Lisboa, onde se encontravam melhor

representados que a nobreza da terra, em 1703, expediu-se ordem régia determinando

que os do Recife pudessem entrar como votantes nas eleições municipais. Por

interferência do Ouvidor do momento – João Guedes de Sá, que era pró-mascates –

entraram como votantes em primeiro grau mais de duzentos moradores recifenses. Para

                                                          
16 SANTOS, Manuel dos – Calamidades de Pernambuco, pp. 16, 84; apud Idem, p. 126.
17 BOXER, op. cit. p. 136.
18 . A análise completa de Max Weber sobre as relações políticas estamentais pode ser encontrada na no
§6 do capítulo 8, de sua obra Economia e Sociedade, pp. 175-86.
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que a nobreza da terra não fosse “esmagada” no pleito, dividiram-se os votantes em dois

colégios, cada um indicando três dos seis eleitores em segundo grau. Apurada a pauta,

apareceram pela primeira vez os mascates como oficiais de primeira linha na edilidade

olindense. Os oficiais da nobreza recusaram-se a servir junto aos oficiais dos mascates,

e longe de ficar resolvida a questão, o acirramento dos embates, culminou até em troca

de supapos e safanões entre Vereadores, indicando que o caminho a se tomar para

pacificar os ânimos deveria ser o de dar autonomia ao Recife.19

Muita água correria após os incidentes na Câmara de Olinda provocados pela

entrada do odiados mascates como oficiais no triênio 1704-6. A coroa insistiria na sua

posição de autorizar as entrada dos comerciantes na governança. Confrontados com as

evasivas dos olindenses, os mascates requereram à Coroa a definição exata de quem

eram os mercadores proibidos de servir. Foram respondidos por Carta Régia de 8 de

maio de 1705, que enquadrava como mercadores aqueles “que assistem em lójea

aberta, vendendo, medindo e pesando ao povo qualquer gênero de mercadoria

atualmente”.20 Escapavam assim os grandes mercadores de sobrado, autorizados a

envolver-se nos assuntos municipais. Para a coroa era interessante a criação de uma

nobreza política, cuja participação na governança permitisse a ilustração das famílias,

tal qual o fazia a nobreza natural pela hereditariedade.21

Depois muitos requerimentos, representações, cartas e pareceres de ambos os

partidos e de autoridades régias, e após se levar em conta até a transferência da Câmara

para o Recife (como fizeram os holandeses, transferindo a sede de governo), finalmente

em 19 de novembro de 170922 expediu-se ordem régia erigindo o Recife em vila e o

dotando de seu próprio Senado Municipal. Esse ato foi, segundo Oliveira Lima “o pomo

da discordia que de há muito occultamente lavrava entre a nobreza da terra e os

commerciantes portuguezes”.23

A ação atabalhoada do Governador Sebastião de Castro e Caldas, indivíduo

politicamente inábil, declaradamente afeito ao partido dos mascates e por isso figura

execrada pela nobreza, contribui decisivamente para os sucessos decorrentes da forma
                                                          
19 MELLO, Evaldo Cabral de, A Fronda dos Mazombos, pp. 161-180.
20 BOXER, op. cit. p. 136.
21 MELLO, Evaldo Cabral de, op. cit., p. 183.
22 PEREIRA DA COSTA, F. A.  – Anais Pernambucanos, v. 5, p. 151.
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como o mesmo deu execução à ordem régia, levantando o pelourinho “nas horas mortas

da noite e sem comunicação prévia a Câmara de Olinda.” Era o estopim para o conflito

entre nobres e mascates, que até o século XIX era conhecido como “a sedição” ou  “as

alterações de Pernambuco”, e que após a publicação de um romance de José de Alencar

assumiu o nome de Guerra dos Mascates.24

Assim descreve Pereira da Costa, em seus Anais Pernambucanos, a fundação

da vila e o estabelecimento da Câmara do Recife:

