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No iní cio de mar ço de 1822, a Jun ta Pro vi só ria do Go ver no do Espí ri to
San to se di ri gia às Câ ma ras da pro vín cia uti li zan do os ter mos boa or dem, cor di a li -
da de, amor fra ter nal, bela har mo nia, con cór dia, ami za de, fra ter ni da de e bem co mum.
Tam bém afir ma va o amor das Câ ma ras aos mem bros do go ver no pro vin ci al, o
fim dos sus tos, re ce i os, in tri gas, pas quins, e pe dia a con fi an ça de to dos. Esse dis -
cur so, en tre tan to, não es pe lha va com lim pi dez o que na que les tem pos ocor ria
nes sa pro vín cia do Re i no Uni do Luso-Bra si le i ro.

No iní cio da dé ca da de 1820, ven tos de mu dan ça che ga vam aos flan cos da
pro vín cia do Espí ri to San to e às por tas do pa lá cio do go ver no pro vin ci al. Eram no -
vos tem pos, ina u gu ra dos com a Re vo lu ção do Por to, em Por tu gal, e por ta do res de
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pro fun das mu dan ças po lí ti cas para o Bra sil. O mo vi men to re vo lu ci o ná rio em ter -
ri tó rio por tu guês fe chou um pe río do de pe cu li ar re la ci o na men to en tre Por tu gal e
Bra sil. Com o sta tus de Re i no des de 1815, e com sua nas cen te eli te aco mo da da à
pre sen ça da fa mí lia real, o Bra sil já não era mais uma co lô nia. Enquan to a fa mí lia
real per ma ne cia no Bra sil, Por tu gal era go ver na do por uma jun ta sob con tro le de
um mi li tar bri tâ ni co, que pres ta va con tas ao Rio de Ja ne i ro.

Con tra essa si tu a ção, em 1820 eclo diu o mo vi men to re vo lu ci o ná rio na
ci da de do Por to. Os re vo lu ci o ná ri os exi gi ram a ins ta la ção de uma as sem ble ia na -
ci o nal, as cha ma das “Cor tes” (Mon te i ro, 1990: 126-127). Com a ins ta la ção des -
tas, ini ci ou-se um novo de ba te po lí ti co so bre os des ti nos do Impé rio Por tu guês.
A po si ção das Cor tes não era uni di re ci o nal. De um lado, ten ta va-se a li be ra li za -
ção da vida por tu gue sa, bus can do-se der ru bar as es tru tu ras do Anti go Re gi me.
De ou tro, ten ta va-se o res ta be le ci men to da su bor di na ção do Bra sil. Em abril de
1821, Dom João VI vol tou para Por tu gal, for ça do pela Re vo lu ção do Por to. Para
Ju ran dir Ma ler ba (2006: 34), fa zer o mo nar ca vol tar a Por tu gal, im por-lhe uma
Cons ti tu i ção e re to mar as dis cus sões a res pe i to das re la ções com o Bra sil cons ti -
tu iu um “gol pe de Esta do”. No Bra sil per ma ne ceu Pe dro, como prín ci pe re gen -
te, de acor do com o de cre to real de 7 de março de 1821. Nessa nova atribuição,
Dom Pedro ficava com um ministério próprio, ainda que simplificado (Silva,
2004: 1015-1016).

A Jun ta Pro vi só ria do Go ver no do Espí ri to San to teve vi gên cia nos anos
de 1822 e 1823. A ins ta la ção de jun tas pro vi só ri as de go ver no nas pro vín ci as bra -
si le i ras fora uma das or de na ções es ta be le ci das pe las Cor tes de Lis boa. Ele i tas em 
cada pro vín cia, elas exer ce ri am o po der exe cu ti vo na re gião, sem obri ga to ri a -
men te se sub me te rem ao Rio de Ja ne i ro. Além das jun tas, foi cri a do o car go de
go ver na dor das ar mas. O ocu pan te do novo car go se en car re ga ria do ser vi ço mi -
li tar e da se gu ran ça pú bli ca na pro vín cia, es tan do pre pa ra do para de ter os que se
opu ses sem às no vas de ter mi na ções do mo vi men to das Cor tes. Essa re or ga ni za -
ção abo liu a au to ri da de do ca pi tão-ge ne ral, que an tes con cen tra va a au to ri da de
exe cu ti va e mi li tar. Sen do as sim, se pa ra va-se nas pro vín ci as bra si le i ras o po der
exe cu ti vo do po der mi li tar (Sou za, 1999: 114-117).

As jun tas eram for ma das por ho mens co nhe ci dos na re gião, que em vir -
tu de de seus ne gó ci os e au to ri da de es ta be le ce ram re des so ci a is que os con du zi -
ram a essa nova po si ção de po der. As jun tas pro vin ci a is não eram no vas no uni -
ver so po lí ti co por tu guês, mas se in se ri am em uma tra di ção mar ca da pela pos si -
bi li da de de for ma ção de uma go ver na bi li da de que, no ex tre mo, fe ria a au to ri da -
de do rei, uma vez que fun ci o na vam como cam po de de ci são po lí ti ca (Sou za,
1999: 40). As jun tas fo ram re cu pe ra das pelo Vin tis mo das lu tas con tra as in va -
sões na po leô ni cas, ao con gre gar a re a ção lo cal à in va são, for man do um go ver no
pró prio cul ti va dor do pa tri o tis mo (Sou za, 1999: 116). Se o ex tre mo da atu a ção da 
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jun ta era fe rir a au to ri da de real, István Janc só per ce be ou tros ma ti zes an tes de
esse li mi te ser al can ça do. Para esse au tor, as jun tas de go ver no pro cla ma das no
pós-Re vo lu ção do Por to en fa ti za vam a le al da de ao so be ra no e a res pon sa bi li da de 
por evi tar o “der ra ma men to de san gue dos fiéis vas sa los na que las cir cuns tân ci as
de fu tu ro im pre vi sí vel” (Janc só, 2005: 46). Impre vi si bi li da de foi a mar ca des se
tem po. As jun tas, por ou tro lado, nem sem pre ga ran ti ram a le al da de ao so be ra no
ou a pre ser va ção de um con tin gen te de “vassalos”.

No caso do Espí ri to San to, a Jun ta Pro vi só ria tam bém foi for ma da por
in di ví du os co nhe ci dos na pro vín cia, com tra je tó ri as de au to ri da de lo cal vin da
de seus ne gó ci os e car gos, que lhes per mi ti ram es ta be le cer re des so ci a is que os
con du zi ram a essa nova es fe ra de po der. Além de se rem co nhe ci dos por mu i tos
dos ha bi tan tes do ter ri tó rio do Espí ri to San to, os mem bros da jun ta co nhe ci am
como pou cos a re gião. Pelo his tó ri co de co nhe ci men to e or de na ção da área que
de ti nham, pos su íam uma vi são par ti cu lar do que era o Espí ri to San to e de que
ca mi nho a província deveria tomar em relação às mudanças políticas que
aconteciam desde 1820.

