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Este seminário de investigação faz parte das atividades do projeto Cidades Imperiais:  
dinâmicas locais, fluxos globais, e tem por objetivo discutir as interações entre as 
cidades no Brasil durante o período colonial e imperial. Os fluxos populacionais  
e mercantis foram responsáveis, em grande parte, pelas transformações ocorridas 
no meio urbano e seu entorno durante o período analisado, principalmente no que 
diz respeito às dinâmicas sociais e ao meio ambiente. Nesse aspecto, este seminário  
abre um espaço para a discussão desses fenômenos e da ingerência dos agentes 
políticos em todo processo e em suas relações com a governabilidade.

Será conferido o certificado de participação a todos os intervenientes.
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PROGRAMA
IFCS/UFRJ - Salão Nobre

14h00 Abertura

14h15 Conferência
Moeda, crédito e circulação monetária:  
notas sobre a economia colonial numa perspectiva polanyiana
Antônio Carlos Jucá de Sampaio (UFRJ)

15h00 Intervalo

15h15 Mesa redonda 
Administração, Governança e Justiça na América Portuguesa
Moderação: Susana Cesco (UFF)

Um governo e duas cabeças: os deslocamentos de governadores de 
São Luís para Belém e a dinâmica administrativa no Estado do Maranhão 
(séculos XVII e XVIII)
Fabiano Vilaça dos Santos (UERJ)

A dinâmica político-administrativa do Rio de Janeiro no contexto do 
império português, 1690-1763
Mônica da Silva Ribeiro (UFRRJ)

As transformações no governo da justiça na comarca do Rio de Janeiro:  
de tribunal da Relação à Casa da Suplicação do Brasil
Isabele de Matos Pereira de Mello (UFRJ)

16h45 Pausa para café

17h00 Mesa redonda 
Natureza, Criminalidade & Território
Moderação: Antônio Carlos Jucá de Sampaio (UFRJ)

A comarca de Campos dos Goytacazes: administração, criminalidade  
e regionalismo (1830-1850)
Claudia C. Azeredo Atallah (UFF)

Natureza, poder e sociedade na Paraíba do Sul dos Campos dos  
Goytacazes, séculos XVIII-XIX
Susana Cesco (UFF)

Dos sertões à produção cafeeira: a Zona da Mata mineira no século XIX
Vitória Schettini de Andrade (UNIVERSO/FASM/UNIFAMINAS)

18h35 Encerramento
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RESUMOS

Moeda, crédito e circulação monetária:  
notas sobre a economia colonial numa perspectiva polanyiana
Antônio Carlos Jucá de Sampaio
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A análise da economia colonial na última década tem como uma de suas principais 
características o influxo de novas perspectivas teóricas. Por um lado, a adoção de 
um “jogo de escalas”, ou seja, de uma perspectiva multiscópica, na qual a escala 
micro contribui para uma compreensão mais complexa do macro (império portu-
guês, Antigo Regime, etc.). Por outro, uma perspectiva substantivista da economia, 
buscando compreendê-la a partir de sua institucionalização específica naquela so-
ciedade, sem utilizar um corpo teórico pensado na e para a sociedade de mercado. 
Em minha apresentação, analisarei a presença da moeda e de sua circulação nessa 
economia a partir de tais pressupostos. A escolha não é aleatória. Na economia 
clássica, o surgimento da moeda é sempre entendido como consequência do de-
senvolvimento das trocas e do surgimento do mercado, e a circulação monetária, 
como função desse mesmo processo. Demonstrarei, em linhas gerais, que na so-
ciedade colonial tal processo é marcado tanto pela política quanto pela hierarquiza-
ção social que aos poucos se estabelece, sendo a economia resultado dessa con-
junção de fatores. 