“Assinado o termo da vila, que foi, além da freguesia do Recife, as de

Muribeca, Cabo e Ipojuca, desmembradas todas do de Olinda; e

procedida a eleição dos Vereadores da nova Câmara do Senado, a

qual se verificou nas pessoas do tenente-coronel Joaquim de

Almeida, condecorado com o hábito de Cristo, - Simão Ribeiro Ribas,

comissário-geral da cavalaria e também condecorado com o mesmo

hábito, e os capitães Manuel de Araújo Bezerra e Luís de Sousa

Valadares, os dois primeiros portugueses e os dois últimos

pernambucanos, teve lugar a instalação da vila, com o título de São

Sebastião, que lhe impusera o Governador Sebastião de Castro e

Caldas, no dia 15 de fevereiro de 1710, e do mesmo modo levantado

o pelourinho, na praça do Corpo Santo.”25

A seqüência de fatos decorrentes da elevação do Recife a vila foi esmiuçada

detalhadamente por Evaldo Cabral de Mello em sua obra A Fronda dos Mazombos. A

reação da nobreza da terra – inclusive com a tentativa de homicídio contra Sebastião de

Castro e Caldas e sua conseqüente fuga para a Bahia – deu início aos confrontos entre

                                                                                                                                                                         
23 LIMA, op. cit. p. 201.
24 VAINFAS, Ronaldo (org.) – Dicionário do Brasil Colonial, pp. 272-4. A obra do romancista cearense
procura caracterizar bem os ódios existentes entre os dois partidos e o texto reflete que o autor teve acesso
a vários dos relatos de época. No romance Alencar curiosamente delega às mulheres olindenses a
iniciativa de romper definitivamente com o governador da capitania e hostilizar os mascates. Bastante
curiosa também a forma como o autor inicia o romance, informando ao leitor que a narrativa se baseia em
papéis antigos encontrados na sacristia de uma igreja do subúrbio do Recife durante uma daquelas
conturbadas eleições imperiais.
25 PEREIRA DA COSTA, op. cit., v. 5, pp. 151-3.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

297

os que apoiavam e os que eram contrários à elevação do Recife. Saiu-se vencedor o

partido pró-olindense e, após a ruidosa entrada na área urbana do Recife dos contigentes

reunidos e liderados pelo nobres da terra, derrubou-se com alarido o pelourinho erigido

pelo Governador fujão. A nova Câmara foi dissolvida e seus pelouros violados e

queimados, e os oficiais de ordenanças de origem recifense tiveram suas patentes

arrancadas em público. Depois de muita discussão entre si, os nobres não conseguiram

consenso para definir como quedaria o governo da capitania, já que o odiado

Governador havia fugido. Entre as alternativas, figura inclusive aquela, provavelmente

proposta por Bernardo Viera de Melo, de se constituir uma república independente de

Portugal, colocação até hoje não comprovada explicitamente por falta de documentos,

mas que pode ser inferida de testemunhos e da posterior reação da coroa. Daí

enxergarem alguns estudiosos nesse movimento uma precoce manifestação de caráter

nacionalista.26 Depois da famosa assembléia de Olinda, em novembro de 1710,

concordam em entregar o governo da capitania ao Bispo Dom Manuel Álvares da Costa,

aliás, por determinação régia, o primeiro na linha de sucessão do Governador por

ocasião de impedimento ou ausência deste.

O partido recifense, assimilado o golpe da açucarocracia, põe em curso a

desforra, e com ajuda de vários elementos externos à capitania, como foi o caso do

Governador da Paraíba, recobra a situação. Alarmada, a Coroa envia novo Governador

com ordens de garantir o perdão geral obtido do Bispo meses antes, e de iniciar a

devassa e punição dos envolvidos na sedição da nobreza. Não vamos nos alongar nesse

ponto, uma vez que o período foi minuciosamente analisado por Mello. O fato é que os

ódios recíprocos não se acalmaram e o conflito entre os pró-homens das duas

localidades permaneceu vivo ainda por muitos anos.