Bus cou-se, nes te tra ba lho, en ten der qual era o pa pel de le ga do pela Jun ta 
Pro vi só ria do Espí ri to San to a cada um ou a cada ca te go ria so ci al da pro vín cia.
Para essa ta re fa, uti li zou-se como fon te de pes qui sa as cor res pon dên ci as tro ca das 
pela jun ta com di ver sas au to ri da des, como as Câ ma ras das vi las, os ju í zes or di ná -
ri os e o Mi nis té rio de Dom Pe dro. Nes se cor pus do cu men tal en con trou-se um
dis cur so cons tru í do pela jun ta ba se a do em ele men tos como sos se go pú bli co e po vos 
des ta pro vín cia. As cor res pon dên ci as tam bém se re fe rem aos ho mens de au to ri da -
de e gran de ca be dal da re gião como os mais po de ro sos. Como in di ví du os com pro -
me ti dos com a au to ri da de, com a con ti nu i da de e com a mo bi li za ção de pes so as,
nas es fe ras da re li gião, das ar mas, da bu ro cra cia e da es cra vi dão, os mem bros da
Jun ta Pro vi só ria se gui am o ideá rio da or dem, e a par tir des se ideá rio bus ca vam
cons tru ir sua pró pria iden ti da de e a do Espí ri to San to en quan to sos se go pú bli co.
Era isso o que dava uni da de a eles pró pri os e aos po vos des ta pro vín cia, além de
lhes dar legitimidade para o exercício do poder. 

Essa or de na ção, en tre tan to, não foi fá cil; ha via mu i to de sas sos se go a
ser com ba ti do. Como en si na Lu i sa Mar tins Rojo (2004: 243), “o po der po lí ti co
e a le gi ti mi da de es tão cons tan te men te em pe ri go”; para Pi er re Bour di eu
(2006: 172-173), es ses mo men tos em que o po der está em pe ri go são im por tan -
tís si mos, pois é ne les que se ma ni fes tam mais cla ra men te as so li da ri e da des que
re ú nem os jo ga do res da po lí ti ca. Na pro vín cia do Espí ri to San to no iní cio da
dé ca da de 1820 ha via uma eli te so ci al sa í da da era co lo ni al cuja po si ção pri vi le -
gi a da vi via um mo men to de pe ri go real. Po bres li vres, es cra vos e um gran de
con tin gen te in dí ge na eram uma cons tan te pre o cu pa ção, prin ci pal men te num
mo men to em que no tí ci as de mu dan ças po lí ti cas che ga vam do além mar tra -
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zen do ide i as de li ber da de, que eram re in ter pre ta das na lo ca li da de por di fe ren -
tes seg men tos so ci a is. Nes ses ter mos, era ne ces sá rio para a eli te re gi o nal lan çar
mão do dis cur so do sos se go pú bli co e do bem pú bli co, como for ma de con gre gar os
mais po de ro sos (au to ri da des e ne go ci an tes) lo ca is, e ne go ci ar com as au to ri da des 
no Rio de Ja ne i ro para a ma nu ten ção e ex pan são das hi e rar qui as lo ca is, por
meio de obras, or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, or de na ção do uni ver so so ci al e es -
tru tu ra ção eco nô mi ca. 

Ao as su mir a ad mi nis tra ção da re gião em que vi vi am, os mem bros da
jun ta her da ram o de ver de con du zir e fa zer pros pe rar um uni ver so com tra di ções 
e es tru tu ras so ci o e co nô mi cas sa í das da era co lo ni al. Na se gun da dé ca da do sé cu -
lo XIX, o Espí ri to San to con ti nha as se guin tes vi las: Nova de Alme i da, Vi tó ria,
Espí ri to San to, Gu a ra pa ri, Nova Be ne ven te, Ita pe mi rim, São João da Bar ra, São
Sal va dor dos Cam pos e Cam pos dos Goy ta ca zes. Essas três úl ti mas, e suas ter ras
con tí guas, com pu nham, até 1753, a ca pi ta nia do Pa ra í ba do Sul. Na que le ano,
en tre tan to, essa ca pi ta nia foi in cor po ra da ao Espí ri to San to. Em 1832 o mes mo
ter ri tó rio se ria agre ga do à pro vín cia do Rio de Janeiro.

Em 1822, ano da ins ta la ção da Jun ta Pro vi só ria do Go ver no, a vila de Vi -
tó ria era a sede da úni ca co mar ca (di vi são ju di ciá ria) do Espí ri to San to. Como
sede da pro vín cia, Vi tó ria era o prin ci pal cen tro ur ba no da re gião, fun ci o nan do
como um en tre pos to co mer ci al onde, se gun do Ena i le Car va lho (2008: 94-113),
“as re des so ci a is eram mais ní ti das”. Os ha bi tan tes de Ser ra, Ca ri a ci ca e Espí ri to
San to, fre gue si as da ca pi tal da pro vín cia, e de ou tras vi las, fre quen ta vam Vi tó ria
para su pri men to da ne ces si da de de con su mo e para ven der a pró pria pro du ção.
A ma i o ria dos que iam a Vi tó ria para vender e comprar era composta por
sitiantes, que utilizavam barcos para carregar mercadorias. 

Igná cio Acci o li de Vas con cel los, que tam bém go ver nou o Espí ri to San -
to, em sua Me mó ria es ta tís ti ca da Pro vín cia do Espí ri to San to no ano de 1828, de ta lha 
um pou co mais es sas ati vi da des, in for man do que na vila de Vi tó ria ha via 35 lo jas
de fa zen das se cas, 45 de mo lha dos, tam bém cons tan do ta ver nas (Vas con cel los,
1978: G). O que mais se en con tra va à ven da era fer ro em bar ra e ins tru men tos
agrí co las (Sa int-Hi la i re, 1974: 48). 

A mo bi li za ção de bens e pes so as pela Jun ta Pro vi só ria do Go ver no do
Espí ri to San to na di re ção do sos se go pú bli co to ca va te mas como abas te ci men to, si -
tu a ção eco nô mi ca, or de na men to do es pa ço e da vida co ti di a na. A pre o cu pa ção
com a si tu a ção ma te ri al da pro vín cia e a pro mo ção de me i os para sua pros pe ri da -
de es tão cons tan te men te pre sen tes nas fa las da jun ta. Em maio de 1822, a jun ta
in for ma va a José Bo ni fá cio que a pro vín cia do Espí ri to San to 

de to das as do Bra sil é tal vez (...) a que pre ci sa de mais
pro vi dên ci as, mas tudo con fi a mos na pro te ção de S. Exª a quem te mos a
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hon ra de de se jar que se dig ne ter em con si de ra ção esta po bre pro vín cia
pe ran te o Se nhor Prín ci pe Re gen te.1

Essa men sa gem deve ser con si de ra da em seu con tex to: a ele i ção para o
Con se lho de Pro cu ra do res de Pro vín cia, con for me de cre to de fe ve re i ro de 1822,
de um pro cu ra dor que não era do agra do dos mem bros da Jun ta Pro vi só ria do Go -
ver no. Apre sen tar a pro vín cia como a mais ca ren te do Bra sil foi uma for ma de
apon tar a ne ces si da de de um pro cu ra dor que, aos olhos da jun ta, es ti ves se mais de
acor do com os in te res ses da pro vín cia, foi a es tra té gia cons tru í da pela jun ta para
ten tar tra zer e re u nir os re cur sos de que a pro vín cia ne ces si ta va. Por ou tro lado,
não se pode per der de vis ta que a as cen são aos pos tos da ad mi nis tra ção pro vin ci al
con se gui da por com po nen tes da eli te re gi o nal re pre sen ta va a pos si bi li da de de re -
so lu ção de de man das que gras sa vam na lo ca li da de. Isso pode ser ates ta do em car ta
en vi a da pela jun ta em fi na is de ou tu bro de 1822 para o ou vi dor de au sen tes: 