A comarca de Campos dos Goytacazes:  
administração, criminalidade e regionalismo (1830-1850)
Claudia C. Azaredo Atallah 
Universidade Federal Fluminense (UFF/Campos de Goytacazes)

Após a independência, a então cidade de Campos havia se tornado uma das princi-
pais do norte da província do Rio de Janeiro. A comarca foi criada em 1834, abran-
gendo onze distritos e constituindo-se na segunda maior da província do Rio de 
Janeiro. A partir desse contexto, proproei breve análise sobre os meandros da apli-
cabilidade da justiça, que se tornou autônoma com a criação da comarca e deveria 
se adequar ao Código criminal de 1830, ao Código do Processo de 1832 e ao seu 
revisionismo em 1841. As relações entre a estruturação urbana da cidade de Cam-
pos dos Goytacazes da época com a natureza dos crimes registrados pela referida 
comarca também serão objeto de análise.  Por fim, se faz necessário registrar que 
a ideia de região será aqui pensada com bases numa historiografia recente que o 
trata além dos limites geopolíticos e de Estado, considerando aspectos identitários, 
mercantis e de cultura política. Tal conceito será relacionado ao de cidades impe-
riais. Considerando as complexidades em torno do conceito de cidade, aqui tratarei, 
dentro do contexto de transformações operadas durante o período apontado, da 
importância da cidade de Campos e de um status de centro urbano adquirido nessa 
época, bem como de seu cotidiano e suas conexões intercitadinas.



5 ·

Um governo e duas cabeças: os deslocamentos  
de governadores de São Luís para Belém e a dinâmica  
administrativa no Estado do Maranhão (séculos XVII e XVIII)
Fabiano Vilaça dos Santos 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

O trabalho analisa a dinâmica administrativa do Estado do Maranhão e Grão-Pará, 
entre os séculos XVII e XVIII, a partir dos deslocamentos dos governadores e ca-
pitães-generais da cidade de São Luís, cabeça do Governo Geral, para Belém, que 
durante a permanência daquelas autoridades assumia a condição de cabeça do 
Estado do Maranhão, uma vez que ao se transferirem para aquela cidade, os gover-
nadores e capitães-generais levavam consigo seus poderes, jurisdições e suplan-
tavam os mesmos atributos do capitão-mor do Pará. Pretende-se discutir como 
se organizava a administração da capitania do Maranhão na ausência do titular do 
Governo Geral e analisar a correspondência entre os governadores e capitães-ge-
nerais em Belém, a Câmara de São Luís e os capitães-mores que respondiam pelo 
governo do Maranhão e, em linhas gerais, indicar caminhos para uma investigação 
a ser feita sobre a capitalidade de Belém, tornada cabeça do Estado do Grão-Pará  
e Maranhão em meados do século XVIII. 

As transformações no governo da justiça na comarca  
do Rio de Janeiro: de tribunal da Relação à Casa  
da Suplicação do Brasil
Isabele de Matos Pereira de Mello 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A magistratura desempenhou um papel excepcionalmente importante no império 
ultramarino português. O topo da carreira da magistratura era a conquista do esta-
tuto de desembargador e o assento permanente em um tribunal de justiça. A partir 
de 1808, após a transferência da corte para o Rio de Janeiro, tem início o processo 
de criação e reorganização das instâncias jurídicas locais. O tribunal da Relação 
do Rio de Janeiro, principal instituição jurídica da comarca, foi elevado à condição 
de Casa da Suplicação do Brasil, ou seja, passou a ter o status de superior tribunal 
de justiça. A nova condição da Relação promoveu mudanças significativas, espe-
cialmente na tramitação processual, pois permitiu que todos os pleitos fossem re-
solvidos em última instância diretamente no território brasileiro. Além disso, trouxe 
também grandes possibilidades diferenciadas para a carreira dos magistrados em 
exercício na América portuguesa, facilitando o acesso aos assentos em um tribunal 
superior. A comunicação irá apresentar os principais aspectos do processo de cria-
ção e instalação do tribunal da Relação do Rio de Janeiro e da Casa da Suplicação 
do Brasil, estabelecendo uma análise  comparativa entre a estrutura administrativa 
das instituições, com o intuito de investigar a participação dos desembargadores no 
processo de formação da justiça brasileira e do novo império, considerando ainda 
as relações estabelecidas por esses magistrados no cenário político-administrativo 
da comarca do Rio de Janeiro.
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A dinâmica político-administrativa do Rio de Janeiro  
no contexto do império português, 1690-1763
Mônica da Silva Ribeiro 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Esse trabalho propõe o estudo da administração dos governadores da capitania do 
Rio de Janeiro, entre 1690 e 1763. Para tanto, torna-se interessante analisarmos 
a importância da capitania fluminense no período, pois foi nesse momento que a 
cidade se tornava o principal polo comercial e econômico e centro político-admi-
nistrativo da América portuguesa. Cabe destacar que houve uma ampliação das 
funções do Rio de Janeiro, uma vez que se tornou um ponto aglutinador entre a re-
gião das Minas, o Atlântico Sul e a Coroa portuguesa. Nesse contexto, e a partir das 
diversas transformações político-administrativas desencadeadas no Império por-
tuguês no século XVIII, especialmente a partir das décadas de 1720 e 1730, foram 
introduzidas modificações na prática governativa, tanto no Reino, quanto nas suas 
colônias e conquistas. Nesse processo, a gestão dos governadores do Rio de Ja-
neiro funciona como um exemplo paradigmático das mudanças que vinham sendo 
realizadas. Assim, o presente estudo tem como intuito analisar a dinâmica adminis-
trativa desses representantes régios, percebendo, em suas gestões, a preocupação 
com uma maior racionalidade administrativa, com um melhor controle econômico 
e fiscal, e com o desenvolvimento literário e intelectual, características norteadoras 
da política imperial naquele momento, tanto no centro quanto nas periferias.