Esses ódios manifestavam-se de diversas formas. Gonsalves de Mello afirma

que os desprezo dos habitantes de Olinda pelos moradores do Recife ultrapassou os

limites das relações humanas, e os olindenses chegaram a odiar o próprio Recife. Por

isso, a nobreza de Olinda, enquanto o Recife ainda estava sob sua jurisdição, procurou

sempre

                                                          
26 MELO, Mário -  A Guerra dos Mascates como afirmação nacionalista.
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“negar a este tudo quanto possa contribuir para o seu

desenvolvimento e para a melhoria de vida dos seus moradores. (...) e

assim, embaraçava, quando não impedia, medidas que beneficiassem

o povoado. Os Frades do Carmo queriam construir um convento no

Recife? Até a força pública foi convocada para impedi-lo. O povoado

carecia de uma cadeia: determinou-se em 1687 que bastava um

“tronco”. Decidia a Ordem Terceira realizar uma procissão de

cinzas(1709): as forças políticas foram levantadas para proibi-la.”27

As maquinações dos chefes políticos da nobreza da terra chegaram até mesmo

ao ponto, de intentar a destruição física do povoado, expondo-o à fúria do mar através

da extração das pedras que formavam o arrecife de proteção do porto. Seguidamente, os

do Recife solicitaram que não se retirassem mais essas pedras, que eram muito usadas

na construção dos edifícios civis, militares e religiosos. Às solicitações dos recifenses

respondiam os de Olinda que a pedra era infinita e não causava prejuízo algum retirá-la

de onde quer que fosse. Havia ainda a intenção de desviar o leito do rio Beberibe,

formando um estuário em frente a Olinda, que dispensaria a utilização do porto do

Recife e, ao mesmo tempo, inviabilizaria os ancoradouros do povoado, dada a

diminuição do volume da água na confluência com o rio Capibaribe.28

Em 1715, já estabelecida a vila e reprimida a sedição da nobreza da terra,

demonstrava o Rei a sua preocupação com os desafetos entre os seus vassalos de

Pernambuco. Em carta ao Governador Dom Lourenço de Almeida, o Rei recomendou

que este tivesse

“todo cuydado em unir os animos a hua boa paz, e quando vos

parecer que convem tirar de sua capitania alguma pessoa ou pessoas

que tiverdes por prejudiciais a concordia e a união que deve aver

                                                          
27 MELLO, José Antônio Gonsalves de -  Nobres e Mascates na Câmara do Recife, 1713-1738, In:
Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, v. LIII, 1981.
28 MELLO, Evaldo Cabral de – A Fronda dos Mazombos, pp. 159-60.
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entre todos esses meus vassalos, os mandarei apartar della para a

parte que vos parecer.”29

Quanto à estrutura física e às obras de infra-estrutura da vila, as queixas se

prolongam, a despeito de se encontrarem já separados os termos. Como a Câmara de

Olinda, por ocupar a cabeça da capitania, controlava a aplicação de algumas rendas da

Fazenda Real, os Vereadores do Recife continuaram embaraçados em sua ação pelos

oficiais da Cidade. Em 1720, o Rei determinou que se usasse uma parte das rendas dos

impostos do Dote da Rainha da Grã-Bretanha e da Paz de Holanda, para custear a

reforma das pontes da Boa Vista e dos Afogados, duas passagens vitais para a vila. No

ano seguinte, os recifenses escreveram ao Rei, queixando-se que, não obstante tivessem

sido agraciados com a ordem régia do ano anterior, continuavam as pontes sem os

devidos reparos, “pelo que já tem acontecido algumas mortes, e outros desastres, alem

de que quanto mais se delatarem estes concertos mais cresce a ruina para a despeza

que se há de fazer pella Fazenda Real.”30 E os oficiais do Recife continuam, afirmando

a razão para não se realizarem os tais reparos:

“nos Officiaes daquela Camera [de Olinda] não podemos dessipar a

má vontade que mostrão as couzas que esta Camera do Recife, por

Razão do bem publico, procura alcançar da Real Grandeza de Vossa

Magestade, sem embargo de reconhecerem que elles e todos os

moradores de fora se utilizão destas pontes, como os que morão no

Recife.”31

Queixavam-se ainda ao Governador, que havia ordenado que pagassem os

reparos com as rendas da Câmara do Recife, informando

“que esta Camera [do Recife] não tem effeitos nem obrigação para

concertar ponte alguma, e que os taes effeitos e obrigação destas

obras as tem a Camera de Olinda por que hé ella que administra as
                                                          
29 Carta do Rei ao Governador de Pernambuco, de 16 de março de 1715, AHU-LPEH/UFPE, Cód. 258, f.
59v.
30 Carta do Senado do Recife ao Rei, de 28 de abril de 1721, Livro de Registros da Câmara Municipal do
Recife, f. 103v, IAHGP.
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Rendas com que se fazem a reedificação e conservão todas estas

pontes.”32

Os problemas para a realização das procissões no Recife também continuaram.