Ten do em mu i ta con si de ra ção o es ta do in de fe so des ta
Pro vín cia, e não po den do sa tis fa zer as ur gen tes, e jus tís si mas re qui si -
ções que lhe tem fe i to o Co man dan te d’Armas, pela fal ta de di nhe i ro no
co fre na ci o nal, que one ra de uma gran de dí vi da atra sa da, não pode fa zer
face às des pe sas cor ren tes, e não ha ven do re cur so al gum que pos sa ser -
vir-se em tão cri ti cas cir cuns tân ci as, e a vis ta do pro tes to, que em vin te e
cin co do cor ren te aca ba de fa zer o mes mo Co man dan te d’Armas, de não
res pon der pela de fe sa da Pro vín cia, quan do se di fi cul tam, por fal ta de
di nhe i ro, to dos os re cur sos de quem tem que ri do lan çar mão, re sol veu
par ti ci par a V.S. que achan do-se pa ra li sa dos no co fre de au sen tes per to
de qua tro con tos de réis, pa re cia de ra zão, e jus ti ça que es tes en tras sem
por em prés ti mo para o co fre na ci o nal, es pe ra pois o mes mo go ver no que
V.S. ten do dado tan tas de mons tra ções de zelo pa tri o tis mo, e ade são pela
sa gra da ca u sa da li ber da de, e in de pen dên cia do Bra sil, haja de pres tar-se 
a re qui si ção, na cer te za de que se da rão a V.S. as ca u te las ne ces sá ri as,
para que fi que isen to de res pon sa bi li da de, e avis ta dos qua is, será res ti-
tu í da aque la quan tia logo que o per mi ta o es ta do do co fre na ci o nal, como 
é de es pe rar, se gun do as re pre sen ta ções que se tem fe i to a Sua Ma jes ta de
Impe ri al a cuja pre sen ça este go ver no le va rá ime di a ta men te no pro ce di -
men to e a pron ta pres ta ção de V.S.2

Nes se caso, o pe di do de em prés ti mos ao co fre dos au sen tes para o co fre
na ci o nal é jus ti fi ca do pela ne ces si da de de de fe sa da pro vín cia. A de fe sa re gi o nal
era uma pre o cu pa ção cons tan te das au to ri da des do Espí ri to San to. A pro vín cia
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era ame a ça da co ti di a na men te pe los ata ques dos “gen ti os bár ba ros”, como os
con tem po râ ne os se re fe ri am aos in dí ge nas, que ca u sa vam mor tes e des tru i ção de 
plan ta ções. As fon tes apre sen tam pe di dos de so cor ro das vi las, so li ci tan do que a
jun ta to mas se pro vi dên ci as em re la ção a es ses ata ques, como ates tam cor res pon -
dên ci as das vi las de Be ne ven te e Gu a ra pa rim. Ou tra ame a ça per ce bi da pe las au -
to ri da des lo ca is era o gran de con tin gen te es cra vo. A in ves ti ga ção de Ena i le Car -
va lho, ba se a da em in ven tá ri os da ta dos en tre 1790 e 1821, in for ma que 49,48% do
va lor to tal das for tu nas eram com pos tos por es cra va ri as. A au to ra acres cen ta que
a mé dia de es cra vos por pro pri e tá rio nes se pe río do era de oito (Car va lho, 2008:
114,116). De acor do com a his to ri a do ra Fa bío la Mar tins Bas tos, por sua vez, o
cen so de me a dos da dé ca da de 1820 apon tou que dos 35.353 ha bi tan tes da pro -
vín cia do Espí ri to San to 13.128 eram es cra vos. Ou seja, de cada três mo ra do res
da pro vín cia um era es cra vo (Bas tos, 2008: 32). Além dis so, em Gu a ra pa rim ha -
via um qui lom bo que re u nia cer ta de 600 pessoas. Dessa forma, também no
Espírito Santo, no contexto pós-Revolução do Porto, estava presente “o medo
das elites de algum levante escravo capaz de presentificar a revolução de São
Domingos” (Souza, 1999: 119). 

Como nem sem pre era pos sí vel de fen der a con ten to to dos os lo ca is da
pro vín cia, em mu i tos mo men tos a Jun ta Pro vi só ria do Go ver no do Espí ri to San -
to pre ci sa va es ta be le cer pri o ri da des, como fica ates ta do na res pos ta da jun ta ao
pe di do de recursos do comandante das armas:

[...] só em ex tre ma ne ces si da de para re pe lir um ini mi go
que aco me te é que se po de ria lan çar mão de di nhe i ro par ti cu lar para su -
prir o co fre pú bli co, e não por mera in ten ção de fa zer mar char um des ta -
ca men to para este ou aque le pon to, que achan do-se es go ta da a fa zen da
pú bli ca, e já tam bém o co fre de au sen tes, es go tan do-se ago ra os ou tros
co fres par ti cu la res só para fa zer mar char um des ta ca men to fica a Pro -
vín cia in te i ra men te exa u ri da de nu me rá rio, e na oca sião mais (acer ta -
da?) não ha ve rá ab so lu ta men te de que lan çar mão. Além dis so não con -
vém a mar cha de tro pas para fora (ile gí vel) po si ções por que não se sa -
ben do por que par te se re mos aco me ti dos, pou co im por ta guar ne ce -
rem-se lu ga res de ne nhu ma van ta gem como o Rio Doce, de i xan do-se a
ca pi tal de sam pa ra da. É cer to que se ria mu i to útil guar ne cer-se cada pra -
ia, cada por to, e cada (ile gí vel) com um cor po de tro pas su pe ri or a qual -
quer que o ini mi go pos sa tra zer a esse pon to, mas como por uma des gra -
ça da fa ta li da de esta pro vín cia nem pode sus ten tar tre zen tos ho mens em
ar mas, tudo se deve dis por à pro por ção da po pu la ção, e das ren das com
gran de aten ção à agri cul tu ra para que a fome nos não faça in te i ra men te
ma i or guer ra do que a ex ter na que que ría mos evi tar. De ma is o es pí ri to
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de (es cra va tu ra?) é as saz co nhe ci do. Por tan to o Go ver no re co men da a
V.S. toda a aten ção (ile gí vel) e ou tras mu i tas re fle xões que se es cu sa de fa -
zer a pers pi cá cia de V.S. para con clu ir, que não con vém o que V.S. pre ten -
de de se es go ta rem para um dia to das as bol sas da Pro vín cia, e de po is (es -
ta lar?) me ses com fome, e fal ta de for ças para a de fe sa quan do ini mi gos
nos abor de. Hoje se faz esta ex pe di ção, es go tam-se os úl ti mos re cur sos, e
ama nhã com que se sus ten ta a tro pa, e mais ou tras des pe sas? Fin dos os
úl ti mos re cur sos, que ou tros res ta rão?3

Des se modo, para os mem bros da jun ta a ca res tia era um ini mi go tão
ame a ça dor quan to os ata ques in dí ge nas ou re vol tas es cra vas, uma vez que sem
ren di men tos as tro pas da pro vín cia não re sis ti ri am. Nes ses ter mos, para man ter
os co fres da pro vín cia abas te ci dos e ao mes mo tem po ga ran tir o abas te ci men to
das tro pas, a jun ta es cre via ao in te ri no de pu ta do es cri vão da Jun ta da Fa zen da,
José da Sil va Vi e i ra:

A Jun ta Pro vi só ria de Go ver no des ta Pro vín cia ten do
da sua com pe tên cia vi gi ar so bre a ad mi nis tra ti va, e eco no mia (sic), e
cons tan do-lhe que se es tão com pran do por pre ços exor bi tan tes a fa ri nha 
e mais gê ne ros para a Tro pa quan do eles se es tão ven den do por mu i to
me nos pre ço. Man da co mu ni car a Vos sa Se nho ria para ser pre sen te a
Jun ta da mes ma Fa zen da, que se me lhan te abu so é mui pre ju di ci al à boa
eco no mia da mes ma Fa zen da, e tem por con se quên cia fe i to res pon sá ve is 
os seus em pre ga dos, por tan to es pe ra a mes ma Jun ta Pro vi só ria, que a
Jun ta da Fa zen da te nha a mais es cru pu lo sa vi gi lân cia em evi tar se me -
lhan tes ex tra vi os das ren das pú bli cas, fa zen do mui efe ti va a sua ar re ca -
da ção a fim de po der com prar a di nhe i ro, e pelo pre ço mais cô mo do os
gê ne ros pre ci sos ao seu des pren di men to. Cum prin do as sim o seu de ver
a mes ma Jun ta Pro vi só ria, cer ti fi ca ra a Jun ta da Fa zen da os seus de se jos
de co la bo rar de co mum acor do para a uti li da de pú bli ca.4