Natureza, poder e sociedade na Paraíba do Sul  
dos Campos dos Goytacazes, séculos XVIII-XIX
Susana Cesco 
Universidade Federal Fluminense (UFF/Campos de Goytacazes)

Qual o papel da natureza e da terra na ocupação, exploração e constituição social 
da América portuguesa? A partir dessa abordagem, que considera a natureza como 
elemento importante da conquista portuguesa, minha pesquisa irá deter-se nos 
acervos arquivísticos do interior do estado do Rio de Janeiro, em especial no Centro 
de Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo, no Arquivo Municipal Waldir 
Pinto de Carvalho, em Campos dos Goytacazes e no Arquivo da Câmara Municipal 
da mesma cidade. O objetivo é analisar os discursos sobre poder e “exploração de 
riquezas” presentes nesses documentos, além das relações que os grupos locais 
desenvolveram com o espaço e o meio ambiente, bem como as práticas costumei-
ras que exerciam influência na sociedade e na economia. Fato é que as décadas 
finais do século XVIII denotam, através de múltiplos documentos, uma preocupação 
maior com o mapeamento das riquezas vegetais do império português. A natureza 
colonial passa a ser vista como um objeto político, um recurso para o avanço so-
cial e econômico do país. O resultado foi registrado em atas, leis e relatórios que 
permitiram uma exploração mais efetiva de tais riquezas naturais da colônia e con-
tribuirão com esse projeto no mapeamento da ocupação humana nas áreas das 
conquistas e sua relação com o meio ambiente. 
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Dos sertões à produção cafeeira:  
a Zona da Mata mineira no século XIX
Vitória Schettini de Andrade  
Universidade Salgado de Oliveira, Faculdade Santa Marcelina e Centro Universitário 
UNIFAMINAS

Considerada área proibida pela coroa, o povoamento e a exploração dos sertões da 
Zona da Mata mineira, até meados do século XVIII, foi uma área propícia à deso-
bediência, por ser constante a presença de brancos que se aventuravam por estas 
bandas. Até o declínio da lide mineradora todas as outras regiões mineiras, direta 
ou indiretamente, a ela se ligavam; entretanto, após a redução da extração aurífera, 
houve um redimensionamento econômico, demográfico e político nas Minas Ge-
rais que se expressou pela importância atribuída a outras microrregiões mineiras, e 
desta forma ganhou importância a Zona da Mata. Esse dinamismo gerou uma série 
de mudanças no perfil econômico da região, o que levou a Província a concentrar o 
maior contingente mancípio do Brasil no século XIX, pondo fim ao quadro inicial de 
predominância das matas e dos índios. A fim de repensar a ocupação dos sertões 
do leste mineiro e sua dinamização econômica, temos como objetivo nesta comu-
nicação entender a ocupação desse território e demonstrar como as vilas e mais 
tarde as cidades seguiram uma lógica que associava a fartura de terras e de mão de 
obra, a produção de alimentos e, principalmente, o café. Esperamos, assim, contri-
buir para um debate que ainda se encontra em aberto. Serão utilizados, como fonte 
principal, os inventários post-mortem que serão cotejados com fontes paroquiais, 
cartoriais e censitárias.
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