Nesse mesmo ano de 1721, os oficiais do Recife apelaram ao Governador Geral para

que tentasse acelerar um processo sobre a proibição que fez o Bispo de Olinda de se

realizar a procissão de Corpus Christi na vila. A realização dessa procissão era uma das

principais obrigações da Câmara e, levando-se em consideração a mentalidade da época,

tão afeita às manifestações exteriores e teatralizadas de fé, pode-se imaginar a angústia

que essa proibição gerava. Daí as amarguradas queixas dos recifenses de que os de

Olinda protelavam a decisão da Relação através de meios ilícitos e que toda essa

confusão era uma prova fidedigna da “má vontade e tenção com que os dittos Ministros

procedem nas cauzas pertencentes a esta Villa”33

Entretanto, não há testemunho mais cabal do clima de tensão resultante de

quase meio século de conflito entre nobres e mascates que aquele dado pela ação de um

certo Pedro Marinho Falcão em 1715. Esse morador da freguesia da Muribeca chegou a

ser preso, quando da repressão desencadeada pelo Governador Félix José de Machado

contra a nobreza da terra após os incidentes da Guerra dos Mascates. Por pouco não foi

mandado em ferros para Lisboa, posto que estava para ser embarcado quando chegou

uma determinação régia ordenando a liberação de todos os presos políticos.34 Sendo

posteriormente indicado em eleição de barrete para assumir o cargo de Vereador mais

velho em 1716, não o fez

“e sem embargo de ser notificado várias vezes a que viesse tomar

posse do seu lugar, nunca o quis fazer, dando a inconsiderada

resposta (por desculpa) que se não havia de assentar em um Tribunal

em companhia dos homens do Recife, sendo a causa da sua

                                                                                                                                                                         
31 Idem.
32 Carta do Senado do Recife ao Governador da Capitania de Pernambuco, de 26 de abril de 1721, Livro
de Registros da Câmara Municipal do Recife, f. 105v, IAHGP.
33 Carta do Senado do Recife ao Governador Geral do Estado do Brasil, de 14 de junho de 1721, Livro de
Registros da Câmara Municipal do Recife, f. 104v, IAHGP.
34 MELLO, José Antônio Gonsalves de – Nobres e Mascates na Câmara do Recife, 1713-1738, In:
Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, v. LIII, 1981, pp. 139-41.
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repugnância querer ainda conservar vivos os ódios que ameaçaram

tão grande ruína nesta terra.”35

Ao que parece, as tensões entre a nobreza da terra e os mascates ainda se

prolongaram bastante século XVIII adentro. As divergências comerciais continuaram

representando um fator de  considerável  importância  na  manutenção  da  desconfiança

mútua, uma vez que ainda era preciso negociar o açúcar através da praça. Desde a

década final do século XVII, que o acerto dos preços se fazia por meio de uma junta

composta por homens de negócio e senhores de engenho. Por uma certidão passada por

José Teodoro de Lemos Duarte, escrivão da Mesa de Inspeção na capitania de

Pernambuco, em 21 de fevereiro de 1765, sabemos que cabia à Câmara do Recife a

indicação do inspetor de açúcar por parte dos Senhores de Engenho, “em observância