A pre o cu pa ção da Jun ta Pro vi só ria do Go ver no com o abas te ci men to
tam bém é no ta da em re la ção às vi las. Em cor res pon dên cia ao juiz pre si den te e
ofi ci al da Câ ma ra da Vila de Vi tó ria, da ta da de agos to de 1822, a junta co mu ni-
cava que deveriam 

[...] ter toda a ca u te la nos vi ve res, a fim de se man ter
uma con tí nua abun dan cia de les, e como os ar ti gos fa ri nha e car ne, e le -
gu mes são as da pri me i ra ne ces si da de se faz pre ci so que a dita Câ ma ra
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faça a sua cor re i ção so men te pe los cam pos na for ma de ter mi na da pela
or de na ção bus can do ai to ma da pos sí vel (sic) con ser var e apa zi guar to das 
as ques tões, que te nham os la vra do res com os seus vi zi nhos re la ti vas a
suas cul tu ras, ce re a is, di vi sões de li mi tes co i mas, cor tes de ani ma is: e fa -
zen do des de já pro i bir por edi tal a ma tan ça de va cas fe cun das, e vi te las
para o açou gue prin ci pal men te en quan to ha ver ou tro gado de que se
pos sa lan çar mão como o que vem de Mi nas, a fim de que as sim se pou pe
para o tem po da ca res tia o gado dos nos sos cam pos e no fim de cada uma
das cor re i ções dar-se-á con ta por esta Se cre ta ria do es ta do das la vou ras,
e ga dos e se pro me tem ou não abun dân cia.5

A pre o cu pa ção da jun ta com os tem pos de ca res tia não pode ser pen sa da
ale a to ri a men te em re la ção às tro pas lo ca is. Pou ca pro du ção agrá ria di fi cul ta ria o
abas te ci men to das tro pas, e isso em tem pos tão in cer tos sig ni fi ca va fi car des -
guar ne ci do di an te de pos sí ve is re vol tas e tu mul tos, que tam bém po de ri am ser
ca u sa dos por con ta da ca res tia. A pi o ra da si tu a ção co ti di a na das tro pas tam bém
sig ni fi ca va a pos si bi li da de de re vol ta por par te de las. Se gun do Iara Lis Souza
(1999: 176), no início da década de 1820, nas tropas da América Portuguesa 

Ha via um gran de nú me ro de de ser to res, em ra zão dos
ba i xos e atra sa dos sol dos, dos uni for mes nun ca en tre gues, e de uma dis -
ci pli na fér rea, que se ser via dos cas ti gos cor po ra is, além do lon go pe río -
do de tem po exi gi do das pra ças: seis anos. Em vir tu de do gran de nú me -
ro e re cor rên cia das de ser ções, a Co roa, in ter mi ten te men te, ado ta va
uma sé rie de me di das que per do a vam a de ser ção, con si de ra da um gra ve
cri me, des de que o pra ça ser vis se por um tem po ma i or. Nes sa po lí ti ca, o
sol da do sem pre de via algo à Co roa, que só seu tra ba lho pro lon ga do o re -
com pen sa va (Sou za, 1999: 176).

O his tó ri co da pro vín cia do Espí ri to San to dava li cen ça para que os
mem bros da Jun ta Pro vi só ria do Go ver no man ti ves sem cons tan te vi gi lân cia
so bre as tro pas. Con for me in for ma ção do me mo ri a lis ta Ba sí lio Da e mon, no
ano de 1820, por tan to an tes de a jun ta ser ins ta la da, mas pró xi mo no tem po o
su fi ci en te para ain da ser uma me mó ria bem pre sen te, o re cém-cri a do Cor po de
Tro pa de Li nha (cons tan do de 283 pra ças, dele fa zen do par te uma Com pa nhia
de Arti lha ria) se “re vo lu ci o nou” (ter mo do me mo ri a lis ta) na Vila de Vi tó ria.
Ape sar des se le van te ter sido aba fa do, a tro pa con ti nu ou in su bor di na da, fi can -
do os sol da dos e o povo em de sin te li gên cia por ques tões de na ci o na li da de
(Daemon, 1879: 249). 
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 Nuno Gon ça lo Mon te i ro in for ma que nos con se lhos das pro vín ci as de
Por tu gal do Anti go Re gi me a or de na ção do abas te ci men to ali men tar era uma
das atri bu i ções fun da men ta is. O au tor por tu guês aponta, entretanto, que 

Fal ta-nos, po rém, es tu dos que per mi tam for ne cer uma
ima gem su fi ci en te men te ma ti za da de um tema que tem sido mu i to es tu -
da do em ou tros pa í ses. Com efe i to, o “pão ba ra to” cons ti tu ía uma exi -
gên cia fun da men tal dos “de ba i xo” e um des po le ta dor ha bi tu al de re vol -
tas e tu mul tos em anos de es cas sez de gê ne ros, ao mes mo tem po que con -
fi gu ra va um vín cu lo de ci si vo en tre di ri gen tes e di ri gi dos, es pe ci al men te 
em cen tros que já ti nham al gu ma di men são ur ba na e onde era ma i or a
dis tân cia so ci al en tre uns e ou tros (Mon te i ro, 1993: 318).

O Espí ri to San to, jun to com as de ma is pro vín ci as bra si le i ras, atra ves sa -
va um mo men to em que as es tru tu ras do Anti go Re gi me des mo ro na vam. Ao
mes mo tem po em que as eli tes lo ca is gal ga vam car gos ad mi nis tra ti vos na pro -
vín cia, as no tí ci as de mu dan ças po lí ti cas ocor ri das em Por tu gal agi ta vam di ver -
sos gru pos lo ca is. 

A ma nu ten ção e ex pan são da or dem so ci al re gi o nal, por tan to, pas sa va
pelo equi lí brio da fa zen da pro vin ci al e a ga ran tia do abas te ci men to. Sem re cur -
sos, o go ver no pro vin ci al não ga ran ti ria a se gu ran ça das vi las e a ex pan são da
pro du ção agrá ria so bre uma lar ga zona da pro vín cia ain da dis po ní vel para essa
ati vi da de, que ser via de abri go para o “gen tio bár ba ro” e para qui lom bos, cons -
tan tes fon tes de pre o cu pa ção para os mo ra do res das vi las. Para con se guir es ses
re cur sos, como vis to aci ma, o go ver no pro vin ci al ne go ci a va com au to ri da des lo -
ca is e tam bém su pe ri o res, ou seja, com a regência de Pedro. Mas essa negociação
também se fazia com a elite econômica local.

Para Pa trí cia Mer lo (2008: 30), a eli te do Espí ri to San to, já em prin cí pi os 
do oi to cen tos, es ta va acos tu ma da “a cer to grau de au to no mia” em re la ção às au -
to ri da des co lo ni a is e à me tró po le. Per ce be-se que a for ma como essa eli te con du -
zia os ne gó ci os lo ca is re fle tia essa au to no mia, na me di da em que ela tam bém ten -
ta va re sol ver par te das ques tões lo ca is na pró pria lo ca li da de so li ci tan do o apo io
dos pro vin ci a nos. Per ce be-se nas fon tes o es for ço da jun ta para tam bém mo bi li -
zar for tu nas lo ca is para a re so lu ção de pro ble mas es tru tu ra is. O per fil des sas for -
tu nas elu ci da com que su je i tos os mem bros da jun ta cons tru íam re des so ci o po lí -
ti cas vi san do à efe ti va ção de um pro je to de po der pro vin ci al. Não se deve per der
de vis ta que os mem bros da jun ta tam bém eram ho mens de mu i tas posses.

O tra ba lho de Ena i le Car va lho, que ver sa so bre as re des mer can tis no
Espí ri to San to na vi ra da do se te cen tos para o oi to cen tos, lan ça luz so bre esse per -
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fil de for tu nas lo ca is. Nes sa in ves ti ga ção, que toma por base in ven tá ri os post-mor -
tem e res pec ti vos tes ta men tos, a his to ri a do ra de tec ta que na se gun da dé ca da do
sé cu lo XIX boa par te dos ha bi tan tes do Espí ri to San to era for ma da por pro pri e -
tá ri os de bens ru ra is e ur ba nos. As ren das des ses pro pri e tá ri os eram con cen tra -
das nos am bi en tes agrí co las e co mer ci a is (Car va lho, 2008: 68). De acor do com a
au to ra, mais da me ta de das for tu nas da Vila de Vi tó ria no pe río do ana li sa do eram

for ma das por bens e ati vi da des li ga das à ter ra e à vila,
sen do co mum um dono de ter ras, plan ta ções e re ba nhos man ter pa tri -
mô ni os e for mas de ren das na Vila de Vi tó ria, como ca sas de alu guel, co -
mér cio de se cos e mo lha dos, em bar ca ções, di nhe i ro a juro, es cra vos de
ga nho, bo ti ca en tre ou tros. (Car va lho, 2008: 86) 

A par tir da aná li se des sas for tu nas, a pes qui sa do ra in fe re que no solo do
Espí ri to San to, no li mi ar da independência,

for ma ra-se uma eli te des pos su í da de gran des ca be da is,
mas que ga ran tiu a as cen são so ci al fren te às di fi cul da des fi nan ce i ras da
ma i or par te da po pu la ção. A ma nu ten ção do sta tus so ci o e co nô mi co de -
pen deu da ca pa ci da de in di vi du al de se lan çar mão de es tra té gi as, como a 
con ces são de pe que nos em prés ti mos e/ou adi an ta men tos de co lhe i tas,
ao pas so que gran de par te da eli te exer cia, além das ati vi da des mer can -
tis, in ves ti men tos no se tor agrí co la, ga ran tin do, as sim, uma di ver si fi ca -
ção de ren das (Car va lho, 2008: 93). 

Pa trí cia Mer lo, por sua vez, ao ana li sar as for tu nas de Vi tó ria no pe río do
de 1800 a 1830, apre sen ta um ce ná rio mar ca do pela pre sen ça de pe que nas for tu -
nas e por uma alta de si gual da de em sua dis tri bu i ção. Se gun do a au to ra, esse pa -
drão de dis tri bu i ção é o mes mo que se lo ca li za em igual re cor te tem po ral nas pro -
vín ci as do Rio de Ja ne i ro e da Ba hia, ca rac te ri zan do uma so ci e da de hi e rar qui za -
da. Pa trí cia Mer lo pro va isso mos tran do que, das 170 for tu nas por ela in ven ta ri a -
das no Espí ri to San to, 32 res pon di am por 45,5% de toda a ri que za de tec ta da nes -
ses in ven tá ri os. Nes ses 32 in ven tá ri os, os mon tan tes va ri am en tre 2:000$000 e
10:000$000 con tos. A au to ra apon ta que esse ex tra to com põe as for tu nas mé di as,
ha ven do tam bém um con jun to de in ven tá ri os com va lo res en tre 10:000$001 a
50:000$000 con tos, mas que res pon dem por 19,7% da ren da. Pa trí cia Mer lo con -
cor da com Ena i le Car va lho ao afir mar que no pe río do em tela as for tu nas de Vi -
tó ria eram com pos tas por bens ru ra is e ur ba nos. Mas a pri me i ra au to ra su bli nha
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que os in ven tá ri os que con cen tram a ma i or par te do quan ti ta ti vo das for tu nas
têm como ele men to de ter mi nan te em sua com po si ção a pos se de es cra vos, cor -
res pon den do a 49,8% do total dessa riqueza. Patrícia Merlo destaca ainda que os
bens rurais e prédios urbanos correspondiam, respectivamente, a 18% e 19,7%
dessas fortunas médias (Merlo, 2008: 42-46). 

Esses per fis de for tu nas con cen tra das e de gran de con tin gen te de es cra -
vos apon tam o Espí ri to San to do pri me i ro quar tel do oi to cen tos como uma so -
ciedade em que o co mér cio pos su ía gran de im por tân cia, mas tam bém uma so cie- 
dade al ta men te hi e rar qui za da.

Os com po nen tes da Jun ta Pro vi só ria do Go ver no do Espí ri to San to tam -
bém eram par te des sa eli te. Azam bu ja Su za no era ne go ci an te e es cri tu rá rio. José
Ri be i ro Pin to, além de ter ocu pa do as fun ções de ca pi tão-mor, juiz de ór fãos e se -
cre tá rio do Se gun do Re gi men to de Mi lí ci as da Pro vín cia do Espí ri to San to, tam -
bém era dono de gran de es cra va ria e de pro pri e da des ru ra is e atu a va como co -
mer ci an te na Vila de Vi tó ria. Se bas tião Vi e i ra Ma cha do, por sua vez, foi ca pi tão
da Com pa nhia de Ca ça do res e fi gu rou en tre os que con tri bu í ram para a cons tru -
ção do Hos pi tal da San ta Casa da Mi se ri cór dia no ano de 1817. Por fim, José
Fran cis co de Andra de e Alme i da Monjardim era possuidor de grande fortuna e
ainda era genro do poderoso Francisco Pinto Homem de Azevedo. 

Nes se sen ti do, per ce be-se que os mem bros da Jun ta Pro vi só ria do Espí -
ri to San to eram ho mens en vol vi dos com a es fe ra dos ne gó ci os, o que lhes ga ran -
tia con ta tos e cons tru ção de so ci a bi li da des com ou tros ne go ci an tes. Em ou tu bro
de 1822 pode-se per ce ber a jun ta apro ve i tan do-se da rede so ci o e co nô mi ca da
qual fa zia par te, so li ci tan do aju da a um se nhor de en ge nho, pois 

que fa zen do-se in dis pen sá ve is nas atu a is cir cuns tân ci -
as de zo i to bes tas, e seis ca va los para [...] Arti lha ria da Com pa nhia des ta
mes ma Pro vín cia, e não po den do a Fa zen da Pú bli ca fa zer já esta des pe sa
pela fal ta de nu me rá rio no seu co fre, e lem bran do-se a mes ma Jun ta da
hon ra, e pa tri o tis mo com que Vos sa Se nho ria de se ja apre sen tar-se ao
Ser vi ço Pú bli co Na ci o nal pro põe a Vos sa Se nho ria o em prés ti mo dos re -
fe ri dos ani ma is o que lhe se não paga logo que a Fa zen da se li ber ta das
gran des des pe sas que pre sen te men te se acha obri ga da por que (ile gí vel)
do zelo de Vos sa Se nho ria pelo bem pú bli co, que haja de pres tar-se a esta
re qui si ção, es pe ra que Vos sa Se nho ria haja de re me ter com a pos sí vel
bre vi da de quan do não to das as (ile gí vel) ani ma is que pu der.6