do que dispoem Sua Magestade Fidelíssima no Regimento das Cazas de Inspeção,

capítulo terceiro, paragrafo terceiro”36

Em carta do ano seguinte, os oficiais da Câmara de Olinda escreveram ao Rei

D. José I sobre o assunto. Relembrando ainda, mais de cem anos após a Restauração,

“que em Serviço do Augustissimos  Senhores Reis Avós de Vossa Magestade

derramarão seus sanguez e dispenderão seuz cabedaez como tão fieis Vassalos”37,

queixavam-se amargamente que não tinham direito de nomear também um inspetor por

sua parte para os negócios do açúcar, e que

“sendo constante que a Camera da Villa do Recife quem nomeia este

hé occupada por homens de negocios, todos interessados na

diminuição do preço dos assucarz e por essa razão farão aquella

nomeação em pessoaz suas abonadas, como a experiencia tem nos

mostrado, por que desde a ereção desta Junta não tem sahido o dito

                                                          
35 Carta Régia de 17 de dezembro de 1716, Arquivo da Universidade de Coimbra, arquivos dos condes de
Arcos, cód. 34, ff. 31v-32v, apud, MELLO, José Antônio Gonsalves de, op. cit. p. 140. Com atualização
da grafia.
36 Certidão passada a pedido do Procurador Domingos Marques afirmando ser de responsabilidade do
Senado a nomeação do Senhor de Engenho para a mesa de inspeção do açúcar, de 21 de fevereiro de
1765, Livro de Registros da Câmara Municipal do Recife, f. 22, IAHGP.
37 Carta dos Oficiais da Câmara de Olinda ao Rei, de 22 de março de 1766, AHU- PE - Papéis Avulsos,
Maço 22, 1756-1799, LPEH/UFPE.
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exercicio de Inspetor de duas familiaz (...) como de prezente destas

alguns tem servido sinco vezes”.38

Não bastassem as interferências negativas da Câmara de Olinda, os Vereadores

do Recife também se confrontaram com uma crônica falta de verbas para as despesas

que competiam aquele Senado. “As Câmaras eram dotadas de um patrimônio municipal

formado, principalmente, por terrenos públicos, terras aforadas, parte do tributo real

arrecadado e uns poucos tributos de caráter especificamente local.”39 Pelas repetidas

queixas feitas durante a primeira metade do século XVIII, é possível ver que as

propriedades,   contratos  e  ofícios  para  arrendamento  por  parte  da Câmara custaram

muito a ser definidas. Em 1715, o Rei solicita ao Ouvidor da Capitania de Pernambuco

parecer sobre o pedido dos oficiais do Recife para que se conceda a Câmara uma parte

da renda do contrato das carnes, que também custeava as despesas dos quartéis.40 Três

anos depois, em 1718, o Rei pede novamente parecer, dessa vez ao Governador da

capitania, sobre um novo pedido dos Vereadores recifenses em que

“reprezentão não terem foral nem bens patrimoniais nem os officiaes

da Câmara emolumentos nem propina e quando hé necessario

selebrarem-se os actos devidos de acçoens de graças o fazem por sua

propria custa como o tem feito por  muitas vezes (...) e assim me

pedião lhe concedesse foral e que lhes desse bens patrimoniaes

remetendo-lhes tudo aquillo que no dito Recife for reguengo como são

as praias para se poderem aforar e os foros das que ja restavão e

pagavão ao sennado de Olinda, sendo dentro do termo desta villa,

como também a propriedade dos postos de Alcayde e seu escrivão da

mesma villa para os poderem prover e arrendar a quem lhes parecer

que lhes pague delles renda.”41

                                                          
38 Idem.
39 VAINFAS (Org.), op. cit., p. 89.
40 Carta do Rei ao Ouvidor da Capitania de Pernambuco, 25 de maio de 1715, AHU – Cód. 258, f. 74,
LPEH / UFPE.
41 Carta do Rei ao Governador de Pernambuco, de 21 de março de 1718, AHU – Cód. 258, f. 184v,
LEPH/UFPE.
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Em 1722, o médico Domingos Felipe Gusmão solicitou ao Governador que seu

ordenado, pago pela municipalidade do Recife, “fosse de cento e sincoenta mil Reis

annuaez a imitação do medico da Cidade de Olinda”. Os Vereadores responderam ao

Governador que “Hé sem duvida ser verdadeiro, util e conveniente a estes Povos o que

nelle [no requerimento] expoem [o médico] de utilidade a sua assistencia”, entretanto,