Mais uma vez a jun ta se mo via no sen ti do de con se guir re cur sos, ago ra
na for ma de ani ma is, para a de fe sa da pro vín cia. Além de ape lar para o “pa tri o tis -
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mo” do se nhor de en ge nho, a jun ta ape la tam bém para o zelo do pro pri e tá rio
pelo “bem pú bli co”. O sos se go e o bem do pú bli co são as fer ra men tas dis cur si vas da
jun ta para ne go ci ar com as au to ri da des e a eli te lo cal. Esse dis cur so não é gra tu i -
to em re la ção ao mo men to vi vi do no iní cio da dé ca da de 1820. Ga ran tir a pro du -
ção agrá ria e a de fe sa da pro vín cia era uma for ma de afas tar mo vi men tos que po -
de ri am ame a çar a or dem so ci al. E es ses mo vi men tos já acon te ci am no iní cio da
dé ca da de 1820 – um exem plo foi a re vol ta do es cra vo Antô nio, que re u niu ou tros 
ca ti vos às por tas da igre ja da fre gue sia da Ser ra, em Vi tó ria, exi gin do a li ber da de
do gru po amo ti na do.7 Além dis so, hou ve no tí ci as de “vá ri as con ver sas de pre -
tos” de que na Vila de São Ma te us, no ex tre mo nor te da pro vín cia, ha via or dem
de “El Rey” para os es cra vos se rem fe i tos for ros, mas que essa or dem ha via sido
es con di da dos es cra vos. Por esse co men tá rio ser “mu i to fa la do”, ha via o te mor
de um le van te con tra os bran cos na re fe ri da vila.8 Tam bém eram cons tan tes os
ata ques in dí ge nas às vi las. O re ce io em re la ção às tro pas, mal pa gas e em pés si -
mas con di ções de tra ba lho, tam bém era pre sen te. Em acrés ci mo, as fon tes men -
ci o nam o te mor das au to ri da des em re la ção a cri mi no sos e “de ser to res”. O medo
das eli tes re gi o na is em re la ção às re vol tas cres cia no mo men to em que che ga vam
do além mar pa la vras como li ber da de, que po de ri am ser in ter pre ta das de for ma
pe ri go sa para a au to ri da de des sas mes mas eli tes. Por tan to, in ves tir na es ta bi li da -
de do for ne ci men to ali men tar e na de fe sa re gi o nal era um com po nen te im por -
tan tís si mo para a ma nu ten ção do sos se go público. 

Mas deve-se pen sar para que “pú bli co” era esse “sos se go”. Pode-se pros -
se guir nes se ra ci o cí nio ob ser van do-se cor res pon dên ci as em que a Jun ta Pro vi só -
ria do Go ver no do Espí ri to San to li da va não ape nas com os pos su i do res de gran -
des for tu nas e au to ri da des. Assim, em se tem bro de 1822, a jun ta par ti ci pa va ao
co man dan te das ar mas, Fer nan do Tel les da Sil va, 

que a bem do ser vi ço se faz pre ci so a V.S. es pes sa ao Co -
man dan te de Li nha res para fa zer com que os ha bi tan tes des sa po vo a ção
lim pem as er vas e ma tos das ruas, e pra ça da dita po vo a ção a fim de que
se não tor nem in co mo das a quem pas sa. O que se faz pre ci so in cum bir ao 
dito Alfe res por não ha ver ali au to ri da de al gu ma (ile gí vel) de po lí cia e se
achar tudo re u ni do por hora na pes soa do dito Co man dan te.9

A Jun ta Pro vi só ria do Go ver no mo bi li za va a po pu la ção para um tra ba -
lho “a bem do ser vi ço pú bli co”. Pe dia bens ma te ri a is para os se nho res de en ge -
nho, mas tam bém se va lia da mão de obra da que les que não ti nham re cur sos para 
pôr a ser vi ço do go ver no pro vin ci al. Ou tra mos tra des sa ação de mo bi li za ção dos
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ha bi tan tes pode ser vis ta na or dem dada pela jun ta ao ca pi tão das or de nan ças da
Vila de Vi tó ria para re u nir os mo ra do res do dis tri to da Ser ra para re cu pe ra rem
“o quan to an tes a pon te de Ja ca ra í pe que se acha ca í da com pre ju í zo do bem pú -
bli co, e dos mes mos mo ra dores que dela se de vem ser vir.”10

A or de na ção e a cons tru ção do es pa ço pro vin ci al tam bém fi cam evi den -
ci a das na ocu pa ção, como pode ser ob ser va do na or de nan ça da Jun ta Pro vi só ria
do Go ver no ao co man dan te da es tra da de co mu ni ca ção com Mi nas Ge ra is, João
Bar bo sa, para que for ne ces se a cada um dos sol da dos pe des tres ca sa dos, des ta ca -
dos no quar tel do gado des sa es tra da, um ter re no com 500 bra ças de tes ta da com
750 de fun dos, e para que ao fur ri el co man dan te fos sem con ce di dos 750 bra ças
em qua dro, to das ane xas umas às ou tras. As ter ras con ce di das se ri am me di das a
par tir do quar tel. Os ocu pan tes iri am des fru tar des sas ter ras “já como pró pri as
até que se lhes man de de mar car ju di ci al men te”. Enquan to essa de mar ca ção ju -
di ci al não acon te ces se, uma por ta ria da jun ta, que se ria dada em có pia para cada
novo pro pri e tá rio, ser vi ria de tí tu lo de pos se, sen do que o mes mo se ria pra ti ca do
“re la ti va men te aos ter re nos da dos (...) nos ou tros quar téis pe las or dens, e con -
ces sões, que se lhe for re me ten do.”11

A Jun ta Pro vi só ria do Go ver no do Espí ri to San to tam bém tra tou des se
tema com José Bo ni fá cio, es cla re cen do que essa ocu pa ção fun diá ria era mo ti va -
da por não ter sido pos sí vel po vo ar e cul ti var os ter re nos ao lon go da es tra da para
Mi nas Ge ra is “as sim como to dos os mais ser tões des ta Pro vín cia.” A prá ti ca do
go ver no pro vin ci al era de dar ba i xa para sol da dos ca sa dos e con ce der-lhes 

fer ra men ta rús ti ca ne ces sá ria, e con ti nu a ção de sol do
por um ano para se ali es ta be le ce rem. Estes a quem se tem des ti na do os
pon tos onde se es ta be le ce ram os quar téis dos des ta ca men tos da tro pa le -
vam con si go além das fa mí li as, agre ga dos, e pa ren tes se as sim é que pa -
re ce ha ve rá al gu ma con cor rên cia de co lo nos, ten do já al gu ma gen te po -
bre pe di do ter re nos para se es ta be le cer, e to dos ser vem ao mes mo tem po
de des ta ca men to, e de fe sa con tra o gen tio. Como pa re ce que des te mé to -
do se ti ra rá al gum fru to, tem este Go ver no a hon ra de pe dir a Sua Ma jes -
ta de Impe ri al au to ri da de para es ten der a to dos es tes co lo nos po bres os
mes mos au xí li os de ter mi na dos no (ile gí vel) ter ce i ro da car ta ré gia de de -
zes se te de ja ne i ro de mil oi to cen tos e qua tor ze para com os ca sa is das
Ilhas dos Aço i res, que se man da rão es ta be le cer nes ta Pro vín cia; con ce -
den do-se tam bém ago ra a es tes nos sos co lo nos, os ter re nos pro por ci o na -
dos, li vros de to das as des pe sas de de mar ca ções, car tas, e con fir ma ções
des tas, que às ve zes im por ta ram em tan to, ou mais do que vale o pe que no 
ter re no con ce di do. Por este meio po de re mos afir mar que se con si ga po -
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vo ar aque la es tra da, e que es ta be le ci dos es tes a quem a ne ces si da de obri -
ga ser vi rão en tão de es tí mu lo aos mais po de ro sos, que por não te rem tan -
ta ne ces si da de não se que rem ar ris car ao Gen tio; ao mes mo tem po, que
aque les di zem, que o que mais te mem é para o fu tu ro vi rem a per der os
seus tra ba lhos por fal ta de le ga li da de de seus tí tu los, que só uma lei, ou
or dem Real pode afi an çar.12

A fun ção, por tan to, des sa gen te ou co lo nos po bres, além da pro du ção
agrí co la e po vo a men to, se ria a de ser de fe sa con tra o gen tio. Isso, ar gu men ta va a
Jun ta do Go ver no Pro vi só rio, es ti mu la ria os mais po de ro sos a se des lo ca rem, em
mo men to fu tu ro, para o “ser tão”. Era fun da men tal dar le ga li da de aos tí tu los de
pos se da que la gen te po bre que se ins ta la ria nes sas ter ras, pois sem isso es ses co lo -
nos te me ri am que seu tra ba lho fos se em vão, em vir tu de de uma pos se não fir ma -
da le gal men te, po den do ser per di da mais tar de. Era ne ces sá rio que a gen te po bre
tam bém go zas se de al gum sos se go pú bli co, pois as sim te ria tran qui li da de para to -
car suas la vou ras, âni mo para se “ar ris car” con tra o gen tio e, as sim, abrir ca mi -
nho para os mais po de ro sos. Essa pre o cu pa ção fica mais su bli nha da pela afir ma ção
da jun ta de que, en quan to essa le ga li za ção não vi es se da realeza, a própria junta
daria aos colonos uma cópia da portaria do Governo Provisório da Província
dando posse desses terrenos. 

Des se modo, a jun ta bus ca va dar um sen ti do pro du ti vo, a seu ver, para a
gen te po bre que ha bi ta va as vi las da pro vín cia do Espí ri to San to. Não pode ser es -
que ci do que os mem bros da Jun ta Pro vi só ria tam bém fa zi am par te do gru po dos
mais po de ro sos, con for me bi o gra fi as apre sen ta das li nhas aci ma. Como ho mens de
ne gó ci os, os mem bros da jun ta tam bém se be ne fi ci a ri am das obras pú bli cas,
prin ci pal men te das vias res ta be le ci das, e da ex pan são da eco no mia agrá ria para
os “ser tões”. Para a gen te po bre que não fos se ao “ser tão”, por ou tro lado, tam bém
ha via uma des ti na ção. É o que pode ser cons ta ta do em cor res pon dên cia de ju nho 
de 1822, em que a jun ta re co men da va ao ca pi tão mor das or de nan ças da vila de
Be ne ven te que as sen tas se pra ça a to dos os “va di os, e in qui e ta do res do pú bli co”
quan do es tes apa re ces sem.13 Iara Lis Sou za (1999: 176) es cla re ce que o re cru ta -
men to para as tro pas nes se mo men to fun ci o na va como “um modo de com ba ter e
pu nir a de lin quên cia e a va di a gem”. Na con jun tu ra pós-Re vo lu ção do Por to, mo -
men to de mu dan ças po lí ti cas, os in qui e ta do res do pú bli co po de ri am ser, na vi são 
da jun ta, ini ci a do res de con tes ta ções à au to ri da de que ha via pou co se ins ta la ra na 
pro vín cia. Não pode ser per di do de vis ta que esse era um mo men to em que, se -
gun do Janc só e Pi men ta (2000: 162), ocor ria uma “pul ve ri za ção” do “con tor no
até en tão im pos to à so ci e da de po lí ti ca, alar gan do-a no to can te aos in te res ses ob -
je ti vos que em seu in te ri or se con fron ta vam”. Os po bres li vres e os es cra vos, por
sua vez, pos su íam seus pró pri os “in te res ses ob je ti vos”, e o mo men to de rup tu ra
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po lí ti ca per mi tiu a ex pres são des ses in te res ses, como de mons tram as re vol tas e
os te mo res re la ta dos pe las eli tes. Como in te gran tes das eli tes lo ca is, os membros
da Junta Provisória do Espírito Santo se preocupavam com a defesa do território
onde desempenhavam seus negócios, por isso a preocupação com as tropas,
enquanto meio de resistência a ataques indígenas ou revoltas escravas ou como
meio de disciplina aos inquietadores. 

Nes ses ter mos, mais do que nun ca as eli tes de vi am se pre o cu par e se ocu -
par com a ma nu ten ção e ex pan são das hi e rar qui as so ci a is. Per ce be-se pe las cor -
res pon dên ci as que a jun ta mo bi li za va os mais po de ro sos e a gen te po bre para o bem
do ser vi ço pú bli co. Mas essa mo bi li za ção era di fe ren ci a da. No caso dos mais po de ro -
sos, es tes re ce bi am uma cor res pon dên cia di re ta da jun ta, sen do exal ta dos por
suas qua li da des (hon ra, pa tri o tis mo, zelo pelo bem pú bli co) e tra ta dos como
igua is (Vos sa Se nho ria), como fica pa ten te no caso do se nhor de en ge nho. À gen te
po bre, por sua vez, a or dem para que tra ba lhas se pas sa va por au to ri da des lo ca is,
usan do-se ter mos como “fa zer com que”, “que faça”, “faça com que”. Nes se sen -
ti do, a jun ta pro mo via uma iden ti fi ca ção com os mais po de ro sos (que acu mu la vam 
for tu nas e car gos na ad mi nis tra ção), en quan to ali ja va a gen te po bre des sa iden ti fi -
ca ção, com pe lin do-a a ser mão de obra na ta re fa de or de na ção no ter ri tó rio que se 
cons tru ía. Essa gen te po bre, por tan to, era in clu í da nos po vos des ta pro vín cia pela
via do tra ba lho, como os cons tru to res bra ça is da pro vín cia, fa zen do pon tes, lim -
pan do ruas e sen do os pri me i ros a ocu par ter ri tó ri os não co lo ni za dos, como des -
bra va do res de ter ras inós pi tas.

A iden ti fi ca ção com a Jun ta do Go ver no Pro vi só rio e com o sos se go pú bli -
co, por ou tro lado, tam bém era útil para os mais po de ro sos do Espí ri to San to, como
pode ser vis to em co mu ni ca ção da jun ta ao co man dan te das ar mas em no vem bro
de 1822. Nes sa cor res pon dên cia, le va va-se ao Co man do das Armas a que i xa do já
ci ta do fa zen de i ro de que em suas ter ras se acha vam 

ar ran cha dos por en tre o mato mu i tos de ser to res, e mal -
fe i to res, que vi vem de rou bar-lhe os ga dos, e la vou ras, e por isso se faz
pre ci so que V.S. es pes sa or dem ao Co man dan te de Ita ba qua ra que te nha
mu i ta vi gi lân cia, em que tais in di ví du os e pes so as sus pe i tas não pas sem
para o in te ri or da dita fa zen da (as sim?) pelo rio aci ma, como pelo ser tão,
man dan do igual men te V.S. dar-lhes caça para se rem pre sos.14

Che ga va a hora de o gran de pro pri e tá rio co brar um con tra-dom pela ces -
são das bes tas e ca va los para a Arti lha ria da Com pa nhia da Pro vín cia. Eram ga -
ran ti dos, as sim, o sos se go e a tran qui li da de a quem, no olhar da Jun ta Pro vi só ria
do Go ver no, tam bém era con tri bu in te para esse sos se go pú bli co. 
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Per ce be-se nas re la ções en tre as au to ri da des po lí ti cas da pro vín cia do
Espí ri to San to, as gran des for tu nas lo ca is e a gen te po bre, no iní cio da dé ca da de
1820, uma im bri ca ção en tre as es fe ras pú bli ca e pri va da, re for çan do as hi e rar qui -
as so ci a is e for ne cen do à es fe ra es ta tal re cur sos e me i os para ten tar sa nar as de -
man das que lhe che ga vam. Por meio des sas re la ções po lí ti cas e eco nô mi cas, de -
sen vol vi das em uma re gião de par cos re cur sos nas mãos da ad mi nis tra ção, a Jun -
ta Pro vi só ria do Go ver no mo bi li za va bens e ho mens na ten ta ti va de pro mo ver o
bem pú bli co para os po vos des ta pro vín cia, em um sis te ma de dis tri bu i ção de bens
ma te ri a is e sim bó li cos aos mais po de ro sos e à gen te po bre, mas não de maneira uni-
for me. 