“hé menos sem duvida que esta Camera como novamente erecta se acha ainda sem

patrimonio, nem renda alguma em que se possa fazer a tal congrua, nem nenhuma de

outras muitas couzas, de que necessita, para o que espera a Real Providencia”.42 Nesse

mesmo ano, a Câmara de Olinda embargou a cobrança da contribuição de 400 réis por

caixa de açúcar, autorizada pelo Rei para a construção da casa de Câmara e Cadeia da

vila.43

Os oficiais do Recife ainda solicitavam a mesmas concessões de patrimônio ao

Rei em 1728, argumentando, em carta de 12 de março, que entendiam que com a

separação dos termos, findava a jurisdição de Olinda sobre as terras realengas situadas

na área do Recife, e conseqüentemente deveriam as rendas desses terrenos serem

transferidas para a Câmara da vila, para que ela pudesse honrar com as suas despesas

ordinárias ou com a realização das procissões e outros festejos.44 Novas solicitações

nesse sentido são feitas em 1730 e 1732 e, em 1738, os Vereadores informam ao Rei

que:

“Esta praça e caza do Sennado della se acha sem hum sino para os

actos necessarios do Sennado como para tocar a Recolher de noite na

forma das leis do Reyno. E posto que esta despeza deva ser feita

pellos bens da Camera hé esta tão pobre que não tem patrimonio

algum sem rendimento outro para as suas despezas e como esta do

ditto sino hé tão preciza para o governo desta Republica recorremos

a Vossa Magestade para a que ordene que esta despeza se faça de

Sua Real Fazenda, remetendo-se deste Reyno a custa della,

                                                          
42 Carta do Senado do Recife ao Governador de Pernambuco, de 26 de março de 1722, Livro de Registros
da Câmara Municipal do Recife, f. 109v, IAHGP.
43 Carta do Senado do Recife ao Rei, de 15 de abril de 1722, Livro de Registros da Câmara Municipal do
Recife, f. 112, IAHGP.
44 Carta do Rei ao Governador de Pernambuco, de 19 de agosto de 1728, AHU – Cód. 259, f. 192,
LEPH/UFPE.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

304

attendendo que hé obra que não se fabrica nesta capitania, e que hé

útil ao bem commum.”45

Na segunda metade do século XVIII, já encontraremos a Câmara arrendando

ofícios e arrematando contratos para geração de rendas para as despesas da

municipalidade. Em 1788, por exemplo, a Câmara inaugurou com grande solenidade as

“casinhas” do novo mercado na Praça da Polé, atual Praça da Independência. Na

ocasião, estiveram presentes o Bispo Dom Digno de Jesus Jardim e o Governador dom

Tomás José de Melo.46 Para custear a obra, a Câmara do Recife tomou um empréstimo

de 804$426 ao tesoureiro do Hospital dos Lázaros.47 Ao todo eram sessenta e duas

casinhas, que foram todas alugadas a estabelecimentos comerciais e quitandas, rendendo

anualmente 900$000, usados para o pagamento do empréstimo e gerando rendas para o

Senado a partir de então.48 Em 1792, “huma caza em que se vende polvora e que se

arrenda na forma da ordem de Vossa Magestade entre os bens deste conselho” estava

arrendada pelo “preço de duzentos e dois mil Reis por triennio”.49 Duas negras

tentavam arrendar, em 1800, casas de comércio na referida Praça da Polé, “que foram

edifficadas (...) foi para aformosear a mesma Praça, para fazer-se Patrimônio e

rendimento para o Sennado, e finalmente para Mercado Publico, e commodo nos que o

vendem cuja economia está no mesmo Sennado como proprietário da mesma Praça”50

Curiosamente, o século se encerra com um pedido de empréstimo da Câmara

de Olinda ao Corregedor da comarca, no valor de 200 mil réis, a ser retirado do cofre

geral dos depósitos, guardado na casa de Câmara do Recife. Informados os oficiais do

Recife pelo Corregedor do pedido, responderam aos de Olinda através do magistrado:

“Persuadimos-nos como Vossa Senhoria ser justo o empréstimo, porem

julgamos melhor e mais simples, fazello das sobras do Sennado [do Recife]

                                                          
45 Carta do Senado do Recife ao Rei, de 20 de março de 1738, Livro de Registros da Câmara Municipal
do Recife, f. 177, IAHGP.
46 Termo de Vereação de 21 de setembro de 1788, Livro n.º 4 de Vereações e Acordos da Câmara
Municipal do Recife, f. 46, IAHGP.
47 PEREIRA DA COSTA – Anais Pernambucanos, v. 6, p. 138.
48 Idem, p. 139.
49 Carta do Senado do Recife à Rainha, de 31 de março de 1792, Livro de Registros da Câmara Municipal
do Recife, f. 72, IAHGP.
50 Carta do Senado do Recife ao Governador de Pernambuco, de 18 de junho de 1800, Livro de Registros
da Câmara Municipal do Recife, f. 94, IAHGP.
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que estão como em reserva para a factura das muitas indispensaveis obras

que temos a fazer por que nos lembra que deste modo remediamos as

necessidades daquelle Sennado [de Olinda] sem metter a mão no cofre

publico do dinheiro das partes, que poderão exigir e para o que não nos

achamos authorizados, sem huma presente necessidade. Este o nosso

parecer, e o comunicamos a Vossa Senhoria para que no cazo de o aprovar,

passar a este Sennado, a pollo em execução, vindo o Sennado de Olinda em

termos habeis fazer as devidas seguranças”51

A partir percepções alcançadas com as primeiras aproximações realizadas

durante a fase inicial desta pesquisa, acreditamos que, além da existência das tensões

entre as duas municipalidades, ocorreu também uma interiorização do conflito

estamental na recém-criada Câmara do Recife, ou seja, permanece a tensão entre os

comerciantes (de dentro da vila) e os produtores (das freguesias rurais).  A visão

tradicional do conflito entre produtores e comerciantes – conflito marcante na história

de Pernambuco e definidor dos rumos históricos do Recife – ao estabelecer estes dois

pólos, tende a simplificar perigosamente uma realidade que é reconhecidamente mais

complexa52. Ao mesmo tempo que são escamoteados prováveis agentes

“intermediários”, omite-se também a possibilidade de passagem de elementos de um

pólo a outro do conflito, bem como as estratégias utilizadas nesta possibilidade. Ora, à

medida que o exercício do poder municipal – materializado na câmara e prenhe de

significados dentro da sociedade colonial – se constitui no cenário privilegiado dos

choques entre os sujeitos históricos em foco, podemos traçar, a partir do seu estudo, um

perfil mais rico da elite municipal e das relações de poder que lhe são características.

Um melhor dimensionamento deste conflito depende de uma acurada caracterização

social dos componentes da municipalidade. Esse é o objetivo que perseguimos agora

com o desdobramento do trabalho de pesquisa, no qual buscaremos enfocar aspectos

                                                          
51 Carta do Senado do Recife ao Corregedor da Comarca, de 15 de outubro de 1800, Livro de Registros da
Câmara Municipal do Recife, f. 96, IAHGP.
52 SCHWARTZ, S. B. – Segredos Internos, engenhos e escravos na sociedade colonial, pp. 209-223.
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distintos daqueles trabalhados nas abordagens tradicionais nas investigações das

relações de poder.53

O rompimento com a narrativa tradicional da história política, de acordo com

Falcon, pode ser alcançado redefinindo-se o objeto, levando-se em especial

consideração os aspectos sociais e simbólicos envolvidos nas relações de poder. Em

outras palavras, a intenção será ir além do estudo da instituição em si, não descurando

da importância que possui – mas enfronhado-se em questões ligadas ao exercício do

poder e a o que ele significa para os que o exercem. Neste sentido Falcon aponta que

entre as principais linhas de pesquisa da “nova história política”  estão as investigações

acerca dos grupos políticos e burocráticos e das relações entre os agentes políticos.54

Daí a necessidade de uma caracterização da elite municipal em questão como

possibilitadora de uma melhor compreensão das relações entre os atores históricos

coletivos e dos aspectos políticos envolvidos no exercício do poder municipal.55

Partimos da observação de Weber de que existem grupos privilegiados que

buscam consolidar suas posições para defender os interesses dos que os compõem,

grupos estes nomeados de estamentos pelo autor. Os integrantes de um mesmo

estamento possuem regras de condução de vida específica e privilégios positivos e

negativos que caracterizam sua honra estamental, que por sua vez os distinguem de

outros elementos de uma mesma sociedade. Fatores econômicos também interferem na

constituição de um estamento. A propriedade é comumente um dos elementos

definidores na honra estamental, mas é possível encontrar num mesmo estamento

indivíduos com níveis de propriedade diferentes. Para Weber, a noção da honra

estamental é a principal forma de se evitar o acesso de elementos “desqualificados” aos

grupos estamentalmente privilegiados.56

Pierre Bourdieu destaca que esta noção de honra estamental indicada por

Weber representa, junto às distinções econômicas, um papel fundamental nas relações