Nes se sen ti do, os mais po de ro sos, au to ri da des e ne go ci an tes da re gião do
Espí ri to San to, se mo vi am, den tro da nova or dem que se cons tru ía no pós-Re vo -
lu ção do Por to, na di re ção de con ti nu ar com seus pri vi lé gi os po lí ti cos e eco nô -
mi cos. Em ter mos po lí ti cos, a ins ta la ção da jun ta trou xe uma ex pan são des ses
pri vi lé gi os, uma vez que per mi tiu a mem bros da eli te lo cal ocu par car gos de ní -
vel pro vin ci al. Uma vez nes ses car gos, os ocu pan tes usa ram das es tru tu ras po lí ti -
cas para man ter e ex pan dir seus pri vi lé gi os e os de toda a eli te lo cal. Se gun do Iara 
Lis Sou za (1999: 173), esse foi um mo men to de cri a ção de “bre chas para que gru -
pos ar ra i ga dos no Bra sil ga nhas sem for ça po lí ti ca, am pli as sem sua pre sen ça e
im por tân cia na bu ro cra cia, no co man do das tro pas e em pres tí gio so ci al”. Tais
bre chas fo ram mu i to bem apro ve i ta das pela eli te lo cal, uma vez cri a da a Jun ta
Pro vi só ria. Ocu pa do esse novo pos to de man do, pro mo veu-se a ma nu ten ção e o
re for ço das hi e rar qui as co lo ni a is, que tam bém fo ram ame a ça das, na me di da em
que a gen te po bre e os es cra vos tam bém in ter pre ta ram esse mo men to como pos si -
bi li da de sa nar de man das pró pri as. Como ex pli ca Gladys Sa bi na Ri be i ro (2002:
29-30), não deve ser per di do de vis ta que, nes se con tex to, “a li ber da de, con ce i to
ge né ri co, des cia ao con cre to das ruas e ao co ti di a no de to dos”. Uma vez nas ruas,
esse con ce i to nem sem pre era in ter pre ta do no sen ti do in te res san te para as eli tes,
como no caso da re vol ta do ca ti vo Antô nio. Por isso, di an te des se qua dro, o uso
do ele men to dis cur si vo do sos se go pú bli co era uma for ma de a jun ta ne go ci ar com
au to ri da des e ne go ci an tes a con tri bu i ção para obras e para a de fe sa lo cal, como
for ma de evi tar agres sões às hi e rar qui as pre es ta be le ci das. Por ou tro lado, as fon -
tes dão a im pres são, que ca re ce de ma i or aná li se, de que o in te res se em ex pan dir a 
eco no mia agrá ria para os “ser tões” e a de fe sa das áre as já co lo ni za das, como for-
ma de expandir os negócios e a autoridade da elite regional do Espírito Santo, ga -
rantiu uma unidade manifestada nas ações conjuntas dos membros da Junta
Provi só ria, no sentido de negociarem com autoridades e grandes proprietários.
Uma unidade de interesses que garantiu uma unidade política.
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Notas

1. Arqui vo do Esta do do Espí ri to San to.
Fun do Go ver na do ria Sé rie 751 li vros. Nº
27 Re gis tro de Ofí ci os do Go ver no Pro -
vi só rio. Vi tó ria.

2. Arqui vo do Esta do do Espí ri to San to.
Fun do Go ver na do ria Sé rie 751. Li vro Nº
22. Diá rio de Go ver no da Pro vín cia do Es-
pí ri to Santo. Vitória.

3. Ibi dem.

4. Ibi dem.

5. Ibi dem.

6. Ibi dem.

7. Ibi dem.

8. Arqui vo do Esta do do Espí ri to San to.
Fun do Go ver na do ria Sé rie Acci oly. Li vro
74: His tó ria Ju di ciá ria. Vitória.

9. Arqui vo do Esta do do Espí ri to San to.
Fun do Go ver na do ria Sé rie 751. Li vro Nº
22. Diá rio de Go ver no da Pro vín cia do Es-
pí ri to Santo. Vitória.

10. Ibi dem.

11. Ibi dem.

12. Arqui vo do Esta do do Espí ri to San to.
Fun do Go ver na do ria Sé rie 751 li vros. Nº
14 Re gis tro de Ofí ci os ex pe di dos pela Jun -
ta de Go ver no Provisório. Vitória.

13. Arqui vo do Esta do do Espí ri to San to.
Fun do Go ver na do ria Sé rie 751. Li vro Nº
22. Diá rio de Go ver no da Pro vín cia do Es-
pí ri to Santo. Vitória.

14. Ibi dem.
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Re su mo 

Este ar ti go tra ta das es tra té gi as da Jun ta Pro vi só ria do Go ver no do Espí ri to
San to para pro mo ver a ocu pa ção, or de na ção e de sen vol vi men to da pro vín cia
nos anos de 1822 e 1823. Para sa nar de man das que ha via sé cu los gras sa vam na 
re gião, a jun ta mo bi li zou a eli te e os seg men tos por ela cha ma dos de gen te
po bre. Essa mo bi li za ção ex pan diu os vín cu los já exis ten tes en tre a po lí ti ca e a
eco no mia e for ta le ceu hierarquias sociais existentes desde os tempos da
colônia.
Pa la vras-cha ve: jun tas; eli tes; po bre; pro vín cia.

Abstract

This ar ti cle is about the stra te gi es em plo yed by the Pro vi si o nal Jo int of
Go vern ment of the pro vin ce of Espí ri to San to to pro mo te the oc cu pa ti on,
or de ring and de ve lop ment of the pro vin ce in the ye ars 1822 and 1823. To
re medy de mands that pre va i led for cen tu ri es in the re gi on, the Jo int
mo bi li zed the eli te and the seg ments that were cal led poor pe o ple. This
mo bi li za ti on ex pan ded exis ting links bet we en po li tics and eco nomy and
strengthened social hierarchies coming from colonial times.
Key words: jo ints; eli tes; poor; pro vin ce.

Ré su mé

Cet ar ti cle exa mi ne les stra té gi es du Con se il Pro vi so i re de Gou ver ne ment de
la Pro vin ce de Espí ri to San to pour pro mou vo ir l’oc cu pa ti on, l’or ga ni sa ti on et
le dé ve lop pe ment de la pro vin ce aux an nées 1822 et 1823. Pour re pon dre aux
de man des po sées pen dant des siè cles dans la ré gi on, le Con se il a mo bi li sé
l’é li te et les pa u vres. Cet te mo bi li sa ti on a ren for cé les li ens en tre la po li ti que
et l’é co no mie, ain si que les hiérarchies sociales existantes depuis l’époque de
la colonisation.
Mots-clés: con se il; eli tes; pa u vres; pro vin ce.
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