                                                          
53 Este projeto de pesquisa está vinculado ao programa de doutorado em História da América da
Universidad de Salamanca, é orientado pelo Prof. Dr. José Manuel Santos Pérez, Diretor do Centro de
Estudios Brasileños desta Universidade espanhola e financiado pela CAPES.
54 FALCON, Francisco – História e Poder, in: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo –
Domínios da História, pp. 61-89.
55 CASTRO, Hebe – História Social, in: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo – Domínios
da História, pp. 45-59.
56 WEBER, Max – Economia e Sociedade, pp. 175-186.
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de poder. O poder material e o poder simbólico acumulados pelos agentes, ou pelas

instituições que agrupam estes agentes “cumprem a sua função política de instrumentos

de imposição ou de legitimação da dominação (...) contribuindo assim, na expressão de

Weber, para a ‘domesticação dos dominados’”.57 As distinções estamentais atuariam

então, na concepção de Bourdieu, para a eufemização das relações de mando presentes

no exercício de poder, no que toca mais uma vez nas idéias de Weber, que enxerga na

sua sociologia da dominação a existência de um monopólio deste poder de mando pelas

comunidades políticas constituídas (monopólio da violência legítima).58

Faz-se necessário portanto compreender que, dentro de uma percepção

multidimensional do espaço social, definir as posições relativas dos agentes depende do

ir além do meramente econômico (em nosso caso produção X comercialização). Outras

categorias de propriedade são extremamente importantes nessa definição de status.

Bourdieu indica a existência de uma espécie de capital simbólico, normalmente

associado à reputação ou prestígio (o que nos faz lembrar mais uma vez a idéia de honra

de Weber), cuja dosagem com a propriedade, em alguns casos, é fundamental para a

ocupação das posições de mando. Deve-se levar em consideração que, ao ocupar estas

posições, um determinado agente se insere numa estrutura/hierarquia que só existe

porque é culturalmente aceita e considerada válida  pelos que a compõe (tanto nas

posições de mando, como nas de obediência). Daí decorre a necessidade não só de

manter a estrutura/hierarquia, mas também de manter a visão social que ela representa,

evitando que o acesso de privilegiados negativamente (Weber) ou de desprovidos de

capital simbólico maculem o grupo. A incorporação desta visão social pelos

“desqualificados” acaba por “naturalizar” (aceitar como natural) a estrutura/hierarquia, e

ao invés de se apresentarem como opção antagônica ao estabelecido, findam por desejar

o capital simbólico que os permitiria moldar-se aos rígidos contornos do espaço social

privilegiado.59

Uma vez que o status não é o ser, e sim a decorrência das práticas e das

representações associadas à definição da posição de um agente no espaço social, torna-

se possível reconstituir o trabalho histórico de que resultam tanto a definição de posição
                                                          
57 BOURDIEU, Pierre – O poder simbólico, p.11.
58 Idem, p. 15; WEBER, op. cit. pp. 157-162, 525-529.
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neste espaço social quanto a visão social que se tem dela.60 É nesse contexto que se

pode perceber o conjunto de estratégias de acesso e defesa de posição, bem como sua

visão social, no âmbito do poder municipal do Recife do século XVIII, no qual,

indivíduos com diferentes combinações de propriedade e capital simbólico se

confrontam pela conquista/manutenção de espaço social. Os estamentalmente

privilegiados defendem a si próprios alegando defender a instituição dos

“desqualificados” que, por sua vez, vêem na instituição a possibilidade de amealharem o

capital simbólico que não detém, ou seja, vêem a possibilidade de pelo exercício do

poder municipal se nobilitarem. Se consideramos que existe uma multidimensionalidade

no estabelecimento dos agentes neste espaço social, podemos supor que estes agentes

não necessariamente estão todos compartimentalizados em dois pólos opostos, uma vez

que combinações distintas de níveis de propriedade e de capital simbólico resultariam

em posições intermediárias ou ambíguas.

                                                                                                                                                                         
59 BOURDIEU, op. cit. pp. 133-141.
60 Idem, p. 157.
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